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NU, RISIPEI!

Înscriem inForța
CONTUL PERMANENTspiritului civic AL ECONOMIILOR

PRIN AUTOUTILARE
a răspunderii indi- 

pentru tot ce se întîm- 
jurul său. S-ar putea <spu- 
îndreptățit temei, că pia- 

încercare a spiritului civic

"\

Deeentfie aniversări a republicii

Un angajament m plină înfăptuire

în industria Capitalei 
Noi realizări întăresc 
certitudinea 
cuvîntului 
PATRU ANI 
TATE CÎT

respectării 
dat: „II 
Șl JUMĂ 

ÎN CINCI !

• Trei conducători de 
unități industriale pre 
zintă : Direcții de ac 
țiune spre EFICIENȚĂ 
SUPERIOARĂ

întotdeauna spirit civic a însem
nat — iar astăzi, în climatul etic al 
socialismului, înseamnă mai mult ca 
oricînd — răspundere. Răspunderea 
pentru tot ce producem, pentru tot 
ce creăm, pentru tot ce edificăm. 
Răspundere pentru tot ce cheltuim 
sau consumăm. Nimic nu poate scă
pa de vizorul acestui autentic „al 
șaselea simț", care trebuie să func
ționeze, într-un organism moral să
nătos, măi temeinic decît toate ce
lelalte laolaltă.

Activitatea perseverentă desfășu
rată împotriva risipei, pentru eco
nomii, în care este angrenată în
treaga noastră societate, întregul 
popor român, reprezintă un teren 
dintre cele mai fertile de manifes
tare dinamică și eficientă a spiritu
lui civic. Cetățean = 2— „
—° eoțW® ce tinde să !stalația de apă defectă, 

pierderi pe rețea, e de 
să-1 trezești la realitate 
du-i cît de dăunătoare e 
rea lui pentru întreaga 
tate umană în care 
mic nu te poate lăsa pasiv, nimic 
nu-ți poate fi indiferent : între spi
ritul civic și nepăsare există o 
absolută incompatibilitate.

Rodnic ferment de acțiune și în- 
riurire socială, spiritul civic își 
dobindește autentica valoare în 
măsura în care nu se manifestă 
numai în munca și comportările 
unuia sau citorva indivizi, ci este 
metamorfozat — prin puterea de 
contagiune a exemplului înaintat, 
îndeosebi prin înriurirea politică și 
morală pe care sînt chemați s-o . 
exercite comuniștii — Intr-o tră
sătură etică a întregii colectivi
tăți. Cu atit mai mult sîn- 
tem datori să-1 inoculăm tinerelor 
generații, să-1 transformăm într-o 
parte componentă a uriașei activi
tăți de modelare a caracterelor in 
formare. Să cultivăm la copii, de 
la cea mai fragedă vîrstă. deprin
derea de a economisi, care e tot 
una cu deprinderea de a prețui 
munca și roadele ei ; să le insu
flam spirit combativ față de risi
pă, față de mentalitatea retrogradă 
de „mină spartă". De felul cum îi 
creștem azi depinde cum vor fi 
mîine, în ce măsură vor deveni ei 
Înșiși buni gospodari, activi com
batanți împotriva irosirii de bunuri 
materiale și forțe umane.

La drept vorbind, se poate spune 
că spiritul civic — care însumează 
și o multitudine de alte trăsături 
ale comportării omului în societate 
— are printre componentele sale 
etice fundamentale o „zgîrcenie", 
o „avariție" de un fel nou : nu 
zgîrcenia. nu lăcomia nesăbuită de 
bunuri pentru sine a lui Harpagon 
sau Hagi Tudose, ci spiritul gos
podăresc al omului care știe că 
valorile economisite reprezintă va
lori cîștigate pentru societate. Și 
fiind ciștigate pentru societate sînt 
cîștigate și pentru el însuși.

dispensabilă 
vidului 
plă în 
ne, cu 
tra de 
o constituie tocmai atitudinea față 
de ceilalți, exprimarea deschisă, 
răspicată, fără menajamente a u- 
nei poziții intransigente față de tot 
ce atentează la integritatea avutu
lui public. Dacă muncitorul de la 
mașina de lingă tine dă rebuturi, 
e de datoria ta să-i arăți cu cît te 
păgubește și pe tine, întregul co
lectiv, economia țării. Dacă func
ționarul din instituția unde te mină 
treburile își irosește 
timpul în activități fără 
cial, e de datoria ta să iei 
Dacă vecinul tău de

• Oameni cu? care 
mîndrim

capete, în societatea noastră, un ca
racter axiomatic. Nu te poți mindri 
că ești cu adevărat un om al ce
tății dacă nu ești, totodată, și un 
bun gospodar, la fel de plin de gri
jă față de bunurile colectivității ca 
și de ale tale proprii. Să drămuiești 
cu chibzuință fiecare gram, fie
care bănuț, fiecare minut, fiecare 
kilowat, să contribui prin munca ta 
sîrguincioasă, cu înalt randament la 
acumularea avuției sociale, cheză
șie a bunăstării tuturor, să reali
zezi cît mai multe produse cu cît 
mai puține cheltuieli înseamnă, în 
fond, să contribui cu toate puterile 
tale la accelerarea ritmurilor pro
pășirii patriei.

Nu există tărîm care să poată fi 
considerat „în afara" acestei sta
tornice preocupări : ea se mani
festă oricind și oriunde, fără clipe 
de răgaz, fără „pauze de rela
xare". Nu poți spune „ieri am fost 
mai econom, astăzi îmi pot per
mite să fiu mai puțin". Concesiile 
și îngăduințele — chiar și cele apa
rent mărunte — duc la irosiri de 
bunuri și energii ce ar fi putut 
spori avuția patriei. De aceea, în 
orice loc ne-am afla — în întreprin
dere, în instituție, pe stradă, acasă 
— avem înalta îndatorire de a ne 
considera total și fără preget anga
jați în această preocupare a con
științei noastre. Să nu uităm că 
pînă și cele mai mărunte economii, 
chiar și cele mai nepretențioase ra
ționalizări, reprezintă un cîștig co
lectiv, un beneficiu al întregii so
cietăți.

Poate fi însă considerat spiritul 
civic — cu firescul său corolar : 

■< simțul gospodăresc — numai o ma
nifestare individuală, exclusiv te
melia comportamentului personal ? 
Te poți socoti satisfăcut dacă tu 
ești un bun gospodar, un om eco
nom, în timp ce în jurul tău hălă
duiește risipa, își face de cap dez
interesul, proliferează nepăsarea ? 
Răspunsul nu poate fi decît unul 
singur : spiritul civic care guver
nează existența omului societății 
noastre constituie premisa in-

flagrant 
folos so- 
atitudine. 

__  ____  __ _ bloc nu 
gospodar ia măsuri la vreme să repare in- 

provocînd 
datoria ta 

relevîn- 
comporta- 
colectivi- 

trăiește. Ni-

IAȘI (Coresponden
tul „Scînteii", Manole 
Corcaci). — Acțiunea 
de autoutilare cunoaș
te o largă dezvoltare 
în multe din întreprin
derile industriale din 
județul Iași. Bunăoară, 
Uzina mecanică Nico- 
lina și-a îmbogățit în 
acest an zestrea teh
nică prin autoutilare 
cu încă 6 utilaje în va-

loare de 2,4 milioane 
lei, ceea ce a dus și la 
economii de 210 000 lei 
valută. De asemenea, 
la Uzina metalurgică 
din Iași s-au realizat 
35 de utilaje prin auto
utilare, economisin- 
du-se 950 000 lei valu
tă. Printre acestea se 
numără și două ferăs- 
traie culisante, prevă-

zute inițial să fie im
portate. in valoare de 
440 000 lei valută. Re
zultate de seamă în 
acțiunea de autoutila
re s-au obținut și la 
fabrica de tricotaje 
„Moldova", uzina de 
fibre sintetice, uzina 
de reparații auto, uzi
na de prelucrare a 
maselor plastice și al
tele.

• Vorbesc cifrele
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Concentrare și măiestrie profesională — atribute ale efortului consacrat 
realizării cincinalului inainte de termen. în fotografie : se lucrează la 
montarea unor transformatori mari la uzina „Electroputere", din Craiova

• CÎȘTIG NET : 1 400 TONE

TG. MUREȘ (Cores
pondentul „Scînteii", 
L. Deaki) : în unitățile 
constructoare de ma
șini din județul Mu
reș, a fost declanșată 
o largă întrecere pen
tru economisirea me
talelor, acțiune în ca
drul căreia în contul 
de economii 
pus, pînă în 
1 400 tone

s-au de- 
prezent, 

de metal.

— (Cores- 
„Scinteii",

— întregul 
Fabricii de

BACĂU, 
pondeptul 
Gh. Baltă), 
colectiv al 
confecții din Bacău lu
crează în avans cu o 
lună. Buna organizare 
a muncii, folosirea din 
plin a fiecărei ore de 
lucru au permis 
menilor de aici

DE METAL

k y

45 DE ZILE PÎNĂ LA SFlRȘITUL ANULUI

Preocupări similare 
întîlnim și în dome
niul reducerii consu
mului de combusti
bil. La întreprinde
rea ...Electrocentrale"- 
Mureș, economiile rea
lizate se ridică la pes
te 8 200 tone combus
tibil convențional, su
ficient pentru a pro
duce in plus 25 mili-

oane kWh energie e- 
lectrică. Și în alte în
treprinderi din județ 
— cum sînt Combina
tul de îngrășăminte a- 
zotoase, C.E.I.L.. „Me- 
talo-tehnica" „Elec- 
t.ro-Mureș“, toate din 
Tg. Mureș — au fost 
realizate însemnate e- 
conomii de combusti
bil convențional.

CU AVANS DE 0 LUNĂ

cîștige un avans de 
30 de zile, timp în care 
au realizat o produc
ție suplimentară . in 
valoare de aproape 17 
milioane lei. în pre
zent. muncitorii acestei 
fabrici fac pregătiri în 
vederea începerii pro
ducției aferente anu
lui viitor. Și o consem-

nare finală : toate 
aceste realizări s-au 
obținut în condițiile 
unui susținut efort 
pentru realizarea de e- 
conomii la prețul de 
cost. Iar aceste econo
mii. concretizate în be
neficii peste plan, se 
ridică la sute de mii 
de lei.

Crește valoarea fiecărei zile
de lucru pe șantierele 
investițiilor productive

Perioada care a mai rămas pînă la 
sfirșitul anului este hotăritoare pen
tru terminarea grabnică a ultimelor 
lucrări de construcții-montaj. desfă
șurarea probelor tehnologice și pu
nerea în funcțiune a tuturor obiecti
velor și capacităților de producție 
prevăzute în plan. Pe numeroase 
șantiere, ritmul de lucru s-a accele
rat în ultima vreme. Se acordă o im
portanță deosebită Încadrării cu ri
gurozitate in graficele de execuție, 
se acționează cu hotărire pentru res
pectarea termenelor de dare in func-

La Șantierul naval din Oltenița se află in curs de aplicare un amplu program de măsuri vizînd reducerea ciclu
lui de fabricație a navelor. Primele rezultate : în acest an au și fost livrate suplimentar la export două nave de 
5 000 tone. în fotografie : electricienii Paul Dumitrache și Ion Topîrceanu execută lucrările de automatizare la 

o nouă navă Foto : S. Cristian

„Pentru mine, ca muncitor.
e o mîndrie să mă pot măsură

cu cei mai buni din lumese
Străduindu-se să depășească 

greutățile determinate de timpul 
nefavorabil din această toamnă, 
oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Dolj au realizat semă
natul griului și al celorlalte ce
reale păioase pe o suprafață de 
peste 140 000 ha, depășind 
3 000 ha ....
Țăranii cooperatori și 
lucrători 
șoară acum bătălia pentru 
realiza întreaga suprafață 
9 000 ha pe care și-au propus 
O însămințeze peste plan.

în telegrama adresată cu 
eest prilej C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu de 
Comitetul județean de partid 
se spune, printre altele: Asigu
răm conducerea de partid și de 
stat, pe dumneavoastră perso
nal, stimate tovarășe secretar 
general, că vom desfășura în 
continuare o susținută activi
tate de mobilizare a comuniști
lor, a tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare pentru a pune temelii 
solide producției agricole din 
anul viitor, pentru a realiza in
tegral obligațiile contractuale 
pentru constituirea fondului 
central al statului, pentru crea
rea celor mai favorabile pre
mise. astfel ca sarcinile actna’u- 
lui cincinal ce revin unităților 
agricole din județul Dolj să fie 
realizate înainte de termen.

cu 
prevederile planului, 

ceilalți 
de pe ogoare desfă- 

a 
de 
să
a-

Maî e nevoie să vorbim 
despre cit de mult poate în
semna o idee ? Uneori, da. 
Și mai cu seamă aici, în 
cele ce urmează, pentru că 
este vorba despre o idee a 
cărei valoare nu se măsoară 
doar în rezultatele ei ma
teriale imediate (substan
țiale și ele), ci, îndeosebi, în 
entități morale de largă în
tindere și cu posibile, incal
culabile rezultate practice 
ulterioare. Pe scurt :

Uzina de utilaje și piese 
de schimb pentru industria 
materialelor de construcție 
(U.U.P.S.) din București li
vrează utilaje, subansamble 
și piese pentru fabricile de 
ciment, pentru fabricile de 
geamuri, pentru cele de că
rămizi, de prefabricate, de 
ceramică și pentru multe 
altele. în același timp, ase
menea utilaje și piese de 
schimb sînt 
import. S-a observat însă 
că, uneori, 
fabricate la 
tre cele importate nu există 
deosebiri calitative și a- 
tunci...

Dar să reproducem, în 
privința asta, spusele unui

maistru, Florian Baicea, 
din sectorul 3 montaj :

— Acum un an și jumă
tate am lucrat un anumit 
agregat în colaborare cu o 
firmă din străinătate. Se 
lucra în felul următor : o 
parte, din piesele agregatu
lui erau fabricate de ei, cea-

muncesc aici de mai bine de 
douăzeci de ani și care au 
și ei mîndria lor. în timp ce 
lucrau la aceste agregate se 
întrebau, pe bună dreptate, 
de ce n-am putea face și 
noi asemenea lucruri, de ce 
e nevoie ca piese și utilaje 
care pot fi făcute aici să fie

partid al sectorului 7. Cris
talizată, ideea a fost discu
tată apoi la minister. Și 
astfel, cu ajutorul ministe
rului, s-a alcătuit o listă a 
tuturor pieselor de schimb 
și utilajelor ce se aduc din 
import pentru industria 
materialelor de construcții.

AFIRMAȚIA EXPRIMĂ SENTIMENTELE COLECTIVULUI UNEI 
UZINE 'BUCUREȘTENE CARE A REALIZAT O PERFORMANTĂ 

TEHNICĂ REMARCABILĂ

aduse și din
între utilajele
U.U.P.S, și în-

laltă parte de către noi ; ei 
își trimiteau aici piesele, 
iar noi le asamblam cu ale 
noastre. Și am constatat a- 
tunci că între calitatea pie
selor sosite de la firma 
străină și calitatea pieselor 
noastre nu exista nici o di
ferență, ba încă, dacă e să 
judecăm drept, parcă ale 
noastre erau mai bine lu
crate. în atelier și, în gene
ral, în uzină avem meseriași 
vechi și buni ; unii care

cumpărate cu bani grei din 
străinătate ?

O întrebare simplă, lo
gică. Dar cum să-i găsești 
altfel răspunsul dacă nu 
într-un fel practic, într-o 
acțiune ? Putem ? Sigur că 
putem ! Atunci, la treabă ! 
Propunerea s-a făcut în
tr-o adunare generală de 
partid.

Uzina a întocmit apoi o 
notă de detalii care a fost 
înaintată comitetului de

— N-a fost o operație 
prea ușoară — spune Con
stantin Georgescu, secreta
rul comitetului de partid. 
Imaginați-vă că pentru sute 
și mii de piese complicate, 
din materiale speciale, și, 
cum o să vedeți, pentru 
utilaje întregi au trebuit 
alcătuite documentații, re- 
proiectări. Ce am făcut? 
Veniți să vedeți 1

Intrăm într-o sală spa
țioasă unde, de jur împre-

jur, se află mari panouri și 
vitrine. Primul 
bește sugestiv 
punerea făcută 
rii sectorului
„Adunarea generală a mun
citorilor — ne informează 
un text — dczbătînd sarci
nile de plan pe anul 1972, 
apreciază că există toate 
condițiile pentru asimilarea 
unor produse de înaltă teh
nicitate care fac, în prezent, 
obiectul importurilor". Un 
alt panou ne vorbește des
pre sprijinul concret pe 
care sînt în măsură și sînt 
gata să-l dea pentru reali
zarea acestui lucru proiec- 
tanții, cei care se ocupă de 
concepție. Panouri, vitrine 
— o amplă și convingătoare 
pledoarie 
fructificare 
uzinei.

— De ce

panou vor- 
despre pro- 
de muncito- 
III montaj.

pentru înalta 
a potențialului

am făcut toate 
astea? — continuă Constan
tin Georgescu. în sala pe 
care o vedeți a avut loc o 
consfătuire 
ticipat 500

la care au par- 
de oameni, 450

Mihai CARANFIL

(Continuare în pag. a IV-a)

țiune. Din această concentrare de 
eforturi desprindem preocuparea sus
ținută a titularilor și beneficiarilor 
de investiții, a proieetanților și fur
nizorilor de utilaje, dar, mai ales, a 
constructorilor pentru înfăptuirea in 
bune condiții a planului din acest an. 
De altfel, pe ansamblul unităților 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale, sarcinile de plan pe zece luni 
au fost realizate în proporție de 101,4 
la sută. în această perioadă au intrat 
în producție peste 200 capacități in
dustriale și agrozootehnice, din care 
circa 20 în avans față de termenele 
stabilite prin planul de stat. Integra
te cu operativitate în circuitul eco
nomic, noile capacități contribuie la 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate pentru rea
lizarea cincinalului înainte de ter
men.

Este de remarcat că și în cazul al
tor obiective de investiții se contu
rează perspectiva apropierii zilei de 
intrare in producție. Astfel, sint 
create toate condițiile materiale pen
tru reducerea cu 1—3 luni de zile a 
duratelor de execuție la Fabrica de 
bere din Oradea, la noile capacități 
din cadrul Uzinei de sîrmă și produ
se din sîrmă — Buzău, întreprinde
rea mecanică din Roman ș. a. Sporu
rile de producție ce vor fi obținute 
prin devansarea intrării lor în func
țiune vor avea, fără îndoială, o mare 
însemnătate pentru satisfacerea unor 
necesități ale economiei naționale.

Dar nu peste tot se acționează cu 
aceeași hotărire, cu același spirit de 
răspundere. Există șantiere unde for
țele sint incă pulverizate pe un nu
măr prea mare de lucrări, în loc să 
fie concentrate asupra obiectivelor 
productive, sau unde neajunsurile 
generate de activitatea necorespunză
toare a unor organizații de construc
ții-montaj și furnizori de utilaje 
n-au fost incă lichidate. Și, deși pre
siunea timpului și a situației create 
ar fi trebuit să determine întărirea 
colaborării dintre toți factorii anga
jați în realizarea noilor capacități in
dustriale, totuși o atare conlucrare se 
lasă încă așteptată, mai ales pe șan
tierele întreprinderii de prefabricate 
din beton — Timișoara, unității de 
îngrășăminte cu azot nr. 4 de la 
Combinatul de îngrășăminte azotoase 
din Piatra Neamț, noii capacități de 
la uzina „Victoria" din Călan ș. a.

Sarcinile care au mai rămas de în
făptuit pină la sfirșitul anului — atit 
în ce privește volumul de investiții, 
cit și numărul de capacități ce tre
buie date în funcțiune — sînt mari, 
dar pe deplin realizabile. Potrivit a- 
precierilor, ritmul mediu lunar de lu
cru pe șantiere ar trebui să depă-

4

șească 12 Ia sută. Practic. In flecar* 
zi, cite două-trei capacități indus
triale și agrozootehnice urmează să 
fie puse in funcțiune. Obligații mari 
în această ultimă perioadă a anului 
revin îndeosebi titularilor de investi
ții și constructorilor noilor capacități 
din industria construcțiilor de ma
șini. chimică, industria ușoară, meta
lurgică, sectoare în care a rămas de 
pus în funcțiune un număr impor
tant de noi unități productive.

Ce măsuri trebuie întreprinse !n 
scopul impulsionării activității de 
investiții ? In primul rînd, trebuie 
asigurate cu rapiditate utilajele teh
nologice care condiționează punerea 
in funcțiune a noilor obiective și ca
pacități. Avem în vedere atît mașinile 
și echipamentele restante din lunile 
anterioare, care se ridică în prezent 
la cîteva mii de tone, cît și cele care 
au termene de livrare pentru aceste 
zile. întreprinderile, centralele indus
triale, înșiși furnizorii generali — Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii — au obligația de 
mare răspundere de a face tot posi
bilul pentru lichidarea neconcordan- 
ței existente pe un șir de șantiere 
intre ritmul de livrare a unor utilaje 
și cerințele unui montaj ritmic și 
rapid. în mod deosebit sint vizate de 
cerințele, de altfel justificate, ale u- 
nor beneficiari de investiții, uzinele 
de utilaj chimic din Ploiești și Bucu
rești, uzina „Progresul" din Brăila, 
uzinele „Grivița roșie" și „Vulcan" 
din București. Se impune ca acum, în 
ceasul al doisprezecelea, furnizorii 
menționați să conlucreze strîns cu 
beneficiarii și titularii de investiții 
pentru soluționarea tuturor proble
melor în suspensie, să-și concentreze 
cu hotărire eforturile pentru înca
drarea neintirziată în ritmurile pre
văzute în graficele de montaj.

Sosirea în zilele următoare a unui 
.volum însemnat de utilaje tehnologice 
pe șantiere ridică cu acuitate proble
ma montării lor imediate. In prezent, 
mai mult ca oricînd se impune ca e- 
fectivele de muncitori, mai ales de 
montori, utilajele și mecanismele de 
execuție să fie eu multă grijă folo
site și gospodărite. O atare cerință se 
pune acum cu și mai multă tărie în
deosebi la acele organizații de con
strucții-montaj și șantiere unde defi
ciențele la acest capitol au generat 
un ritm de lucru scăzut, au favorizat 
apariția și acumularea unor restanțe 
apreciabile. Este vorba. în special, de 
trusturile de construcții industriale 
din Timișoara, Ploiești și Iași. In a-

(Continuare iii pag, a V-a)

viața internațională
Schimburile cultural-științifîce — în slujba ideilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere internațională. 
Rezoluția conferinței generale a UNESCO.

Campania electorală din R.F.G. se apropie de 
sfîrșit. (Corespondență din Bonn).

încheierea sesiunii anuale a părților contractante 
la G.A.T.T.

La Bagdad s-a încheiat seminarul internațional „Pe
trolul — factor de dezvoltare a economiei naționale 
independente".



PAGINA 2 SCÎNTEIA — joi 16 noiembrie 1972
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DIVERS
Arheologie 
în curtea
casei

țăra- 
Bre- • 

situat
In urmă cu citva timp, 

nul cooperator Gheorghe 
zuleanu, din satul Banca, 
nu departe de Bîrlad, a început 
niște săpături în curtea 
pentru o construcție. Cu 
prilej a scos la iveală 
multe vase vechi din 
A anunțat conducerea 
zeului „Vasile Pârvan”

casei, 
acest 

mai 
lut.

mu- 
din 

Bîrlad. Săpăturile efectuate ul
terior de către specialiștii de 
aici — ne scrie corespondentul 
voluntar Lupu Bucholtz — au 
confirmat că Gh. B. era auto
rul unei prețioase descoperiri 
arheologice : deocamdată s-a 
stabilit că în curtea sa se 
afla... un cuptor de olărit, va
sele găsite aici făcînd parte 
dintr-o șarjă rebutată de oale 
lucrate în secolul IV e.n. Dată 
fiind însemnătatea acestei des
coperiri, lucrătorii muzeului ur
mează să exploreze în conti
nuare curtea pentru a aduna 
întregul material arheologic 
existent în ea. ,

c--------Cursuri speciale 
pentru reprezentan
ții salariaților în co
mitetele și consiliile 
oamenilor muncii au 
fost organizate de Comitetul 
de partid al sectorului 5 din 
Capitală. împărțite pe 6 
grupe de studii și eșalo
nate pe o perioadă de pa
tru luni, cursurile sint ur
mate de aproape 200 de 
salariați din întreprinderile, 
institutele de studii și cer
cetări, precum și din cen
tralele industriale existen
te în sector. Programul de 
pregătire cuprinde 13 teme, 
care se vor desfășura atît 
pe baza unor expuneri sus
ținute de activiști de partid 
și de stat, de specialiști în 
diverse ramuri de activita
te, cit și sub formă de dez
bateri cu participarea tutu
ror cursanților. în tematică 
au fost incluse o varietate 
de probleme privind dez
voltarea multilaterală a e- 
conomiei naționale in lu
mina obiectivelor stabilite 
de Conferința Națională a 
partidului, sarcinile comi
tetelor oamenilor muncii 
privind perfecționarea și 
organizarea producției, creș
terea producției și produc
tivității muncii, îmbunătă
țirea calității produselor, 
legarea cercetării de pro
ducție, reducerea cheltuieli
lor materiale, . îmbună
tățirea cooperării între în
treprinderi etc. Alte teme 
prevăd dezbaterea unor 
măsuri în scopul dezvoltă
rii conștiinței socialiste a 
salariaților. întărirea disci
plinei muncii, creșterea.

selecționarea și promova
rea cadrelor.

Ion POPESCU 
directorul Cabinetului 
de partid

'al sectorului 5 — 
București

Un nou cabinei 
de partid în județul 
Sălaj . înființat în toam
na acestui an, cabinetul 
de partid din Jibou 
cuprinde un activ de 
peste 30 de muncitori, spe
cialiști din economie, ca
dre didactice, medici, ac
tiviști de partid și de stat, 
comuniști cu experiență și 
pasiune în munca ideolo
gică. Crearea cabinetului, 
care funcționează pe baze 
obștești, are drept scop 
perfecționarea și îmbună
tățirea propagandei de 
partid, predarea științelor 
sociale în lumina sarcinilor 
politico-ideologice trasate 
de Conferința Națională a 
partidului. în cadrul aces
tuia funcționează catedre 
de economie politică și con
ducere științifică a socie
tății, filozofie și sociologie, 
principii și metode ale 
muncii de partid, istoria 
P.C.R. și a mișcării mun
citorești internaționale și 
probleme de politică ex
ternă a partidului și statu
lui nostru. în programul 
de lucru al cabinetului 
sînt prevăzute întîlniri ale 
lectorilor și propagandiști
lor cu membri ai biroului 
comitetului județean de 
partid, expuneri, simpo

zioane, dezbateri, schim
buri de experiență pe teme 
de metodologie în învăță- 
mîntul de partid și preda
rea științelor sociale, ex
tinderea inițiativelor va
loroase în activitatea po- 
litico-ideologică.

Iosif CIOCAN
secretar
al Comitetului 
orășenesc de partid 
Jibou

bună dobîndită de colecti
vele de agitatori în infor
marea operativă a oame
nilor muncii asupra sar
cinilor de producție, în 
mobilizarea acestora la în
deplinirea angajamentelor. 
Agitatorii din întreprinde
rea „Dacia" au arătat moda
litățile variate folosite de 
ei pentru a determina ri
dicarea calității produse
lor, cei de la uzina de uti
laj chimic „Grivița roșie" 
s-au referit la munca po-

„Să realizăm pla
nul fiecărui tri
mestru în numai 
două luni, iar cinci
nalul în 4 ani" - iată 
principala hotărîre luată 
de către comuniștii din sec
ția hexacloran a Uzinei 
chimice Borzești, la re
centa adunare generală de 
dare de seamă și alegeri. 
O hotărîre îndrăzneață, dar

realizarea unei cabine de 
fotoclorurare, aprovizio
narea ritmică cu materii 
prime și materiale. eli
minarea tuturor pierderi
lor prin etanșeizarea cit 
mai corectă a instalațiilor, 
executarea unor lucrări de 
întreținere de bună cali
tate — apare și mai evi
dentă posibilitatea ca ho- 
tărîrea lor să fie respecta
tă întocmai.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

INFORMAȚII
9

din activitatea organizațiilor de partid
Forme șl metode 

ale muncii agitato
rilor în sprijinul rea
lizării cincinalului 
în patru ani și jumă
tate a *ost su'3i®ctul unei 
consfătuiri organizate de 
Comitetul de partid al sec
torului 8 din Capitală cu 
responsabilii colectivelor 
obștești de agitație și cu 
membri ai organelor de 
partid din unitățile indus
triale. Cu acest prilej a 
fost relevată experiența

litică pentru recuperarea 
rămînerilor in urmă etc. 
Totodată, dezbaterile au 
avut ca temă preocuparea 
unor organe de partid 
pentru informarea agita
torilor cu ce e nou în via
ța și activitatea întreprin
derii, necesitatea lărgirii 
registrului problematic pe 
care îl abordează colecti
vele obștești de agitație, 
precum și organizarea pe
riodică a unor schimburi 
de experiență, întîlniri în
tre agitatori etc.

Silviu ACHIM

care are Ia bază rezulta
tele înregistrate pînă acum 
și evaluarea lucidă a re
zervelor interne existen
te. Faptul că sarcinile de 
plan ce se prevedeau pen
tru acest an instalației de 
hexacloran au fost îndepli
nite, iar în ultimul tri
mestru s-au realizat eco
nomii de 150 tone benzen 
și 50 tone sodă calcina
tă constituie un prim și 
concret argument care ple
dează în favoarea acestei 
hotărîri. Dacă adăugăm la 
aceasta și unele măsuri 
tehnico-organizatorice pe 
care și le-au propus co
muniștii în adunare —

0 bogată activita
te editorială în spri_ 
jinul muncii de partid 
are loc în județul Constan
ța. Sub egida secției de 
propagandă a comitetului 
județean de partid au apă
rut, în acest an. 32 de afi
șe, broșuri și pliante care 
popularizează experiența 
înaintată a comuniștilor 
în lupta pentru îndeplini
rea exemplară a cincina
lului în toate domeniile de 
activitate. Editate în zeci 
de mii de exemplare, ma
terialele publicate aduc o 
contribuție însemnată în 
munca politică de masă.

Broșurile : „1972 — anul 
unei efervescente între
ceri", „Tehnica nouă", „O- 
perativitate, combativita
te, eficiență", ca și afișele 
„Mai iute, mai bine, mai 
eficient", „Tona de metal 
economisit", „Nici un bob 
pierdut pe ogoare" etc. se 
bucură de o largă aprecie
re în organizațiile de par
tid, sînt folosite în acțiu
nile pe care le desfășoară 
colectivele de agitatori din 
unitățile economice ale 
județului. în prezent se 
află sub tipar un ciclu de 
afișe destinat lucrătorilor 
din transporturile ferovia
re, auto și navale, din con
strucții și cooperația meș
teșugărească, țăranilor co
operatori, precum și o bro
șură închinată. celei de-a 
XXV-a aniversări a repu
blicii.

Ioan VLANGA

Programe unitare 
trimestriale de ac
țiuni politico-ideolo
gice și cultural-edu
cative de masă, de la 
județ, la .comună, o me
todă de muncă folosită 
în județul Harghita. E- 
ditat in limbile română 
și maghiară, programul 
unitar județean cuprinde 
principalele manifestări 
pe teme educative, ce se 
organizează în trimestrul 
IV al acestui an : confe
rințe, expuneri, dezbateri.

colocvii cu referate pe 
teme politice, montaje și 
seri literare, concursuri și 
festivaluri artistice, ex
cursii pentru vizitarea 
locurilor istorice, sesiuni 
de referate și comunicări, 
expoziții de artă populară 
și artă plastică etc., de
dicate aniversării repu
blicii.

Miklos TOMA 
activist al Comitetului 
județean al P.C.R. 
Harghita

Răspunsul colecti
vului Fabricii de 
mobilă din lași la 
chemarea lansată de or
ganizația de partid de a 
lucra, după orele de pro
gram, în vederea grăbirii 
montării utilajelor în noi
le hale de producție, devi
ne faptă. Ritmul de mon
tare s-a intensificat, 50 
de mașini din secția I mo- 
bilă-corp au fost reampla- 
sate și puse în funcțiune 
în numai 20 de zile față 
de 40 de zile cit era pla
nificat. în mod deosebit 
s-au evidențiat lăcătușii 
Gavril Rotaru, electricie
nii State Florin,- Constan
tin Dascălu, sudorii Gheor
ghe Roșu, Constantin Mi- 
hăilescu, zidarii Gheor
ghe Timofte. Titi Stoian |i 
alții.

M. CORCACI
corespondentul „Scînteii*

Confuzie 
fatală

După o agapă, Ariciu Tudn- 
rache. de la termocentrala din 1 
Chișcani (Brăila), s-a intors _ in j 
apartamentul in care locuia îm
preună cu încă un salariat de la | 
aceeași unitate și s-a culcat. 
Peste noapte i s-a făcut sete. A 
luat o sticlă găsită lingă patul 
colegului său, Nicolae Rotaru, 
plecat la serviciu, și a băut o I 
gură din lichidul aflat în ea. 
S-a intors din nou in pat, dar ,| 
nu s-a mai sculat. In sticlă se . 
afla o otravă (paration) procu
rată de colegul său pentru | 
combaterea insectelor din lo- . 
cuință. Dat fiind că in același 
cartier (Hipodrom) s-a mai 
petrecut un accident similar, I 
n-ar fi lipsit de interes să se , 
afle și cine sint furnizorii u- 
nor asemenea substanțe toxice 
a căror desfacere este strict in
terzisă de lege. Ancheta aflată 
in curs urmează deci, să dea 
răspuns și la această întrebare. I

într-o seară, autobasculanta 
33—B—9435, condusă de șoferul 
loan Macovei, este oprită la 
control. Starea tehnică — bijna. 
în remorcă — nici o încărcă
tură. Doar un sac aruncat ne
glijent într-un ungher.

— Al cui e sacul și ce e in 
el ? — a întrebat, într-o doară, 
lucrătorul de miliție.

— Al uneia dintre cele doua 
pasagere pe care le-am luat la 
autostop — a răspuns șoferul.

— Niște obiecte roase de șoa
reci — a completat Ana Cris- 
tescu, posesoarea sacului. Am 
fost gestionară pînă azi și, la 
predare, mi s-au imputat cite- 
va articole. Pentru că tot le-am 
plătit, le-am luat acasă.

Chiar în seara aceea s-a con
statat însă că adevărul era cu 
totul altul. în sac erau diverse 
articole textile, nou-nouțe, in 
valoare de 7 208 lei. Aceasta era 
„partea" ei din „plusul" în 
gestiune, descoperit la unitatea 
nr 11 O.C.L. Produse Indus
triale Vaslui, la inventarul de 
predare-primire. Alte produse 
similare, în valoare de peste 
16 000 de lei, și le însușiseră 
revizoarea contabilă Elena Popa 
și noua gestionară Maria Cucu. 
Acum, toate trei urmează “a 
compară în fața instanței 
judecată.

instanței
să 
de

mSalvat 
ultima clipă

Puțin a lipsit ca Ion Andrei, 
muncitor la U.E.I.L. Curtea de 
Argeș, să nu mai fie in viață. 
Printr-o împrejurare nedorită, 
el a rămas agățat in miini de 
cablul unui funicular, deasupra 
unei văi adinei. Neputind rezista 
în această poziție, și-a dat dru
mul peste o grămadă de lemne. 
A fost, transportat in stare 
gravă la spitalul din locali
tate. In momentul cind a ajuns 
insă in sala de operație, medi
cii au constatat că pacientul nu 
mai respiră. Tinărul doctor Al. 
Mitroi și-a spus insă că poate 
nu. e prea tlrziu. Și examinind 
mai cu atenție gitul accidenta
tului, a constatat că respirația 
îi era blocată de traheea ruptă. 
A lărgit imediat ruptura și a 
introdus in ea un tub cu aer. 
Ca prin minune, pacientul a 
început să dea semne de viață. 
Acum, el este aproape vinde
cat.

V

Vînătorească
și nu prea...

Plecat la vînătoare, într-una 
din diminețile trecute, Dumitru 
Lupașcu din Urziceni (str. Vî- 
nători nr. 23) trecea pe lingă 
stina ce-o avea în folosință Ion 
Gutinu din aceeași localitate. 
Doi cîini ciobănești de la sțînă 
au sărit la el. Vinătorul a îm
pușcat unul dintre ei și a por
nit mai departe. După citva 
timp l-au ajuns din urmă Ion 
Gutinu și ciobanul Marin Ma
covei, care au încercat 
dezarmeze. în timp ce ei 
disputau însă arma, aceasta 
descărcat, rănindu-1 grav 
Marin Macovei.

Rubricâ redactată ds •. 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
*i corespondenții „Scînteii"

să-l 
iși 

s-a 
pe

Realizări 
ale cooperației 

de consum

vrincene

în județul Vrancea, 
operația de consum asigură 
aprovizionarea cu mărfuri 
agro-alimentare și indus
triale a peste 80 la sută 
din populație. Totodată, ea 
pune la 
lației o gamă variată 
servicii. ~ “
aflat de la tovarășul loan 
Ioanovici, președintele U- 
niunii județene a cooperati
velor de consum, venind în 
intîmpinarea cerințelor 
populației, cooperația vrîn- 
ceană înregistrează ritmuri 
susținute în toate sectoa
rele ' de activitate. In acest 
an, volumul desfacerii de 
mărfuri a fost cu 7 la sută 
mai mare decit în 1971. au 
fost achiziționate cu , circa 

.24 la sută mai multe-. pro
duse agricole, producția 
mar fă a f 
mai mare, valoarea prăsi 
rilor de servicii a crescut cu 
34 la sută, iar la export au 
fost livrate cu 46 la sută 
mai multe produse.

Valoarea activității 
torilor din comerț nu 
zumă doar la aceste 
zări. Cooperația, cu sprijinul 
cetățenilor, iși aduce con
tribuția și la acțiunea de 
sistematizare a localităților 
rurale, prin sporirea zestrei 
edilitare a comunelor, con
struind magazine univer
sale, complexe de servire a 
populației, ateliere meșteșu
gărești, brutării etc. In 45 
de comune și în 48 de sate

dispoziția popu-
' “ de

amDupă cum

fost cu 19 la șută au fosf construite moderne struirea a 21 obiective, prin- 
-, vațoarea presta- magazine universale. Numai tre care complexe corner-

lucră- 
se re- 
reali-

date în 
comer- 
servicii 
Nisto- 
Prise-

Și

„GLUME" CARE COSTĂ VIEȚI

in acest an au fost 
folosință complexele 
ciale și de prestări 
la Gugeș.ti, Năruja, 
rești, Nereju, Jitia, 
câni, Iugani, Mărăști 
Adjud., Se află în preajma 
recepției cele din Voetin, 
Poiana Cristii și Cîndești. 
în 17 localități au fost a- 
menajate grădini de vară.

în următorii ani, efortu
rile de investiții vor fi con
centrate în 8 localități ru
rale . care, prin dotările co
respunzătoare, vor deveni 
centre urbane. în aceste lo
calități, pînă în 1975, coope
rația de consum va contri
bui cu fonduri pentru con-

ciale cu spații de prestări 
servicii și expoziți’ 
de alimentație publică, ma
gazine universale cu bufete, 
cofetării, brutării etc. In 
același timp, și în celelalte 
comune din județ va conti
nua acțiunea de dotare. 
Concomitent, o atenție deo
sebită se acordă moderni
zării rețelei comerciale. 
Pină în prezent, 50 de uni
tăți comerciale, printre care 
cele din comunele Vidra, 
Nereju, Cotești, Jariștea, au 
fost modernizate, introdu- 
cîndu-se, totodată, accesul 
liber la rafturi.

în programul cooperației 
a'e consum din județul

unități

Vrancea figurează și pune
rea în valoare a frumuseți
lor naturale ale acestor me
leaguri prin amenajarea u- 
nor jpopasuri ospitaliere in 
zonele de mare interes tu
ristic. Celor existente — 
„Hanul viilor" din Bonțești, 
„Hanul Domnești" de lingă 
Âdjud, complexele turistice 
„Dumbrăvița" și „Căprioa
ra" — li se vor adăuga în 
.curînd complexul de la 
„Cascada Putnei", hanul de 
la Valea Cîmpului, 
de la Odobești și 
complexul turistic 
veja și altele.

cramele 
Panciu, 

din So-

Ion NISTOR
corespondentul „Scînteii"

Ce fac oamenii în timpul progra
mului de lucru ? Bineînțeles, mun
cesc. Cei mai mulți — intens și bine. 
Dar printre aceștia există unii că
rora, cîteodată, le arde de joacă. Nu 
mai sînt copii, sînt oameni în toată 
firea, dar se-apucă de șotii. Uneori, 
însă, șotiile — și tocmai acesta e mo
tivul pentru care așternem rindurile 
de față — duc la rezultate neaștep
tate, tragice chiar, se soldează cu ac
cidente grave, cu mutilări sau chiar 
pierderi de vieți. Ca în cazurile care 
urmează...

„...Ion și-a aprins țigara cu bri
cheta, apoi s-a apropiat de mine și a 
zis : „Ia, măi Vasiiică, să văd, iei 
foc ?“ Și Sandu Marin, zis Vasillicâ, 
avînd hainele îmbibate cu benzină 
(in timpul șuetei sale cu Ion Vlaicu- 

leasa răsturnase 
un bidon cu ben
zină). a luat în- 
tr-adevăr. foc 1

Dacă n-aș fi 
văzut declarația 
accidentatului, care 
mai tîrziu a decedat de pe urma ar
surilor grave, aș fi crezut că interlo
cutorul meu, in-g. Florea Cernica — 
inspector general șef în Ministerul 
Muncii — ne pune la încercare tăria 
nervilor cu poVești de groază. Dar 
faptele s-au petrecut aievea pe șan
tierul de construcții ICSIM de la 
uzina „Semănătoarea", 
tîmplării au fost doi 
care nu împliniseră 
veri.

...Alt caz nefericit 
schimbul II, la uzina „Progresul" din 
Brăila. în timp ce șeful de echipă 
Dănilă Tihonov lucra cu cițiva mun
citori, alți nouă se distrau. Au intrat 
în cuptorul de uscare al atelierului 
de vopsitorie pentru a se „încălzi" ; 
era septembrie. Doi dintre ei, Ion 
Tătaru (35 de ani) și Marin Mun- 
teanu (26 de ani) șușotesc ceva, ies 
apoi din cuptor și cu chei false co
mandă închiderea ușii. în timp ce 
aceasta se Lasă încet, oamenii — 
speriați de gluma proastă — ies, care 
pe brînci, care tîrîș. înăuntrul cupto
rului rămîne Anioa Pletea — o tînără 
de 19 ani. Vrea să scape prin gura

'.i'-e:.

de vizitare a ușii. Dar în acest mo
ment se dă comanda inversă, ușa se 
ridică brusc și muncitoarea este 
strivită...

Ce nenorociri stupide, veți zice. Să 
moară oameni nevinovați din cauza 
actelor năstrușnice ale unor iresponj 
sabili. Dar să nu uităm, totuși, ea 
pînă în momentul respectiv acești 
iresponsabili au lucrat alături de noi 
toți, ca oameni normali. Ce i-a de
terminat, atunci, să atenteze la viața 
colegilor lor ? N-aveau de gînd să 
atenteze la viața nimănui. Erau to
varăși, de multe ori chiar prieteni 
apropiați cu victimele, voiau doar 
să facă o „glumă". Nu-și dădeau 
seama că gluma poate avea aseme
nea consecințe.

Este imposibil să enumerăm aici

tere la asemenea accidente și ce mă
suri pot fi luate pentru a le preveni.

O cercetare amănunțită a cazurilor, 
inclusiv a celor amintite mal sus, a 
dovedit că lipsa dc supraveghere din 
partea conducătorilor proceselor de 
producție (șefi de echipă, maiștri, 
șefi de lot, de ateliere), proasta or
ganizare a unor activități stau la 
baza unor acte de indisciplină în co
lectivități, de încălcare a unor reguli 
elementare de protecție a muncii care 
degenerează și în încălcarea unor re
guli de comportament tovărășesc, cu 
urmări de o periculozitate imprevizi
bilă.

în multe procese de producție se 
folosește aerul comprimat. La Com
binatul de fibre artificiale din Brăila, 
în atelierul de

PE TEME DE PROTECȚIE A MUNCII
citeva săptămini

iar eroii în
tineri muncitori 
ni-ci 19 primă-

s-a întîmplat în

toate cazurile de iresponsabilitate 
care au avut urmări tragice, căci — 
din nefericire — ele sint destul de 

. numeroase. Aproape zilnic putem ob
serva în jurul nostru — pe* șantiere, 
în uzine, în fabrici, in mine etc. — 
flagrante încălcări ale unor elemen
tare prevederi de protecția muncii, 
de comportament netovărășesc, care 
au dus cîndva, sau pot duce cindva, 
la urmări tragice : solvenți, diluanți 
și alte materiale ușor inflamabile 
sint lăsate la îndemâna oricui, pentru 
spălarea îmbrăcămintei de lucru în 
ateliere, în apropierea unor surse de 
foc deschis ; cupe de excavator, bene 
de basculante, electrostivuitoare, 
benzi rulante sînt folosite pentru 
deplasarea unor muncitori dintr-un 
loc în altul ; aparate de sudură cu 
flacără sint utilizate pentru încălzi
rea încăperilor, a mîncării etc. ; 
pistoale de împlîntat bolțuri sint lă
sate la îndemina unor oameni neiin- 
struiți ori care n-au asemenea atri
buții ; furtunuri de aer comprimat 
sint folosite la îndepărtarea șpanului 
din mașinile-unelte etc., etc. Proble
ma care se ridică este aceea de a ști 
care sînt împrejurările ce dau naș-

Se pare că în urma mul
tor căutări grele și înde
lungate, unele întreprinderi 
de construcții, de montaj și 
diverse instalații din Capi
tală sînt pe punctul de a 
găsi, în fine, o rețetă idea
lă pentru îngropatul... 
banilor. Secretul rețetei : 
întreprinderile, la care o să 
ne referim imediat, aruncă 
banii statului în stingă și-n 
dreapta, dar nimeni nu 
pățește nimic. Iată cum se 
petrec, concret, faptele : 
mai întîi de toate se alege 
o stradă degradată, de mă
rime mare, mică sau mij
locie. Se scoate din circu
lație, iar întreprinderea 
de drumuri și poduri 
(I.D.P.B.) începe s-o drea
gă. Iată c-a dres-o. Abia e 
redată circulației și... stop! 
E din nou trecută pe linia 
moartă. De ce ? Pe șantie
rul abia închis, deschide 
un nou șantier l.C.H.F. 
(întreprinderea de con
strucții, hidroameliorații și 
foraj). Caldarîmul e spin
tecat de-a lungul și de-a 
latul, perforatoarele muș
că cimentul, buldozerele 
se opintesc în șenile, ex
cavatoarele... După ce ă 
instalat în pîntecul străzii 
ce avea de instalat, 
I.C-H.F. pleacă. Strada, în 
convalescență, este totuși 
redată circulației. Dar... 
stop ! Ca din pămînt, apar 
iarăși panourile cu „Trece
rea oprită". De ce ? Vine 
I.D.G B. (întreprinderea de 
distribuire a gazelor Bucu
rești). Perforatoarele muș
că cimentul, buldozerele 
se opintesc în șenile, exca
vatoarele... Abia a plecat 
I.D.G.B. și iarăși... Stop ! 
Vine „Teleconstrucția" 
(Doar oamenii au nevoie 
de telefoane). Și ? Perfo
ratoarele. buldozerele, ex
cavatoarele... Pe scurt, 
strada abia modernizată de 
I.D.P.B- e făcută zob ! în 
fața acestei „proceduri" 
proverbiale, îți pui în mod 
firesc întrebarea : de 
constructorii nu 
lucrările edilitare 
ca I.D.P.B. să 
străzile ? Răspunsul poate 
fi dat în cîteva cuvinte : 
pentru că, în ciuda tuturor 
indicațiilor, criticilor și 
sancțiunilor. întreprinde
rile constructoare nu co
laborează între ele.

Dacă un trecător oare
care ar sustrage un sin
gur camion de ciment și 
s-ar duce cu el acasă sau 
pur și simplu l-ar arunca 
în apele Dîmboviței, ar fi 
numit infractor și ar face 
imediat cunoștință cu rigo
rile legii. Firesc. Dar în
treprinderilor care măcelă
resc străzile orașului iro
sind munți de ciment de 
ce nu li se întîmplă ni
mic ? Explicația : pimeni 
nu fură, nimeni nu aruncă 
ciment în apele Dîmbovi
ței. Cimentul, forța de 
muncă, vlaga utilajelor 
sînt îngropate cu autoriza-

irosiți. Numai și numai 
pentru că întreprinderile 
cu profil edilitar nu co
laborează între ele, nu-și 
orînduiesc în așa fel lu
crările, încit după ce s-a 
turnat asfaltul, străzile să 
fie scutite de „operații" 
dăunătoare. Dar, în de
finitiv, 
rează ?
re la care reprezentanții 
I.D.P.B., I.C.H.F., etc. răs
pund, dacă se poate spu
ne așa, în... doi peri : „Noi 
vrem să colaborăm, dar nu 
vrea cutare firmă" — spun 
unii sau : „Noi tocmai vo
iam să executăm lucrările

de
Dar, 

de ce nu calabo- 
Iată o întreba-

— Păi e nevoie. Trebuie 
să montăm o conductă pen
tru termoficare.

— De ce n-ați montat-o 
înainte de a se turna ci
mentul ?

— N-a prevăzut-o bene
ficiarul în proiect.

Ne deplasăm imediat 
beneficiar — Direcția 
drumuri și spații verzi 
municipiului :

— De ce n-a fost insta
lată conducta pentru ter
moficare înainte de a se 
asfalta bulevardul ?

— Aaa, Bd. Ghencea ? — 
exclamă, fără a fi surprins, 
ing. Petre Dăiescu, direc

la 
de 

a

sută (!) spintecături „exe
cutate" de l.C.H.F. Ce are 
l.C.H.F. cu Calea Griviței 
de o măcelărește într-un 
așa hal ? Specialiștii aces
tei întreprinderi au insta
lat prost conductele de 
apă. Acum sparg asfaltul 
să le repare... întrebare î 
au plătit daune statului a- 
cești „specialiști" ? Bine
înțeles, nu. S-a aplicat cu 
succes cunoscuta rețetă-pa- 
coste : „noi greșim, statul 
plătește".

Pentru modernizarea 
străzilor Capitalei se in
vestesc sute de milioane. 
Investiția se face, într-ade-

re

Incursiune in imperiul
spintecătorilor de străzi

ce 
execută 
înainte 

asfalteze

ție în regulă. Dar iată și 
catalogul întreprinderilor 
spintecătoare de străzi 
gata modernizate : „Tele- 
construcția", I. D. E. B-, 
I.C.A.B., „Termoficarea", 
l.C.H.F., „Electromonta- 
jul", I.D.G.B. Străzi distru
se — total sau pe anumite 
porțiuni — după ce fuse
seră asfaltate ? Sînt sute. 
Dăm însă doar numele cî- 
torva : Cal. Rahovei, Bd. 
Ghencea, str. Matei Voie
vod, Bd. Muncii, Bd. Mo- 
ghioros, Șos. Fundeni, Șos. 
Pante’imon, str. Ziduri în
tre Vii, Humulești, Sălaj, 
Șos. Industriilor, str. Ere- 
mia Popescu, Cal. Grivi
ței. Pentru a pune în evi
dență mai limpede daune
le produse de spintecăto
rii străzilor, e suficient să 
spunem că întreprinderile 
pomenite „operează" și 
„cos" anual kilometri și 
kilometri de stradă, care 
înseamnă milioane de lei

edilitare, dar ne-au luat-o 
înainte drumurile". Un în
treg hățiș de explicații, 
prin care ești invitat să în
țelegi că nimeni nu e vi
novat.

Am încercat atunci să 
găsim un răspuns mai clar, 
surprinzînd pe spintecăto
rii de străzi asupra fap
tului.

...Cum intrăm în 
rul Ghencea, ce să 
Bulevardul nou, cu 
nume, nici măcar 
pucat să fie pus în circu
lație, lucrările de pavare 
continuă (lucrări solide, cu 
o valoare ridicată : cam 1 
milion lei km..de asfalt), 
că primii spărgători au și 
apărut la fața locului. Fir
ma : l.C.H.F. în jur, 50—60 
de oameni, un motocom
presor, tîrnăcoape, lopeți, 
casmale.

— De ce spargeți bule
vardul abia asfaltat ? — 
l-am întrebat pe șeful lu
crării.

cartie- 
vezi ? 

același 
n-a a-

torul pomenitei 
Vinovății vor fi 
nați.

Sancționați? 
ploaie I E posibil ca vino
vății să primească acolo 
vreo mustrare scrisă sau 
nescrisă, dar e greu de 
presupus că va fi recupe- 
tată vreodată valoarea 
reală a pagubelor. Din su
medenie de exemple care 
ar putea susține această a- 
firmație, iată unul mai 
semnificativ : între artere
le de circulație, pavate 
ireproșabil de întreprinde
rea de drumuri si poduri, 
se poate vorbi și de Ca
lea Griviței. îți era pur și 
simplu drag s-o privești, 
să circuli pe ea. îți făcea 
impresia că va rezista o 
sută de ani. în ce situație 
se află acum, la cîțiva ani 
după modernizare ? Deplo
rabilă. E sfîrtecată. Pe o 
distanță de 2 km, am nu
mărat nu mai puțin de o

direcții, 
sancțio-

Apă de

văr, în folosul tuturor ce
tățenilor, pentru moderni
zarea orașului, spre mîndria 
fiecăruia dintre noi. Risi
pa, indolența, neglijențele, 
practicile păgubitoare care 
s-au cuibărit în incinta u- 
nităților de construcții și 
instalații nu mai pot fi to
lerate sub nici o formă. 
Cauza risipei e cunoscută : 
lipsa de colaborare. Dacă 
în finalul raidului nostru 
am revenit la beneficiarul 
lucrărilor de modernizare a 
străzilor Capitalei — Direc
ția de drumuri a consiliu
lui popular — am făcut-o 
numai din dorința de a 
afla ce se va întreprinde, 
ce măsuri se vor lua, a- 
cum, pentru a se bloca de
finitiv canalele prin care 
se risipesc atîtea materiale 
de construcție, forță de 
muncă și timp. Iată ce a- 
firmă directorul Direcției 
de drumuri și spații verzi ;

— Pentru daunele pro-

duse se fac vinovate toate 
întreprinderile care des
chid șantiere pe străzi. Se 
vehiculează ideea că e 
greu să se realizeze între 
atîtea unități o sincroniza
re perfectă a investițiilor, a 
lucrărilor gospodărești ne
cesare pe o stradă sau 
alta. E într-adevăr greu, 
dar nu imposibil. Chiar a- 
cum, cu mult înainte de a 
începe asfaltarea unei 
străzi, noi chemăm la co
misia de coordonare toate 
întreprinderile cu caracter 
gospodăresc și le între
băm : „Aveți sau nu aveți 
lucrări pe strada cutare ?“ 
Unii spun da, alții spun nu. 
Dar iată că aceia care 
spun nu, vin după un an, 
doi și cer autorizație pen
tru spargerea asfaltului a- 
bia turnat. Mă 
treba : De ce le 
rizație ? Le dăm 
sînt la mijloc 
cetățenilor. Pentru a curma 
această situație extrem de 
neplăcută, se vor înăspri la 
maximum penalizările. Se 
vor da autorizații numai 
după ce vinovății vor plă
ti daune. Din punct de ve
dete organizatoric, între
prinderea de drumuri și 
poduri va trebui să-și pla
nifice în așa fel asfaltări
le, îneît să dea posibilita
tea tuturor unităților de 
construcții și instalații de 
a constata din timp dacă 
au sau nu lucrări de exe
cutat pe o stradă sau alta.

Am părăsit Direcția de 
drumuri cu intenția de a 
organiza în viitorul apro
piat un nou raid pe șan
tierele de modernizare a 
străzilor. Pentru că nu vom 
renunța Ia a scrie despre 
acest aspect criticabil și pă
gubitor din activitatea in
stituțiilor edilitare bucu- 
reștene, chiar dacă am mai 
scris în urmă cu 8 luni de ■ 
zile (articolul „Grăbiți pa
vatul că vin alții cu săpa
tul !“ 
tii 
au 
Și 
Și

puteți în- 
dați auto- 
pentru că 
interesele

făcea și unele suges- 
ooncrete care, se pare, 
fost pierdute din vedere) 
chiar dacă mai scriem 
astăzi. Nu vom renunța 

pînă la rezolvarea optimă a 
acestei situații rezolvabile, 
spre binele averii statului, 
al cetățenilor și al înseși 
respectivelor întreprinderi.

Gli. GRAURE

uscare al secției fi
latură, Petre Ka
rabanov (43 ani) 
îl accidentează cu 
un furtun cu aer 
comprimat pe co
legul său de mun

că Alexandru Grigoraș. A vrut doar 
„să-1 umfle puțin". Cîteva zile mai 
tirziu, cel „umflat" moare cu intesti
nele distruse la spital. Cazul 
■epilog în instanță. Și ar fi 
procesul să se judece public 
uzină.

De ce am relatat și acest 
Iea caz ? Fiindcă unul aidoma s-a 
întîmplat la uzinele „23 August". Și 
întrebăm : dacă are loc un accident 
grav, neobișnuit, provocat cu un in
strument, o unealtă sau o instalație 
de largă răspindire (utilajele cu 
aer comprimat se folosesc în 
construcții de drumuri, de clă
diri, in industria chimică, in me
talurgie, construcțiile de mașini) ce 
măsuri se iau pentru ca asemenea 
nenorociri să nu se repete și în alte 
părți ?

— Inspecția de stat pentru protec
ția muncii — ne explică ing. Elena 
Ochea, director în Ministerul Muncii 
— a organizat, împreună cu conduce
rea uzinei „23 August", forurile de 
partid și sindicale, dezbaterea cazului 
în fiecare grupă sindicală, in fiecare 
atelier și sector, precum și pe întrea
ga uzină. Nu s-au limitat la acest 
caz, ci au prezentat nominalizat toate 
cazurile de indisciplină, care au dus 
la incălcarea regulilor de protecție a 
muncii, sancționîndu-le pe loc, public, 
chiar în adunările respective. De a- 
tunci a trecut mai bine de un an, 
timp în care cazurile de accidente 
datorate acestor cauze au dispărut la 
această uzină (in timp ce în statisti
cile generale ele au o pondere de a- 
proape patru cincimi din totalul ac
cidentelor — n.a.).

Măsura de La uzinele „23 August" 
s-a dovedit eficientă și bună. Ce folos 
trag însă alte colectivități din aceas
tă experiență amară ? După cum 
aflăm, aproape nici unul.

— Este o regulă ca departamentul 
în care s-a înregistrat un accident 
grav să dea o notă privind cauzele și 
împrejurările acestuia, măsurile luate 
împotriva celor vinovați, cu recoman
darea de a fi prelucrată in toate uni
tățile din subordine, ne explică tov. 
inspector Cernica. Dar, din păcate, 
constatăm că deseori aceste note nu 
ajung la cei care răspund oirect de 
intărirea disciplinei, la conducerile 
întreprinderilor, nu ajung nici la or
ganele de partid și sindicale, ci doar 
la organul ajutător de protecție a 
muncii, care se rezumă să le prindă 
la dosar.

...Iată, deci, cum măsurile luate 
într-o întreprindere pentru eradica
rea cauzelor ce conduc la accidente, 
datorită unui sistem birocratic, greoi 
și formalist, ajung rareori să fie cu
noscute și aplicate în aceeași ramură, 
darmite și in altele. Ceea ce expli
că oe ce tovarășii de la Brăila nu 
cunoșteau nimic despre cazul de la 
„23 August" 1

Ce trebuie făcut ? învățămintele se 
impun de la sine. Dispunem de un 
larg activ obștesc în toate întreprin
derile. Zeci de mii de activiști sin
dicali poartă titlul de onoare de in
spector obștesc cu protecția muncii. 
Să le dăm posibilitatea să-și exercite 
cu inițiativă și autoritate atribuțiile. 
Este cazul ca organele de protecție a 
muncii din întreprinderi să-și desfă
șoare activitatea sub îndrumarea teh
nică directă a inspecției de stat pen
tru protecția muncii și sub controlul 
permanent al sindicatului. Iar printre 
primele sarcini pe care le rezolvă 
sindicatele să fie puse cele privitoare 
la instruirea în domeniul protecției 
muncii, la respectarea disciplinei in 
muncă. Un rol important pot juca, in 
acest sens, și organizațiile de tineret, 
cunoscut fiind că un procent ridicat 
de accidentați sint tineri ori acciden
tele sînt provocate de tineri.

Este știut, toate accidentele pot fi 
prevenite. Dar măsurile vor fi numai 
atunci eficiente cînd întregul poten
țial de pricepere în muncă, de serio
zitate, ordine și disciplină va face 
imposibilă orice manifestare de joacă 
și iresponsabilitate in rindurile colec
tivelor de muncă.

va .avea 
bine ca 
chiar in
al trei-

Al. PLĂIEȘU
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Un angajament în plină înfăptuire: 
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN

VORBESC CIFRELE
De la 1 ianuarie la 10 noiembrie au 

realizat peste plan :

1 ENacEnc«:
— 60,6 milioane kWh

| METALURGIȘTII

— 16 754 tone oțel aliat
— 11 766 tone laminate finite pli

ne din oțel
— 10 663 tone țevi din oțel
— 499 tone tablă și bandă din 

oțel, laminate la rece

CONSTRUCTORII DE MAȘINI
............. i1  ................ . I ^1111 iVi 111 IiWiIi m III H I 11 > I|I|  ................... .  .........................

— 264 649 kW motoare electrice 
de 0,25 kW și peste

— 783 kWh elemente și baterii de 
acumulatoare cu plumb

— 9 644 receptoare pentru radio
difuziune și televiziune

— 896 autocamioane, autoturisme 
și tractoare

— 313 remorci basculante
— 133 000 rulmenți
— 496 pompe centrifugale

— 1 510 tone policlorură de vinii
— 1 129 tone fibre polinitrilacri- 

lice și poliesterice
— 52 181 anvelope

— 2 741 000 mp țesături
— 2 418 000 produse tricotate
— 591 000 perechi încălțăminte

— 62 194 mc cherestea de fag și 
rășinoase

— 984 mc echiv. placaje din lemn
— 1 298 tone echiv. celuloze și 

semiceluloze
— 5 088 tone echiv. hîrtie

K_______________________________________ >

In industria Capitalei

Noi realizări întăresc certitudinea 
respectării cuvintului dat:

„IN PATRU ANI SI JUMĂTATE 
CIT IN CINCI!*

Cu numai patru luni in urmă, Conferința extraordinară a organizației municipale 
de partid București a lansat înflăcărat» chemare către organizațiile de partid din întreaga 
țară pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate. S-a trecut neîntîrziat, cu 
toată hotărîrea, la acțiune. In legătură cu noutățile de „ultimă oră" în întrecerea în 
cinstea celei de-a XXV-a aniversări a republicii și pentru realizarea cincinalului in patru 
ani și jumătate, am avut o convorbire cu ing. Olimpiu Popescu, șeful sectorului de coor- 
donare-sinteză al comisiei economice a Comitetului municipal București al P.C.R.

— Din rezultatele 
de pînă acum, obținu
te de oameni muncii 
din industria Capi
talei, vă rugăm să a- 
legeți și să prezen
tați cititorilor pe cele 
mai semnificative.

— Dacă sîntem de acord 
că cele mai veridice dovezi 
ale unei activități rodnice 
sînt faptele de muncă, rea
lizările din industria bucu- 
reșteană se pot sintetiza 
ințr-un indicator : produc
ția-marfă, în zece luni din 
acest an, a fost cu peste 1,5 
miliarde de lei mai mare 
decît prevederile planului, 
ceea ce reprezintă 86 la 
sută din angajamentul a- 
nual. Pină la 10 no
iembrie a.c. s-au fabri
cat peste sarcinile de plan 
1 958 tone de laminate fini
te pline din oțel, 73 301 kW 
motoare electrice de 0,23 
kW și peste 8 216 recep
toare pentru televiziune, 
22 220 de anvelope, 496 de 
pompe centrifugale, 1 413 500 
produse tricotate, 301 100 
perechi încălțăminte și alte
le. Ceea ce trebuie relevat 
însă în mod deosebit este 
eficiența cu care a fost des
fășurată activitatea produc
tivă. în nouă luni din acest 
an, s-a obținut un plus de 
beneficii de 290,1 milioane 
de lei, cu 17 la sută peste 
cifra prevăzută în angaja
mentul pe întregul an. S-au 
economisit 8 744 tone de 
metal, 4 878 mc de mate
rial lemnos, 132 236 tone 
combustibil convențional 
91 590 mii kWh energie e- 
lectrică —. adică cu mult 
peste angajamentele asu
mate. Toate aceste succese 
vorbesc despre hărnicie, 
și inițiativă, despre ma
turitatea politică a co
lectivelor din întreprin
deri, care, sub directa con
ducere și îndrumare a or
ganizațiilor de partid, nu 
precupețesc nimic pentru 
îndeplinirea angajamen
tului de ă realiza cinci
nalul in patru ani și jumă
tate.

— Care sînt unitățile 
aflate in fruntea între
cerii ?

— Fără a le ierarhiza 
exact, sînt de părere totuși 
că se detașează prin reali
zări uzina „23 August",

uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie", Uzina de 
mașini electrice, I.P.R.S. 
Băneasa, „Danubiana", „Po- 
llcolor", „Biofarm", C.I.L. 
Pipera, Fabrica de confecții 
și tricotaje și „Flacăra 
roșie".

— Se cunosc cele 
patru căi pe care se 
acționează în industria 
municipiului București 
pentru realizarea cin
cinalului în patru ani 
și jumătate : sporirea 
productivității muncii, 
folosirea mai bună a 
mașinilor și utilaje
lor prin generalizarea 
schimbului II și extin
derea schimbului III, 
utilizarea mai eficien
tă a spațiilor de pro
ducție și devansarea 
unor lucrări de inves
tiții. Cum se materia
lizează măsurile sta
bilite și care sînt pri
mele rezultate ?

— Să mă opresc în pri
mul rînd la principalul fac
tor : creșterea productivi
tății muncii, pe seama că
reia urmează a se obține 
aproape 40 la sută din spo
rul de producție necesar 
devansării cincinalului cu 
o jumătate de an. în acest 
scop, programul de moder
nizare a produselor și a 
tehnologiilor este în curs' 
de aplicare, astfel ca în cel 
mai scurt timp . să putem 
trece la îmbunătățirea ace
lor produse și tehnologii 
ce au eficiența cea mai ri
dicată. Acțiunea de identi
ficare a tehnologiilor și 
produselor ce se cer mo
dernizate și perfecționate 
este coroborată cu raționa
lizarea muncii personalu
lui administrativ și a per
sonalului tehnico-ingine- 
resc, urmărindu-se întări
rea sectoarelor productive 
și de concepție cu cadre de 
înaltă calificare. Dar pro
blema ce ne preocupă in 
mod deosebit este pregăti
rea unor noi muncitori ca
lificați, ridicarea calificării 
celor existenți pentru ca 
în întreprinderi să se îm
bunătățească radical struc
tura lucrătorilor productivi 
și, totodată, să se poată ge
neraliza sau extinde schim
burile II și III. în altă or
dine de idei, trebuie preci
zat că s-au stabilit inves

tițiile la care se pot crea 
condiții de devansare sau 
de atingere mai devreme a 
parametrilor proiectați. în 
această situație se află, de 
pildă, dezvoltările unor 
capacități productive la 
uzina de țevi „Republica", 
Uzina de mașini grele, 
„Electromagnetica", Uzina 
de protecții anticorozive. 
Pentru investițiile respec
tive s-au asigurat docu
mentațiile, o parte dintre 
utilaje ; asupra lor s-au 
concentrat forțele unităților 
care execută construcțiile 
și montajul.

— In întreaga țară 
se desfășoară o largă 
acțiune de masă îm
potriva risipei, pen
tru realizarea unei 
eficiențe economice 
maxime cu cheltuieli 
minime. Care sint 
preocupările între
prinderilor din Capi
tală în acest sens '!

— Concret, s-au reanali- 
zat investițiile ce urmau a 
fi efectuate în perioada ce 
a mai rămas din acest an 
și în viitorul an și s-a des
prins concluzia că se pot 
economisi fonduri de pes
te 500 de milioane lei. 
Scontăm, totodată, ca în- 
tr-o săptămînă-două să 
cunoaștem ce utilaje 
sînt disponibile în u- 
nități și ce posibilități de 
redistribuire imediată exis
tă ; de asemenea, vom fi 
în posesia unui foarte clar 
program de acțiune pentru 
încadrarea consumurilor de 
combustibili și iubrifianți, 
de energie electrică și ter
mică în regimuri și norme 
optime. în paralel se lu
crează la definitivarea di
mensionării volumului de 
mijloace circulante și a 
cheltuielilor prevăzute în 
planurile financiare, elimi- 
nindu-se supraevaluările.

Comitetul municipal de 
pgrtid va pune un accent 
deosebit, in continuare, pe 
cultivarea de către toate 
organizațiile de partid din 
întreprinderi a unui înalt 
spirit gospodăresc, de la 
muncitor și pînă la direc
tor, așa cum cer interesele 
unei activități economice 
eficiente.

Convorbire realizată de 
Comeliu CARLAN

Pasiunea pentru nou
Iată-l pe muncitorul tîmplar Szasz Alexandru, 

de la fabrica nr. 3 din cadrul 1PROFIL „23 Au
gust" din Tg. Mureș, cunoscut ca un adevărat pro
motor al noului în întreprindere. Lucrează de peste 
20 de ani aici, timp în care a trecut zeci și zeci de 
examene ale măiestriei profesionale. „Prin ce am 
contribuit personal la realizarea angajamentului luat 
in întrecerea socialistă in cinstea aniversării re
publicii ? în primul rind, cu două raționalizări 
aplicabile la montarea scaunelor pentru camerele 
de copii, executate la unitatea noastră, în mare 
parte pentru export".

Oamenii din fabrică îl cunosc bine pe muncito
rul Szasz. De la ei am aflat că, în afară de aceste 
raționalizări, a avut multe altele, care au dus la 
realizarea unui finisaj perfect al mobilei și la 
reducerea consumurilor specifice de materii prime 
și materiale. în calitate de comunist s-a preocupat 
cu perseverență de imprimarea unui spirit de eco- 
nimisire la toate locurile de muncă.

Leu cu leu, metru cub cu metru cub adunate Ia 
un loc, în urma inițiativelor comunistului Szasz 
Alexandru și ale altor zeci și zeci de muncitori și 
tehnicieni de aici, au adus milioane de lei în
treprinderii.

X

Competiția celor mai buni
Cu cîteva zile în urmă, muncitoarea Emilia 

Timoc, din secția de croit a fabricii de confecții 
„Mondiala" din Satu-Mare, a pus problema unei 
reconsiderări substanțiale a criteriilor întrecerii 
socialiste, spre a-i imprima mai mult dinamism și 
eficiență, obiectivitate în aprecierea contribuției 
reale în producție a fiecărei echipe. Și astfel s-a 
născut „concursul echipelor evidențiate", o între
cere cu larg paracter de masă, cu bilanț trimestrial, 
în care fiecare din cele 44 de echipe — practic 
miile de muncitoare din fabrică — pornește cu 
șanse egale la lupta pentru a ocupa un loc de 
frunte. Obiectivele acestei concepții : realizarea rit
mică a producției fizice, îmbunătățirea calității pro
duselor, asigurarea ritmicității în onorarea comenzi
lor, întărirea disciplinei. Există un criteriu care 
conferă un plus de interes și vigoare „con
cursului echipelor evidențiate" : caracterul ...elimi
natoriu al competiției. Dar a ieși din concurs în
seamnă pentru masa de muncitori și muncitoare ai 
„Mondialei" un lucru atît de nedemn îneît practic 
asemenea abateri au devenit aproape inexistente. 
Eficiența acestei competiții ? La 11 noiembrie co
lectivul fabricii a îndeplinit planul anual.

Gindul îndrăzneț al gospodarului
Când la secția turnătorie oțel a uzinei „23 Au

gust" s-a pus problema realizării unei comenzi su
plimentare de portșaboți, unii au fost de părere 
că utilajele de turnare sînt supraîncărcate. Atunci 
maistrul Gheorghe Dănescu, unul din comuniștii 
de la atelierul formare, a venit cu o idee, în apa
rență simplă : în forma de turnare a cadrului 
de boghiu să se amplaseze și alte repere, cum 
ar fi: portsaboți, cropodine, suporți punct fix 
— piese necesare fabricației de vagoane. Ast
fel, nu numai că se utilizează mai rațional supra
fața ramelor de formare, dar, în aceeași perioadă 
de timp, se pot obține mai multe piese, sporin- 
du-se capacitatea prelsei de formare. în 6 luni, cît 
a trecut de la introducerea metodei, s-au reali
zat peste capacitatea nominală 12 000 de piese. 
Totodată, s-a redus manopera de formare cu 50 
la sută, economia totală de muncă însumând circa 
5 000 ore. Prin schimbarea poziției de turnare s-a 
realizat și o economie de 10 tone de metal. „Mă 
gîndesc și la alte perfecționări — ne-a mărturisit 
maistrul Dănescu. Așa, de pildă, s-ar putea îm
bunătăți substanțial tehnologia de turnare prin 
reamplasarea în formă a cutiilor de unsoare".

Trei conducători de unități industriale prezintă:

Direcții de acțiune spre EFICIENȚĂ SUPER 10 A RĂ
Modernizarea producției Reducerea cheltuielilor de fabricație Creșterea productivității muncii

Din propria experiență ne-am 
convins că, o dată cu grija pen
tru continua ascendență a produse
lor spre piscurile tehnicii mondiale, 
ar fi trebuit să dăm in aceeași mă
sură atenție modernizării tehnolo
giilor de fabricație. Or, o vreme, 
aceasta a fost o latură mai slabă a 
activității noastre și consecințele 
s-au resimțit și se resimt încă în 
productivitatea muncii. în ultima 
instanță, in costurile fabricatelor 
uzinei „1 Mai", ale celorlalte unități. 
De aceea, ascultind Îndemnul secre
tarului general al partidului, care 
nu o dată ne-a vizitat uzina, am 
trecut hotărit la modernizarea teh
nologiilor in secțiile de bază ale 
uzinelor, deschizind un larg drum 
metodelor și proceselor de produc
ție moderne.

în anii trecuți, intr-un timp re
lativ scurt, s-a reușit să se moder
nizeze întregul flux de producție a 
sapelor cu role. Roadele le cule
gem acum. Am reușit să ridicăm 
și acest produs pe treapta cea mai 
înaltă a calității, el concurind azi 
cu orice alt produs similar fabri
cat in străinătate. Dar nu numai 
atit. Am reușit să fabricăm zeci 
de tipo-dimensiuni — corespun
zător cerințelor din țară și ale 
unor firme străine — la cos
turi mult reduse față de cele con
tabilizate cu ani in urmă. Ultima 
premieră în materie, am a- 
vut-o recent, cînd s-au omologat 
sapele cu lagăre etanșe, care vor 
avea ca efect dublarea duratei de 
exploatare, ceea ce înseamnă, de 
fapt, milioane și milioane de lei 
economii în sectoarele de foraj.

în acest an, in angajamentele 

noastre de întrecere și bineînțeles 
in planul tehnic al centralei ne-am 
propus să modernizăm și restul 
secțiilor uzinei „1 Mai", pe cele 
de la „Neptun" Cîmpina și din 
alte părți, intr-un grad mult mai 
mare prin autodotare. S-a dezlăn
țuit — dacă pot spune așa — o 
adevărată furtună de idei, pu- 
nîndu-se astfel in valoare mări 
potențe de gindire. cu o deo
sebită valoare practică. Ca să 
conving. ăm să apelez doar la 
două cifre : dacă in 1971 am reali
zat mașini și agregate prin auto- 
utilare, in valoare de 5 milioane 
lei, in acest an. pină acum, valoa
rea zestrei tehnice fabricate prin 
forțe propri s-a dublat. Ne-am 
construit singuri, bunăoară, o par
te din ouptoarele de la secția de 
tratamente termice a sapelor cu 
role, precum și de la noua forjă.

Ce ne-am propus în acest an, pe 
linia modernizării producției, am 
realizat și depășit. Dar nu sîntem 
mulțumiți ! Acțiunii de autodotare 
abia acum, zic eu. i-am asigurat 
baza de pe care trebuie să pornim 
desfășurat în acțiunea largă de 
modernizare a uzinelor centralei. 
Nu mai departe, in săptămîna 
aceasta, in consiliul tehnico-știin- 
țific al centralei am pus la punct 
primul pas mare al noului an 
1973 : executarea prin autoutilare 
la uzina „1 Mai" a unei întregi 
linii de fabricație automate.

Ing. Emllian ULEIA 
director general 
al Centralei industriale 
de utilai petrolier 
din Ploiești

Cum se știe, în urmă ■ cu cinci 
luni, colectivul nostru a lansat ini
țiativa „Productivitate orară maxi
mă, cu cheltuieli minime", care, 
treptat, a fost preluată și de către 
alte unități din industria materia
lelor de construcții. în lansarea 
acestei inițiative am pornit de la 
ideea că trebuie să producem cît 
mai mult, dar că nu trebuie să ne 
fie indiferent cu ce costuri vom 
realiza fiecare tonă de ciment. 
Astfel, cu sprijinul organizației de 
partid. întregul colectiv. în frunte 
eu comuniștii, s-a antrenat într-o 
acțiune susținută de valorificare a 
capacității sale tehnice, supunînd 
consumurile specifice de materiale 
— ca azbest, pirită, sodă calcinată 
și altele — unei exigente exami
nări. Numai volumul economiilor 
la acest capitol a ajuns, pe 10 
luni ale anului în curs, la 582 000 
lei. Totodată, a fost declarat un 
adevărat război împotriva risipei 
de orice fel, iar studiile întreprin
se ne-au permis să trecem la o 
reașezare a normelor de consum 
la energie electrică și combustibil, 
care dețin o pondere însemnată în 
prețul de cost al producției finite. 
Ca urmare, pînă acum am obținut 
și la acest capitol o economie de 
peste 1 500 000 lei. Șirul exemplelor 
ar putea continua cu economiile 
realizate prin raționalizarea trans
portului intern, aplicarea in practică 
a unor tehnologii de fabricație mo
derne etc.

Calculele dovedesc că toate aces
tea au exercitat o mare influență 
asupra cheltuielilor de producție, 
care, in 10 luni din acest an. au 

fost reduse cu 5,34 lei Ia fiecare 
1 000 lei producție marfă. Și a- 
ceasta, în condițiile îmbunătățirii 
continue a calității, ponderea ci
menturilor cu caracteristici superi
oare aflîndu-se în continuă crește
re. Pentru o ilustrare mai convin
gătoare a acestui salt calitativ al 
activității noastre economice, a- 
mintesc că volumul economiilor 
de pînă acum, înregistrate la. capi
tolul „cheltuieli de producție", 
este echivalent cu 80 la sută din 
fondul de salarii al întregului co
lectiv pe timp de o lună.

Colectivul fabricii este pe deplin 
conștient că nu a reușit incă să 
închidă toate canalele risipei de 
materiale, de muncă sau bani. Ast
fel, in prezent ne preocupăm de 
atragerea in circuitul produc
ției a noi valori materiale, prin 
recuperarea în stare crudă a circa 
16 000 mp de azbociment, care pină 
acum luau calea deșeurilor, și ra
ționalizarea consumului de uleiuri 
ia toate agregatele cu foc continuu. 
De asemenea, avem în vedere une
le măsuri în scopul îmbunătățirii 
activității de întreținere, Ca factor 
hotărîtor în evitarea staționărilor 
și prelungirea vieții utilajelor.

Acestea sînt numai cîteva din ac
țiunile care în viziunea noastră 
economică au menirea de a asigura 
realizarea cincinalului mai de
vreme, dar nu oricum, ci în con
dițiile unei înalte eficiente.

Constantin SIMION 
director adjunct 
al Fabricii de ciment
Bicaz

„Industria textilă" Lugoj are de 
realizat în acest an o producițe de 
țesături din bumbac cu 20 la sută 
mai mare decît in 1971. Intrucît 
aproape toate secțiile de producție 
au fost modernizate și reutilate in 
ultimii ani, pentru colectivul nos
tru s-a conturat clar ideea că ob
ținerea acestui spor de producție, 
ca și îndeplinirea angajamentului 
de a produce suplimentar 100 000 
mp țesături nu sint posibile decit 
pe calea utilizării mai bune a zes
trei tehnice cu care am fost dotați, 
a timpului de lucru și forței de 
muncă — adică printr-o înaltă pro
ductivitate a muncii. Deci, cu efort 
de gindire, de organizare și per
fecționare continuă a activității la 
toate nivelurile și eșaloanele de 
producție. Așa s-a născut inițiati
va „în fiecare secție — productivi
tatea muncii la cote superioare", 
pornită de comuniștii din schimbul 
A, de la unitatea I, cu scopul de 
a spori randamentul războaielor de 
țesut cu cel puțin 5 turații pe mi
nut, ceea ce echivalează cu o creș
tere de 2,5 la sută a productivită
ții muncii planificate.

După 10 luni, bilanțul este rod
nic. Sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost nu numai 
realizată, ci și depășită. Indicele 
Intensiv în țesătorie a crescut cu 
335 bătăi pe război-oră, față de cel 
planificat, și cu 35 bătăi față de 
angajamentul asumat. Ca urmare, 
am produs și livrat în plus econo
miei naționale o cantitate de 72 000 
mp țesături de bumbac. De aseme
nea, lupta împotriva risipei de 
timp s-a soldat în majoritatea ca

zurilor cu reușite certe. Munca po
litică defășurată de organizația de 
partid a contribuit la întărirea 
spiritului de răspundere și discipli
nă in muncă. Comparativ cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
numărul absențelor nemotivate s-a 
redus cu peste 9 000 ore/om. Din 
acest an, noi am trecut la produ
cerea cu forțe proprii a canetelor, 
înlăturind complet întirzierile in 
aprovizionarea cu accesorii, fără 
de care nu poate fi vorba de o ac
tivitate ritmică. De asemenea, prin 
generalizarea schimbului II și in
troducerea schimbului III în secto
rul mecanic, activitatea de între
ținere și reparare a utilajelor s-a 
îmbunătățit simțitor. Ca urmare, 
timpul afectat reparațiilor acciden
tale s-a redus, comparativ cu anul 
trecut, aproape la jumătate. Con
comitent, a crescut de 5 ori numă
rul țesătoarelor care lucrează la 12, 
14 și chiar 16 războaie.

Utilajele, timpul de lucru și forța 
trebuie să fie folosite, în con
tinuare, cu mai mare eficiență. 
Așa cum s-a subliniat și 
cu prilejul recentelor adunări de 
dări de seamă și alegeri în organi
zațiile de partid, posibilitățile de 
care dispunem pentru creșterea pro
ductivității muncii sînt mult mai 
mari. Or, pentru a înfăptui cincina
lul înainte de termen, toate rezer
vele de care mai dispunem vor tre
bui valorificate neîntîrziat.

Dumitru BELU 
directorul întreprinderii 
„Industria textilă" din Lugoj

METODA CLASICĂ 

A RĂMAS IN URMĂ
Cu doi ani în urmă, un grup 

de specialiști suceveni punea la 
punct un nou sistem de debita
re a buștenilor : așa-numitul 
sistem „nordic". Introdus expe
rimental la unitatea din Bro- 
dina, astăzi acest procedeu se 
aplică, cu rezultate dintre cele 
mai bune/ în trei fabrici de 
cherestea din cadrul Combina
tului pentru exploatare și in
dustrializare a lemnului Su
ceava.

Sistemul „nordic" de debita
re prezintă, față de sistemul 
clasic, numeroase avantaje, în
tre care reducerea cantității de 
rumeguș, eliminarea deșeurilor 
mici și a așchiilor, creșterea 
ponderii sortimentelor de’ cali
tate superioară, concomitent cu 
reducerea celor de calitate in
ferioară etc. Noul procedeu a 
permis pe lîngă o mai rațională 
valorificare a masei lemnoase, 
mecanizarea operațiunilor din 
hala gaterelor și din depozitele 
centrale, ceea ce a dus la creș
terea productivității muncii cu 
17 la sută, urmînd ca acest in
dicator să ajungă — după în
cheierea modernizărilor preco
nizate — la circa 20 la sută. 
Numai îp perioada care a trecut 
din acest an, ca rezultat al a- 
plicării noii metode, în cele 
trei fabrici de cherestea Brodi- 
na, Vama și Vatra Dornei s-a 
obținut o economie de peste 
8 000 metri cubi masă lemnoasă. 
De asemenea, ponderea produ
selor de calitate superioară, 
realizate prin „debitarea nordi
că", a ajuns la peste 53 Ia sută 
din volumul total al producției 
de cherestea.

Am prezentat aceste frumoa
se realizări cu convingerea că 
ele vor îndemna și alte colecti
ve de forestieri să aplice siste
mul „nordic" de debitare, în ve
derea creșterii eficienței econo
mice.

v_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A
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învață elevii să cînte ? Dobrogean u - Gherea

Imagine de la Centrul teritorial de calcul din Ploiești
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' ' ' ” ' 1 note de lectură

George IVASCU

Articolul de față l-aș dori debutul 
unei dezbateri prin care muzica, 0- 
biect de studiu, să fie înțeleasă in în
treaga ei complexitate, prin care arta 
sunetelor să fie considerată un bun al 
unei cît mai largi categorii de cetă
țeni. Considerăm de aceea că discu- 
tind despre educația muzicală trebuie 
să ne referim mai intii la locul pe 
care ar trebui să-1 ocupe Muzica in 
programul școlilor. Este știut că școa
la de cultură generală, invățămintul 
muzical de specialitate, școlile popu
lare de artă, universitățile populare, 
concursurile și festivalurile republi
cane și locale, concursul „Cîntare 
patriei", activitatea caselor de cul
tură, a cercurilor de prieteni ai 
zicii sint la noi forme eficiente 
educație muzicală, de cultivare a
zicalității poporului, în fond, de în
vățare a muzicii. Același rol îl împli
nesc pe planul inițierii în domeniul 
formelor complexe ale muzicii simfo
nice, de cameră, de teatru, filarmoni- 
cile, teatrele muzicale, radioteleviziu- 
nea, cartea și discul muzical, care-și 
află toate, în politica culturală a par
tidului și a statului nostru, temeiuri 
și resurse de înflorire fără prece
dent.

Opinia potrivit căreia arta sonoră 
ni se dăruiește spontan și pasiv, fără 
școală și fără eforturi organizate, la 
simplul contact cu valorile ei, este o 
eroare rezultind ,din necunoașterea 
lucrurilor. Muzica se studiază ca ori
ce alt domeniu al realizărilor ome
nești, se adincește în tot timpul vie
ții și sub cele mai diverse forme, de 
la cele direct pedagogice la cele spe
cifice, esențialmente artistice. Desi
gur, cea mai adecvată, cea mai sen
sibilă la elocvența muzicii este vîrsta

școlară. Nu numai pentru muzicianul 
profesionist, dar și pentru prietenul 
dezinteresat al muzicii deprinderea 
unei practici și formarea unei con
științe muzicale în anii de închegare 
a personalității sint hotărîtoare. Suc
cesul acestui efort este condiționat 
de modul în care pedagogul știe să 
fie artist, iar artistul știe să fie pe
dagog. Disciplină în sensul didactic 
obișnuit, muzica este în școală o for
mă specifică de educație patriotică și 
umanistă, o latură distinctă și esen
țială a conștiinței contemporane. 
Aflată în continuă evoluție și adău
gind fondului de valori ale trecutului 
înfăptuirile epocii noastre, pe cit de 
complexe pe atit de definitorii, mu
zica implică și va implica întotdea
una aportul responsabil al școlii in 
tălmăcirea mesajului ei, in perpetua-

puncte de vedere

scop de Editura muzicală. Multe și 
frumoase culegeri de cîntece pentru 
copii și tineret, realizate în colabo
rare cu Uniunea Tineretului Comu
nist, albume de piese muzicale cu ca
racter didactic au apărut în anii din 
urmă. Cu toate acestea, nu avem încă 
un fond bogat de piese corale, vocale 
și instrumentale adecvate cerințelor 
actuale ale viratelor fragede și, in 
special, înțelegerii muzicale și inte
resului educativ al copiilor de la sale. 
Nu s-au realizat încă manuale și me
tode perfecționate, atrăgătoare, pen
tru predarea muzicii. Nu s-a înfăp
tuit încă o concordanță utilă intre 
programa analitică a disciplinelor 
muzicale și conținutul emisiunilor de 
radio, discul și cartea muzicală. Te
leviziunea ar putea da școlii un aju
tor mult mai susținut în privința for
mării melomanului printr-o mai mare 
preocupare pentru diferențierea pro
gramelor. îmbunătățirea conținutului 
și calității emisiunilor de muzică, a- 
decvărilor la profilul școlilor. Am 
mai observat, totodată, că nu se folo
sesc pretutindeni în mod judicios o- 
rcle de activități extrașcolare dedi
cate muzicii ; că se apelează la aces
tea numai în preajma unor festivi
tăți. Ne gîndim, de asemenea, și as
tăzi cu nostalgie la manualele de mu
zică înfăptuite în condițiile grele de 
odinioară de muzicieni-pedagogi ca 
G. Breazul, S. Drăgoi, I. D. Vicol, 
N. Lungu. De ce oare nu putem re
găsi azi în paginile cărții de muzica 
farmecul melodiilor, al versului și al 
desenelor fascinant colorate, cuprins 
într-un act sincretic unic și capti
vant 1 -Ne amintim de impresionan
tele concerte date odinioară de coru
rile liceelor sau școlilor normale, de 
căldura și competența cu care se 
preda muzica în multe din aceste 
școli. Sînt și azi licee cu tradiție, 
care susțin concerte chiar pe scena 
Filarmonicii, dar numărul lor este 
mic față de posibilități.

Intre ora de muzică și sala de con
cert și spectacol muzical, calea tre
buie să fie netedă, vie, directă. Or, 
elevii și studenții nu sînt prezența 
dominantă printre auditori și specta
tori, și aceasta chiar în acele centre 
care dispun de școli muzicale și de 
conservatoare de muzică. Cum se a- 
firmă în aceste cazuri rolul educato
rilor muzicali și ce exemplu oferă 
discipolii în muzică celorlalți melo
mani care s-ar cuveni recrutați din 
rindul tineretului ?

Iată, schițate numai, perspective 
frumoase, 
dini, dar 
sugerează 
școală.

nor impresii. Pentru * 
arăta caracterul de o- 
poziție, dar totodată de 
continuitate — deci 
structura dialectică a 
procesului — al rela
țiilor dintre cele două 
tendințe critice majo
re de la sfirțitul vea
cului trecut, poziția 
lor în ansamblul gin- 
dirii artistice și al rea
lizării culturale, ar fi 
fast necesar ca 
torul studiului 
grafic să facă 
esențial de la _anali- 
ză la sinteză, 
tiile, cu vădită 
de noutate, nu 
fructificate decît par
țial în lucrare, fapt 
surprinzător dacă avem 
în vedere că Gherea 
însuși și-a raportat 
necontenit — cum o 
dovedește autorul lu
crării — activitatea 
și opera la cele 
mai importante ma
nifestări ale litera
turii românești. Cer
cetarea de față — re- 
luînd în bună măsură 
studiul introductiv pu
blicat la ediția ope
relor lui Gherea din 
1967 — este indiscuta
bil utilă unei largi ca
tegorii de cititori, 
preocupați de cunoaș
terea mai largă a une
ia din personalității» 
de seamă ale criticii 
noastre și conține su
ficiente argumente 
care ne îndeamnă să 
așteptăm din partea 
autorului o lucrare 
monografică cuprinză
toare. reprezentativă 
și definitorie pentru 
ceea ce a însemnat 
Gherea in cultura ro
mânească.

tiva clasică a cercetă
rii monografice care 
reunește sub semnul 

omul
ca- 
în

Dimensiunile reduse, 
organizarea interioa
ră fragmentată, spe
cifică lucrărilor cu 
destinație didactică, ca 
și compartimentarea 
riguroasă a unei ac
tivități creatoare prin 
însăși natura 
tară subliniază 
țiile autorului, 
pe cele ale 
Albatros, de a pune la 
îndemina cititorilor 
prin această succintă 
cercetare monografică 
un instrument de lu
cru simplu, cît mai 
exact, o carte fe
rită de controverse 
și probleme nelămuri
te. întrezărim în acest 
studiu fericita supu
nere a cercetării cri
tice la solicitările 
practice, un mijloc, 
sperăm, adecvat de a 
răspunde favorabil in
teresului manifestat 
pentru activitatea atît 
de variată a lui C. Do- 
brogeanu-Gherea.

O carte de popula
rizare cum este aceas
ta — ca și întreaga se
rie de monografii a e- 
diturii „Albatros" — 
are neapărată nevoie 
de o expunere clară și 
sistematizată, 
procedează în 
cință, vădind 
aplicație către 
fără echivoc, cercetind 
cronologic viața și ac
tivitatea cunoscutului 
militant socialist. Se 
discută, astfel, suc
cesiv, momentul acli
matizării în țara noas
tră, activitatea publi
cistică, chipul ideolo
gului și al criticului 
literar, intensa acțiu
ne de propagare a gîn- 
dirii materialist-dia- 
lectice, din perspec-

V

aoeluiași destin • 
și opera. Citeva 
pitole analizează, 
continuare, ideologia 
estetică și culturală a 
lui Gherea, sbbliniin- 
du-se cu vigoare con
tribuția originală a 
criticului de la „Con
temporanul" la consti
tuirea criticii analiti
ce. în această parte 
a monografiei, auto
rul realizează o mai 
largă și mai actuală 
punere în valoare a 
ceea ce rămîne peren, 
din opera lui Gherea. 
Mai mult, se replică 
asimilării necritice a 
întregii creații ghe- 
riste. Dar cea mai in
teresantă, mai perso
nală pare a fi însă ul
tima parte a lucrării. 
Despre locul Iui Ghe
rea în critica și 
tura românească 
vorbit de cele mai 
multe ori în opoziție 
cu Maiorescu. Lucra
rea de față tinde să 
localizeze opoziția 
semnalată cu deose
bire la confruntarea 
între estetica metafi
zică și cea determi- 
nistă, subliniind, cu 
justețe, existența unor 
zone importante 
care opiniile celor 
critici se găseau 
un teren comun 
porneau la 
tarea 
oultural și literar de 
la premise apropiate. 
G. Ivașcu nu între
prinde însă o anali
ză propriu-zisă a in
terferenței dintre i- 
deile celor doi critici 
în spațiul culturii ro
mânești, limitindu-se 
doar la enunțarea u-

0 nouă ediție a Cursului postuniversitarrea acțiunii sale printre facultățile de 
gindire și sensibilitate, de creație și 
delectare spirituală ale ființei umane.

Nu putem de aceea să nu gîndim 
la necesitatea continuității studiuiui 
acestei arte, de la clasa I la ultimele 
clase, numai astfel avind roadele unei 
adînciri, a unei bune cunoașteri. In 
drumul ei, prin școală, spre inima și 
mintea tineretului, muzica mai întil- 
nește din păcate foarte multe obsta
cole. Există la noi diferențe sensibile 
între centre care dispun de o mișcare 
muzicală capabilă să influențeze po
zitiv activitatea artistică din școală 
și numeroase alte localități unde mu
zicienii nu au ajuns încă să ofere un 
sprijin. în ’mediul sătesc, îmbogăți
rea cadrelor didactice cu elemente 
noi, bine pregătite, este anevoioasă, 
acestea renunțînd încă înainte de a 
ajunge la destinație la nobila lor mi
siune, în favoarea unor îndeletniciri 
pe cît de comode pe atît de mediocre. 
Nu toate școlile știu să prețuiască 
muzica și pe profesorul de muzică, 
după cum nu toți pedagogii muzicali 
știu să facă prețuită arta pe care o 
profesează.

Moștenind tradițiile unor muzi- 
cienl-pedagogi de prestigiu, care au 
făcut să se confunde pozitiv, în no
țiunea de „școală", activitatea de 
creație cu aceea de educație muzi
cală, ca D. Gh. Kiriac sau G. Musi- 
cescu, mulți din compozitorii și mu
zicologii noștri de astăzi consacră ta
lentul și munca lor domeniului di
dactic. Uniunea compozitorilor acor
dă o vie atenție învățămîntului mu
zical și sprijină activitatea de educa
ție prin tipăriturile scoase in acest

petrochimică

cul- 
s-a

în scurta vacanță care marchează 
succesiunea ciclurilor anuale ale 
Cursului postuniversitar UNESCO 
(la 15 octombrie 6-a încheiat o edi
ție, iar peste citeva zile urmează să 
înceapă alta, cea de-a VIII-a). In
stitutul de petrol, gaze și geologie, 
organizatorul acestui curs, cunoaște 
febrilitatea proprie începutului dean 
universitar. Ne-am adresat ’ prof, 
univ. ing. Stan Soare, rectorul In
stitutului de petrol, gaze și geolo
gie, solicitindu-i să ne 
despre caracterul 
cestei acțiuni de 
țional.

— Cursurile

Autorul 
conse- 

o certă 
lucrul

20,30.

c
Dr. Vasile TOMESCU

Expoziția artiștilor Je>

DECADA DRAMATURGIEI
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de

(Agerpres)

noutăți despre cea de-a

— 15,30;

teatre

Mihai IORDANESCU

carnet plastic

str. Nuferilor) : Concert 
Dirijor : Paul Popescu

Tunisia, Turcia, Unga- 
iată doar citeva dintre

Vi arăt 
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dar și neîmpliniri, certitu- 
și întrebări pe care ni le 
raportul dintre muzică și

imagini 
mediul 

sinceri-

— a tinut 
inter locu- 
mai mult 
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noi o tra- 
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este unul
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• Cu mlinile curate : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19: 21, CENTRAL
— 9: 11.15; 13.30; 16; 18,30; 20,
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11, 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 —
a Cheia : LUMINA — 9; 11,
13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Bulevardul Romului : BUCU
REȘTI—8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Vacanță la Roma : SCALA -
8.45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 
CAPITOL — 9: 11,15: 13,30; 16
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30
13,45; 16; 18,15: 20,30.
• Am Încălcat legea : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15; 13,30: 16; 18.30; 21. 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,30: 21, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
a Drum In penumbră i BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
a A fost odată un polițist : FE
ROVIAR — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15: 
20,30, AURORA ,-r 9; 11,15; -----
15,45; 18; 20,15, TOMIS 
13,30; 15,45: 18,15; 20,30.

13.30; 
9; 11,15;

J..J, JU , lUf'tD , 1O,1J, ZV,JV.
• îmblînzirea focului : UNIREA — 
15 30: 19,
a ’ Marea hoinăreală : GIULEȘTI 
10; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 11,30; 20.
a Llubov Iarovaia : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Fuga e sănătoasă : GRI VIȚA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• A venit un soldat de pe front : 
VIITORUL — 16; 18: 20.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
a Aleargă repede, aleargă liber : 
DOINA — 11,15; 13,30; 15,45.
a Petrecerea : DOINA — 18; 20,15. 
a Bambl : TIMPURI NOI — 9,15— 
20,15 în continuare.
a Sunetul muzicii : DRUMUL SĂ
RII — 10,30.
a în trecere prin Moscova : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Eliberarea Iui L. B. Jones : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20.15.
a O floare și doi grădinari :
CIA — 9; 12,30; 16: 19,30.
a Sflnta Tereza și diavolii :
TROCENI — 15,30; 18; 20,15. 
a Creierul 1 COTROCENI - 
11; 13.
a Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
FLOREASCA — 15.30; 18; 20,15.
a Al treilea : PACEA — 16; 18: 20. 
a Toamna Cheyennilor : CRÎN- 
GAȘI — 15,30: 19.
a Fata care vinde flori : VOLGA
— 11.15; 13,30; 15.45; 18.15: 20,30.
a Mania grandorii : MOȘILOR — 
10; 12; 15.30; 17,45; 20, FLACARA
— 15.30; 18: 20,15.
a Născut liber : POPULAR — 
15,30; 18; 20.15.
a Opiul șl blta : COSMOS
18; 20,15.
a Vagabondul — 9; 12,30. 
eu vouă ! — 16; 18; 20 : 
a Nevăzut, necunoscut :
— 15,30; 18; 20,15.
a Anonimul venețian : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
a Dacă e marți, e Belgia : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Un candidat la președinție : 
LAROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
a Mesagerul : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
a Trei din Virginia : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.

a A.R.I.A. prezintă (la Sala Pala
tului) : Concert extraordinar de 
muzică ușoară susținut de David 
Alexandre Winter, France ' Pom- 
mery șl Jean-Yves Gran — Franța 
— 20.
a Radloteleviziunea Română (stu
dioul din ' " '
simfonic.
— 20. 
a Opera 
19,30.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 20, (sala Studio) : Iadul 
și pasărea — 20.
a Teatrul Mic ; După cădere — 
19,30.
a Teatrula Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.su; 
(sala Studio) : Sora cea mare — 20. 
a Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 17.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnltul meu 
drag — 19.30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
a Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști de la circu
rile din Moscova, Ulan-Bator, Fra
ga, București — 16; 19,30.

între manifestările cultural-ar- 
tistice de amploare organizate în 
intimpinarea aniversării unui sfert 
de veac de la proclamarea repu
blicii un loc de seamă il ocupă 
„Decada dramaturgiei originale" 
— eveniment artistic prin care oa
menii de teatru din întreaga țară 
aduc omagiul artei lor măreței săr
bători.

Programul decadei, ce va avea 
loc în prima parte a lunii decem
brie. prevede prezentarea de spec
tacole cu piese reprezentative din

dramaturgia națională, cu precă
dere creații inspirate din lupta po
porului nostru pentru eliberare 
socială și națională, din lupta co
muniștilor pentru instaurarea pu
terii democrat-populare, pentru e- 
dificarea societății noastre.

Spectacolele omagiale vor fi sus
ținute atît la sediul teatrelor res
pective, cit și în mari unități in
dustriale, instituții,, scoli, case de 
cultură, cămine culturale.

postuniversitare 
UNESCO — ne-a spus interlocuto
rul nostru — concepute în serii cu 
durata de un an, au fost inițiate in 
1965, mai întîi in specialitatea geologia 
petrolului și. incepînd cu 1967, in 
domeniul rafinării petrolului și pe
trochimiei. Ele se adresează ingine
rilor și chimiștilor din țările în curs 
de dezvoltare, ca și celor din alte 
țări ale lumii membre ale UNESCO, 
care doresc să-și perfecționeze per
sonalul științific pentru învățămîntul 
universitar și cercetarea științifică, 
pentru organizarea și dezvoltarea u- 
nei industrii petrochimice proprii. 
Alegerea de către UNESCO a Româ
niei ca țară organizatoare pentru a- 
ceste cursuri nu este întâmplătoare. 
După cum bine se știe, industria ra
finării petrolului are la 
diție de peste un secol, 
actual de dezvoltare a 
muri tehnicxj-economice 
dintre cele mai înalte pe plan mon
dial. în ultimii ani îndeosebi, specia
liștii români au proiectat, construit 
și introdus in exploatare instalații și 
rafinării moderne pentru producerea 
unei game variate de derivate pe
trochimice, apreciate pretutindeni 
pentru înalta lor calitate de concep
ție și execuție. De altfel, numărul 
și diversitatea țărilor care-și' trimit 
specialiștii la aceste cursuri probea
ză asemenea adevăruri mult mai e- 
locvent decît pot s-o fac eu. Alge
ria, Bolivia, Brazilia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Egipt, India, Irak. Japonia, 
Iugoslavia, Mexic, Peru. Polonia, Si
ria, Sudan, ~ 
ria, Zair — 
aceste țări.

— Citeva 
VIII-a ediție.

— Este prevăzută să înceapă la 
1 decembrie și cuprinde mai multe 
etape: în primele zece zile se va des
fășura o activitate generală de infor
mare și documentare ; între 10 decem
brie 1972 și 31 mai 1973 au loc cursu
rile și activitățile practice ; prima 
jumătate a lui iunie este consacrată 
exclusiv excursiilor și vizitelor de 
specialitate în țară ; între 16 și 31 
august cursanții desfășoară lucrări 
practice in rafinării, urmînd ca după

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

„Martin în al nouălea cer
Producție a studioului Jadran Film — Zagreb. Regia : 
Franko Bauer. Cu : Boris Dvornik, Jjubica Jovic, Branko

ei*-
Ft-

1 septembrie să înceapă pregătirea 
proiectului tehnic, iar la 15 octom
brie să susțină colocviul final. Pro
iectul de diplomă — pentru că celor 
care finalizează cu succes aceste 
cursuri li se înmînează diplome — 
este elaborat sub îndrumarea spe
cialiștilor români în așa fel incit, 
cel mai adesea, la întoarcerea 
cursantului in țară, lucrarea să poată 
fi aplicată efectiv. Printre cele mai 
reprezentative discipline, introduse 
în acest an în programul cursurilor, 
aș aminti : Metode de studiu și de 
analiză în industria petrolului și a 
petrochimiei. Cinetica chimică in
dustrială și calculul reactorilor, A- 
plicarea sistemelor automatice in ra
finarea petrolului, Aplicarea ordina
toarelor în industria de rafinare a 
petrolului etc. Pe lingă aceste cursuri 
de specialitate, la cererea cursanți- 
lor se expun conferințe pe teme de 
istorie, de organizare socială și eco
nomică a României, se efectuează vi
zite la obiective industrial-economi- 
ce și științifice cu alt profil decit 
cel petrochimic ș.a.m.d. în felul a- 
cesta, ciclurile anuale de cursuri pri
lejuiesc implicit stabilirea de con
tacte și legături multilaterale care 
apoi continuă să se dezvolte in timp.

— Vă rugăm să le concretizați prin 
citeva exemple.

— Aproape zilnic primim scrisori 
de mulțumire din partea foștilor 
cunsanți pentru felul cum 
țintele și experiența obținute in școa
la românească îi ajută să soluțio
neze probleme dintre cele mai dife
rite și mai spinoase din domeniul pe
trolului și petrochimiei. Așa se ex
plică de ce o parte dintre acești 
cursanți se reîntorc la noi. după 
cițiva ani, pentru a urma doctoratul, 
alții solicită asistență tehnico-știin- 
țifică românească în eforturile de 
dezvoltare a unei industrii petrochi
mice naționale, iar unii revin în țara 
noastră pur și simplu spre a-și pe
trece concediul de odihnă. Contacte
le tehnico-științifice se multiplică, a- 
finltățile se dezvoltă reciproc, iar nu 
o dată,-în țări îndepărtate sub ra
port geografic, specialiștii autohtoni 
în domeniul petrolului se recoman
dă chiar în limba noastră ca pro
venind din școala științifică româ
nească. în ultima vreme, asemenea 
relații tind să dobindească forme și 
mai inalte. In cadrul unui program 
UNESCO, Institutul de petrol, gaze 
și geologie a participat la organiza
rea și dotarea invățămintului petro
chimic din Alger. Le-am oferit deo
potrivă. prin specialiștii noștri soli
citați să țină cicluri de conferințe, 
modele de planuri și de programe 
de învățămint. instalații și aparate 
de înaltă precizie tehnico-științifică 
elaborate fie ca unicat, fie pe baza 
prototipurilor concepute la noi, în a- 
telierele-școală, de cadre didactice și 
studenți. Acordăm asistentă de spe
cialitate, tot in cadrul programului 
UNESCO, pentru organizarea învă- 
țămîntului superior petrochimic in 
Republica Shri Lanka. Recent, în 
urma vizitării laboratoarelor noastre 
de tehnologie a petrolului și de pe
trochimie, o delegație de profesori 
universitari belgieni ne-au adresat, 
de asemenea, cereri de a ne trimite 
tineri la specializare în domeniul pe
trochimiei.

Datorită acestor succese 
să precizeze în încheiere 
torul nostru — sintem și 
conștienți de răspunderile 
țiile mereu sporite ce ne 
perfecționarea sub toate aspectele a 
invățămintului postuniversitar. în
deosebi acum cînd, la cererea 
UNESCO, Consiliul de. Miniștri a a- 
probat permanentizarea organizării în 
institutul nostru a acestor cursuri 
cu caracter internațional.

Peste 250 de lucrări: 
picturi, gravuri, de
sene, sculpturi, cera
mică, textile, aparți- 
nind unui mare număr 
de artiști plastici ama
tori din F ~ " 
mană — 
funcționari, 
învățători, 
— iată ce cuprinde 
ampla expoziție des
chisă în sălile Ateneu
lui (str. Franklin nr, 
2). Ceea ce se des
prinde de la prima ve
dere este caracterul ei 
figurativ, interesul 
pentru realitatea vizi
bilă, pentru feluritele 
aspecte ale vieții, con
temporane, ca și pro-' 
nunțata ei notă socia
lă. înseși titlurile pie
selor expuse sînt edi
ficatoare pentru orien
tarea și preocupările 
artiștilor respectivi. 
Citez citeva : Vietna
mul invincibil, Cursa 
Păcii, Angela Davis, 
Femeia în familie și 
societate. Să înveți, să 
muncești, 
socialist, 
expozanților : 
Wagner.
Trenkler, 
Dumdei, 
Lehrmann, 
Spottke, la 
dăuga, pentru reușita 
lor, lucrările semnate 
de : Horst Pechmann 
(un frumos peisaj pa
noramic citadin), Do
ris Leiding („Flori de 
pustă" de o prospeți
me cromatică cuceri
toare) și mulți alții.

în afară de pictură 
și gravură (predomi
nantă numeric), im- 
primind prin caracte
rul militant, angajat, 
și de sculpturile de 
mici dimensiuni, atrag 
atenția plăcile de ce-

să trăiești 
apartinînd 

Martin 
Rosemarie 
Anneliese 
Elisabeth 
J ii r g e n 

care am a-

ramică smălțuită, cu 
un pronunțat caracter 
decorativ, care pleacă 
de la forme și motive 
preluate de creația 
folclorică, pentru a a- 
junge la scene narati
ve, anecdotice, de 
mare haz popular, pe 
linia unor vechi tradi
ții germane, cum sint 
lucrările purtind sem
nătura artiștilor: Anna 
Bender, Hildegard 
Breckenfeld, Helga 
KShn. Karl Eckert și 
a colectivului format 
din Johannes Bauer, 
Eva Ebert, Matthias 
Herbst, Helga Jank. și 
Eberhard Rees, pen
tru înzestrarea unei 
grădinițe de copii.

Expoziția ne relevă 
din plin legătura 
strînsă cu viața, rea
lismul unor 
inspirate de 
înconjurător, 
tatea deplină față de 
realitatea investigată.

Piesele expuse se 
caracterizează prin ni
velul lor mediu ridi
cat. Avem de-a face 
cu artiști amatori în- 
tr-un înalt înțeles al 
cuvîntului. Noțiunea 
de amator, așa cum se 
conturează în această 
expoziție, vrea să în
semne o pasiune pen
tru preocupări în afara 
profesiei de bază. Zes
trei native, talentului 
înnăscut i se adaugă 
însă aici, la cei mai 
mulți dintre amatori, 
o pregătire sistemati
că, în cadrul unor 
cercuri de pictură și 
desen sau de sculptură 
și artă aplicată, pre
cum și o anumită cul- 
țură artistică obținută 
prin frecventarea mu
zeelor și expozițiilor, 
ca și prin lectura a-

tentă » cărților 
artă. E vorba, deci, și 
de un gust cultivat, de 
o receptivitate forma
tă pe calea cunoașterii 
tradițiilor artistice. 
Spontaneitatea direc
tă, impulsul primar 
trec, deci, în cazul de 
față, prin filtrul unui 
oarecare grad de rafi
nament estetic, care 
nu închistează sensi
bilitatea vie, ci, dim
potrivă, o potențează, 
îi dă durabilitate, în- 
depărtind-o de la im
provizație, ca și de la 
dezolanta calchiere a 
naturii. Expoziția do
vedește încă o dată că 
numai prin măsura și 
autocontrolul ce ți le 
dau educația, familia
rizarea cu arta trecu
tului se pot dobîndi 
caratele autenticității,' 
acea încărcătură afec
tivă în stare să emo
ționeze și deci să co
munice gînduri și sen
timente. Amatorismul 
reprezintă o formă 
civilizată de folosire a 
timpului liber, o înde
letnicire care duce la 
împlinirea personali
tății umane. Este toc
mai ceea ce își pro
pune, ca un nobil țel, 
dezvoltarea culturii 
socialiste. Așa cum se 
prezintă, expoziția de 
la Ateneu dovedește 
că nu este vorba de o 
artă naivă, făcută doar 
din instinct, așa cum 
ar cînta pasărea, ci de 
o instruire metodică, 
de o modelare a inspi
rației prin disciplina 
experienței colectiva 
acumulate în timp.

din uzina noastră și 50 de 
invitați din alte uzine și, 
în special, din uzinele be
neficiare ale importurilor 
pe care noi vrem să le 
substituim prin producția 
noastră. Acolo — șl îmi 
indică locul — a fost un 
ecran pe care am proiectat 
un film realizat de noi și 
care demonstra și el posi
bilitățile de a executa aici 
piese despre care se spunea 
că numai in străinătate pot 
fi făcute. Am deschis con
sfătuirea și am expus acolo 
ce vrem noi să facem. Maiș
trii, șefii, de echipă, mun
citorii noștri, proiectanții 
au fost invitați să exami
neze piesele din vitrine și 
să-și spună părerea despre 
ce avem, practic, de făcut 
pentru a le executa aici. 
Oaspeții au fost invitați să 
lanseze comenzi .

Răsfoind filele procesu
lui verbal pătrunzi dintr.-o

dată în atmosfera acelui 
colocviu fervent. Idei, pro
puneri, adăugiri la propu
neri, angajamente se încru
cișează, se înlănțuie, se a- 
dună într-o acțiune de ex
tremă utilitate, în același 
timp antrenantă, oferin- 
du-le acestor oameni senti
mentul capacității și talen
tului lor.

După consfătuire, comite
tul ae partid și conducerea 
uzinei s-au aflat in fața 
unui drum care presupu
nea foarte serioase efor
turi. Primul pas : întărirea 
sectorului de concepție al 
uzinei. Ingineri cu vechi 
stagii în producție, cu o în
delungata experiență au 
fost solicitați să muncească 
la planșetă. Maiștrii și 
muncitorii cei mai pri- 
cșpuți au fost consultați 
mereu... In curtea uzinei 
și-a făcut apariția un pa
nou uriaș intitulat „Calei
doscop al ideilor", unde se 
afișau cele mai bune solu-

ții date de munci
tori, maiștri, tehnicieni, in
gineri pentru realizarea 
reperelor dificile, pentru 
îmbunătățirea tehnologiilor 
și a sistemelor de organi
zare. O adevărată campa-

care fac obiectul importu
rilor, în valoare de 5 mili
oane lei valută. Inițiativa a 
căpătat și un nume : „Re
ducerea efortului valutar 
— norma conduitei noastre 
profesionale".

bune echipe sint de mult 
antrenate în realizarea ce
lor mai complicate utilaje. 
L-am întîlnit în uzină pe 
șeful de echipă Constantin 
Cucu abia întors, pentru 
două zile, de la Zalău. De

către echipa lui. Se compu
ne din 24 de utilaje com
plexe. care însumează, so
cotind prețul la care ar fi 
fost aduse din import, 
1 300 000 lei valută. Este, 
cert, unul dintre cele mai

nie de creație s-a declan
șat atunci, iar uzina, în 
întregul ei. s-a transformat 
într-un la’borator al gîndi- 
rii tehnice. Din toate a re
zultat angajamentul uzinei 
de a produce în anul 1972 
piese de schimb și utilaje,

Au trecut de atunci mai 
multe luni. Azi, uzina se 
află în plin efort de apli- ' 
care a ceea ce și-a propus. 
Din cele 5 milioane s-au și 
realizat 4 800 000.

Cei mai buni șefi de e- 
chipă și, de fapt, cele mal.

la Zalău, pentru că acolo 
muncește el acum, împreu
nă cu un grup de specia
liști, la montarea unei in
stalații automate de tăiat și 
transportat cărămizi la us- 
că tor ia-tunel. Instalația a 
fost realizată în uzină de

complicate utilaje din cite 
s-au fabricat aici vreodalâ'. 
Constantin Cucu muncește 
în uzină de aproximativ 20 
de ani, aici și-a făcut u- 
cenicia, aici a realizat și 
cea mai prestigioasă dintre 
performanțele sale profe
sionale.

Acum — spune el —• cu spiritul lor de inovație, 
au propus și au realizat 
practic nenumărate îmbu
nătățiri ale proiectului.

Lăcătușul Andrei Donat, 
secretarul organizației de 
partid din sectorul III mon
taj, mi-a vorbit apoi des
pre alte utilaje complexe, 
despre piese de schimb 
realizate în cadrul iniția
tivei lor și despre aceleași 
sentimente tonice pe care 
le trăiesc acum realizato
rii : muncitori tineri și 
vîrstnici, oameni care se 
gîndesc Ia averea țării ca 
la propria lor avere și care 
își procură satisfacțiile cele 
mai mari din conștiința 
participării la ocrotirea și 
sporirea acestei averi.

O idee bună, concretă, o 
idee de aur, născută din 
voința de autoperfecționa- 
re, din talentul și din gîn
direa vie a muncitorilor, a 
inginerilor, tehnicienilor și 
proiectanților. E abia un 
început de drum.

eînd ne aflăm la finele u- 
nei perioade în care am 
simțit că întreaga noastră 
capacitate este solicitată și 
fructificată și cînd ceea ce 
am izbutit să facem dă re
zultate, sînt mai mult de- 
cît mulțumit. Instalația de 
la Zalău va produce în cu- 
rînd. E foarte îmbucurător . 
pentru un muncitor gîndul 
că, prin ceea ce face, se 
poate măsura cu cei mai 
buni din lume și că aduce 
țării sale un venit substan
țial. E gindul care te face 
să uiți sau, poate, dimpo
trivă, să-ți amintești cu 
plăcere nopțile nedormite, 
frămîntările, efortul de a 
depăși unele dificultăți...

Mi s-a povestit apoi des
pre însuflețirea tuturor ce
lor care, lucrînd la reali
zarea acestei instalații, 
s-au simțit datori să jude
ce critic proiectul și, cu 
experiența, cu gîndirea lor,

19.su
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Sosirea în Capitală a tovarășului

Ezekias Papaioannu
Miercuri a sosit la București to

varășul Ezekias Papaioannu, secretar 
general al Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), care va face o vizită in 
țara noastră, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

La sosire, pe aeroportul internațio

nal Otopeni, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Plan de colaborare româno-cehoslovac 
în domeniul sănătății

Miercuri, a fost semnat la Bucu
rești planul de colaborare pe peri
oada 1973—1974 între Ministerele 
Sănătății din Republica Socialistă 
România și din Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

Documentul prevede, printre altele, 
schimburi de specialiști, vizite reci
proce de delegații în domeniul știin
țelor medicale și sănătății publice, 
colaborării intre institutele medicale 
din cele două țări privind elaborarea 
in comun a unor planuri de cerce
tare. Totodată, sint prevăzute schim
buri de informații, de materiale do

cumentare științifice, note normative 
cu privire la organizarea și adminis
trarea serviciilor de sănătate publi
că, de educație sanitară etc.

Planul a fost semnat de ministrul 
sănătății, acad. Theodor Burghele, și 
de prof. dr. E. Matejicek, ministrul 
sănătății al R. S. Slovace.

Au fost de față membri ai condu
cerii Ministerului Sănătății, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

(Agerpres)

întoarcerea din R.S.F. Iugoslavia a delegației 
Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

Marți dimineața, s-a înapoiat în 
Capitală delegația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretar al 
C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, care a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în R.S.F. Iugo

slavia, la invitația Conferinței Fede
rale a Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia.

Delegația a fost întimpinată de 
tovarășul Mihai Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, de ac
tiviști ai Consiliului Național.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.S.F. Iugoslavia la București.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui Kamel 
El Assad pentru felicitările adresa
te cu ooazia realegerii sale în funcția 
de președinte al Camerei Deputați- 
lor din Liban.

★
în cadrul schimbului de lectori ai 

Comitetelor Centrale ale P.C.R. și 
P.M.U.P., Jan Kleszcz, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.U.P., a 
făcut o vizită în țara noastră, în pe
rioada 7—lg noiembrie a.c. Cu acest 
prilej, lectorul polonez a făcut ex
puneri la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", Academia de Științe Econo
mice. la cabinetele județene de par
tid Hunedoara, Alba Iulia, Vilcea și 
Gorj, a avut convorbiri la organele 
județene de partid și a vizitat obiec
tive economice din Județele respec
tive. ’ ’ •

La încheierea vizitei, tov. Jan 
Kleszcz a fost primit de tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al

Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La primire, a participat tovarășul 
Alexandru Szabo, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

SOSIREA AMBASADORULUI 
MALAYEZIEI LA BUCUREȘTI

Miercuri seara a sosit în Capitală 
Tengku Tan Sri Ngah Mohamed, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Malayeziei in Republica So
cialistă România.

PLECAREA AMBASADORULUI 
TURCIEI

Miercuri, 15 noiembrie a.cț a pără
sit definitiv țara noastră Nazif Cuh- 
ruk, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Turciei în Republica 
Socialistă România.

Carnet cultural
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii pe anul 1972, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Ca
pitală a avut loc miercuri o mani
festare consacrată împlinirii a 100 
de ani de la nașterea scriitorului 
spaniol Pio Baroja.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de prof. univ. Ovidiu Papadima. 
Despre viața și opera prozatorului 
aniversat a vorbit prof. univ. Paul 
Alexandru Georgescu de la Univer- 
sita ea București.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialistă Ro
mânia. scriitori, alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Asistența a vizionat în continuare 
filmul artistic „Prooesul unei stele", 
producție a studiourilor spaniole.

Artiștii teatrului academic „Mos- 
soviet" și-au încheiat miercuri tur
neul la Cluj cu spectacolul „Vise din 
Petersburg" de S. A. Radzinski, după 
romanul lui Dostoievski „Crimă și 
pedeapsă".

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

în aceeași zi artiștii oaspeți au fost 
primiți la Consiliul popular județean 
și au vizitat cartierele orașului, mo
numente istorice și obiective cultu
rale.

★
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Ploiești s-a deschis, miercuri, a 
treia ediție a tradiționalei manifestări 
culturale „Tezaur prahovean", consa
crată aniversării unui sfert de veac 
de la proclamarea republicii.

Colectivul Filarmonicii de stat din 
Ploiești a prezentat un concert oma
gial.

CLUJ

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;
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Dispozitive 
de... conversație 
în cadrul unei convenții înche

iate cu Fabrica de calculatoare 
electronice din București, Filiala 
din Cluj a Institutului de cerce
tare și proiectare pentru tehni
ca de calcul a realizat un dispo
zitiv care înlesnește „conversa
ții" cu mașina electronică de 
calcul, fără ajutorul cartelelor 
perforate. Prin intermediul unei 
claviaturi de tip telex, datele 
problemelor apar pe un ecran de 
televiziune, astfel că operatorul 
are posibilitatea verificării aces
tora și poate efectua, în caz de 
nevoie, operativ, corecturile ne
cesare.

grata", C.E.I.L. Constanța și al
tele fac parte aproape 300 mun
citori și specialiști, care au efec
tuat pină in prezent numeroase 
controale în diferite secții și sec
toare de fabricație, intervenind 
energic pentru curmarea opera
tivă a unor neajunsuri.

vorbirilor telefonice directe, fără 
prefix, cu Bucureștiul.

BOTOȘANI

HARGHITA

CONSTANȚA

Controlul

muncitoresc
în acțiuneA

în principalele întreprinderi 
industriale din județul Constan
ța s-au constituit comisii mun
citorești pentru controlul final al 
calității produselor. Alcătuite 
din muncitori și specialiști cu o 
temeinică pregătire profesională, 
comisiile își aduc contribuția la 
buna desfășurare a activității 
economice a întreprinderilor. 
Din comisiile muncitorești în
ființate pină acum la întreprin
derea de industrializare a lap
telui, fabrica de conserve „Mun
ca", întreprinderea textilă „Inte-

Primele impulsuri 
ale hidrocentralei

Un nou pod 
peste Mureș

în cadrul lucrărilor de siste
matizare a localității Toplița, o 
deosebită atenție se acordă mo
dernizării rețelei stradale. în 
acest scop, aici s-a dat in folo
sință un nou pod de beton con
struit pe Mureș, care face legă
tura între centru, zona industria
lă a orașului și stațiunea balneo
climaterică Bradu. Dispunind de 
m.'-i multe benzi de circulație 
destinate traficului rutier și pie
tonilor, noul pod a înlăturat 
stagnările la trecerea peste 
Mureș.

la „Rapsodia"
Cei care poposesc de acum 

înainte in municipiul Botoșani 
vor putea solicita găzduire în 
noul și modernul hotel turistic 
„Rapsodia", situat în imediata 
vecinătate a Teatrului de stat 
„Mihai Eminescu". Noul edificiu, • 
cu 4 niveluri, dispune de camere 
confortabile, două restaurante 
(dintre care unul cu autoservire), 
un magazin pentru desfacerea 
produselor de artizanat, oficiu 
de difuzare a presei.

VASLUI

DÎMBOVIȚA

Alo!... București 
pe fir direct

La Tîrgoviște s-a dat în folo
sință un nou local de poștă. Mo
dernul edificiu, cu trei niveluri, 
dispune de spațiile necesare tu
turor operațiilor poștale. O dată 
cu darea in folosință a noului 
local de poștă, capacitatea d<l 
servire a actualei centrale tele
fonice s-a mărit cu încă 1 000 de 
numere. Totodată, s-au instalat 
aparate pentru efectuarea con-

„Femina -club"
în orașul Vaslui a fost inau

gurat un club destinat activități
lor organizațiilor de femei din 
localitate. Seara inaugurală, Ia 
care au participat peste 200 de 
invitate, a cuprins in program 
o vizionare a expoziției artiștilor 
amatori din județ, un sfat al 
specialistului pentru îngrijirea 
florilor de interior, un recital de 
poezie realizat cu concursul ac
trițelor de la teatrul „Victor Ion 
Popa? din Birlad și al membre
lor cercului dramatic din oraș, 
o paradă a modei prezentată de 
cooperația meșteșugărească, o 
rețetă gastronomică și un scurt 
intermezzo de muzică ușoară. O 
dorință exprimată de toate par
ticipantele : astfel de acțiuni să 
fie cit mai frecvente.

r-

*

I

I
*

PROGRAMUL I

20,20 La porțile dorului. Spectacol 
în transmisiune directă pre
zentat de studioul de poezie 
al TV.

21,05 Pagini de umor : Aventuri în 
epoca de piatră.

21.30 Tinerii despre ei înșiși.
22,15 Interpretul săptămînii : Ana 

Petria.
22.30 „24 de ore*.

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex, 
9,05 România în lume.
9,35 O viață pentru o idee : Ro

bert Mayer (I).
10,00 Curs de limba rusă, Lecția 

a 28-a.
10,30 Micii meșteri mari.
10,50 Teleobiectiv.
11,10 Telecinemateca : „Sora Car

rie".
13,05 Telejurnal.
16,00 Teleșcoală • Geografia Româ

niei (anul IV liceu) : Delta 
Dunării.
a Filozofie și socialism știin
țific : Concepția marxistă 
despre materie și materialita
tea lumii. Prezintă conf. univ. 
Alexandru Valentin. 
Deschiderea emisiunii 
după-amiază. Emisiune 
limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Revista literară TV.
1001 de seri.
Telejurnal a în cinstea ani
versării republicii — cronica 
marii întreceri.
Comentariu la 40 de steme : 
Județul Harghita. Emisiune de 
Galina Enișteanu.

PROGRAMUL TT

17,30 Agenda.
17,40 “ ' filmul artistic 

producție a stu-

16,30

17,30

18,30

18,50
19,20
19,30

20,00

18,10

19,00

19.30
20,00

de 
în

21,35

Telerama
,,Rolul" - _________ _____
diourilor poloneze.
Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu".
Muzică distractivă cu orches
tra Bebe Prisada.
Telejurnal.
Concert simfonic. Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. 
Dirijor : Paul Popescu. în 
program : Mircea Chlriac — 
Divertisment pentru orches
tră de coarde ; Robert Schu
mann — Concert pentru vio- 

solist 
Ceho-

loncel și orchestră, 
Stanislav Apolin, R. S. 
slovacă.
Desen animat.
Bucureștiul necunoscut, 
tectura de început (II). 
Teatru scurt. Farsa lui Pathe- 
lin. Adaptare și regie : Al. 
Tatos. Interpretează : Gina 
Patrichi, Marin Moraru, San
du Sticlaru, Ovidiu Schu
macher, Vasile Nițulescu.

Arh!-

I

I
I
I
I
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PRONOEXPRES

Numerele extrase la Concursul nr. 46 
din 15 noiembrie 1972

FOND GENERAL DE PREMII :
2 134 596 lei, din care 960 455 lei report.

EXTRAGEREA I : 18 24 37 41 5 35

EXTRAGEREA a Il-a : 9 20 12 2 31
Plata premiilor va începe în Capi

tală de la 23 noiembrie pină la 28 
decembrie, în țară .de la 28 noiem
brie pină la 28 decembrie 1972, in
clusiv.

cest context, se impune o interven
ție hotărîtă din partea organelor Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
pentru soluționarea tuturor proble
melor care mai grevează activitatea 
unor șantiere. Va trebui, totodată, să 
se renunțe la realizarea unor lucrări 
sau la execuția altora care nu pre
zintă urgență deosebită, pentru ca 
mijloacele tehnice și forța de mun
că să fie concentrate la obiectivele 
productive, care trebuie date în func
țiune pină la sfîrșitul anului.

Exigențe mari se pun în fața be- 
neficiarUor ,cl<ș investiții. In cadrul 
eforturilor ce se depun pentru urgen
tarea punerii în funcțiune a noilor 
investiții, ei nu trebuie să nesocoteas
că, sub nici un motiv, cerința reali
zării tuturor lucrărilor in condițiile 
prevăzute in proiecte, a desfășurării 
cu atenție a probelor tehnologice. 
Orice tendință de a scurta în mod 
arbitrar durata unor probe este dău
nătoare, întrucît, dacă nu este pus 
totul la punct, după Intrarea in ex
ploatare, apar defecțiuni în funcțio
narea mașinilor și utilajelor, cu re
percusiuni economice și financiare 
greu de anticipat. Tocmai de aceea, 
comisiile de recepție au o mare res
ponsabilitate în a aprecia dacă un 
obiectiv de investiții sau altul înde
plinește integral condițiile unei func
ționări ireproșabile, respectînd cu ri
gurozitate prevederile legale.

Zilele care ne mai despart de sfîr
șitul anului sint deosebit de prețioase 
pe șantierele de investiții productive. 
Toți factorii angajați în procesul de 
realizare a acestor investiții trebuie 
să acționeze cu răspundere și ho- 
tărire pentru ca fiecare din aceste 
zile să fie folosită din plin, concen- 
trind toate forțele și mijloacele pen
tru a da în funcțiune capacitățile de 
producție prevăzute să intre în cir
cuitul economic în acest an.

de pe
La 15 noiembrie a intrat în 

funcțiune, furnizînd curent în 
sistemul energetic al Tadjiktstanu- 
lui, primul agregat — cu o putere 
instalată de 300 000 kilowați — al 
hidrocentralei de la Nurek ; în de
cembrie, in preajma marii sărbă
tori — semicentenarul constituirii 
U.R.S.S. — urmează să intre in 
funcțiune și cel de-al doilea agre
gat, de aceeași putere. Această hi
drocentrală, care se înalță pe riul 
Vahș, va fi cea mai mare din A- 
sia centrală și a treia din Uniunea 
Sovietică — după acelea de la 
Krasnoiarsk și Bratsk, în Siberia. 
Puterea totală a celor nouă tur
bine ce vor fi instalate la Nurek 
va fi de 2 700 000 de kilowați, iar 
producția anuală de energie — de 
11 miliarde două sute de milioane 
kilowați ore.

Am avut prilejul să vizitez șan
tierul acestui obiectiv energetic de 
primă importanță în două rînduri: 
prima oară — in toamna anului 
1962, cînd lucră
rile abia înce
puseră, iar a 
doua oară — în 
toamna 1 anului 
1966, cînd con
structorii au 
trecut la închi
derea albiei rîu- 
lui și la devie
rea apelor lui 
printr-un tunel lung de 1 500 de 
metri, săpat in st încă dură a mun
telui Sanduk. Albia Vahșul-ui a fost 
blocată atunci de un zăgaz realizat 
în secunde : o puternică explozie, 
precis orientată, a dislocat 300 000 
de metri cubi de rocă și i-a aruncat 
în vale. Noua albie pe care a pornit 
atunci riul este doar primul tunel 
ce străbate muntele Sanduk. Ulte
rior, constructorii au săpat, mai 
sus, un al doilea tunel, cu o lun
gime de 1 625 metri, destinat vii
turilor de ape ale primăverii.

„Vahș" înseamnă în limba tad- 
jikă „sălbatic". într-adevăr, în fie
care primăvară, cînd ghețarii Pa- 
mirului încep să se topească, el 
devine sălbatic, șuvoaiele furioase 
se năpustesc la vale pe la sfîrșitul 
lunii mai cu un debit de circa 3 200 
de metri cubi pe secundă.

Locul ales de proiectanți pentru 
hidrocentrală este un defileu în
gust, situat într-o zonă cu seismi
citate înaltă. Datorită acestui fapt, 
barajul care se înalță aici nu este 
din beton, ci din piatră și argilă 
— aceasta din urmă avind rolul de 
liant care să umple golurile și să 
împiedice infiltrarea apei. Adevă
rat munte ridicat de oameni între 
cei doi munți inălțați aici de na
tură, barajul va avea o inălțime 
de 300 de metri, mai mare decît 
a piramidei lui Keops, și va putea 
rezista la cutremure de gradul 
nouă. în corpul lui vor intra 58 de 
milioane de metri cubi de piatră 
și argilă, din care pină acum au 
fost așezați circa 13 milioane. Sec
torul cel mai înalt al barajului a 
și ajuns la 135 de metri.

„Marea Nurekului”, formată în 
spatele barajului, a acumulat pină 
acum circa 800 de milioane metri 
cubi de apă, cantitate suficientă 
pentru a alimenta primul agregat.

Hidrocentrala de la Nurek va fi 
inima energetică a unui puternic 
complex industrial ce ia naștere 
aici, în sudul Tadjikistanului. în- 
tr-un viitor ceva mai îndepărtat, 
complexul va cuprinde zeci de in-.

CORESPONDENTA 

DIN U.R.S.S.

Nurek
treprinderi de diferite profiluri. în 
viitorul apropiat vor fi date în 
funcțiune combinatul de aluminiu 
din Regar și combinatul electro
chimie din Iavan.

Excavatoarele sapă în prezent 
groapa de fundație a primei hale 
a combinatului electrochimie Iavan, 
care va fi una dintre cele mai mari 
întreprinderi cu acest profil din în
treaga Uniune Sovietică. Se prevede 
ca din gama largă de produse pe 
care le va da combinatul să facă 
parte produse sodice, dezinfectanți 
puternici, clor lichid, mase plasti
ce, tuburi și pelicule din polimeri. 
Combinatul urmează să livreze pri
mele cantități de dor, sodă caus
tică și alte produse chimice în 1974.

Pe platoul Iavan, lacul de acu
mulare al hidrocentralei de la Nu
rek a și generat prefaceri radi
cale ; în primăvara anului 1968 a 
fost pus în funcțiune aici cel mai 
mare sistem hidrotehnic din Asia 
Centrală. în limba tadjikă „Iavan* 

înseamnă „lip
sit de apă". în
tr-adevăr, aici 
se află cea 
mai uscată zonă 
a Tadjikista
nului. Locuito
rii acestor me
leaguri urgisite 
de natură erau 
nevoiți să-și a- 

ducă apă de băut de la mari distan
țe, in ulcioare de lut încărcate pe 
spinările catirilor. Nori de praf gal
ben se ridicau în urma acestor 
„caravane ale setei", ale setei nici
odată ostoită pe deplin, in timp 
ce alături, foarte aproape, la nu
mai șapte kilometri, Vahșul își 
rostogolea apele vijelioase. Numai 
că acești kilometri erau constituiți 
din masivi muntoși. Acum ei sint 
străpunși de un tunel la săparea 
căruia s-a lucrat șase ani. Nodul 
hidrotehnic de la Baipazinsk este 
în stare să primească și să distri
buie în sistemul de irigații de pe 
platoul Iavan pină la 4 500 de me
tri cubi de apă pe secundă. De aici 
pornesc două canale magistrale cu 
o lungime totală de 130 de kilo
metri care irigă 40 000 de hectare. 
Plantațiile de bumbac cu fibră 
fină se întind acum, aici, pe zeci de 
mii de hectare.

Prefacerile de pe platoul tava
nului, pină mai ieri pustiu, iar as
tăzi o oază înfloritoare, sint doar 
primele roade ale apariției mării 
Nurekului. în anii ce vin, ea va 
da viață altor zone întinse .pe sute 
de mii de hectare din Tadjikistan, 
Uzbekistan și Turkmenia, făcînd 
posibile aici crearea unei puternice 
baze de producție a bumbacului, 
precum și plantarea unor vaste li
vezi de pomi fructiferi.

Aceste mari transformări înnoi
toare, ca și toate victoriile dobîn- 
dite în Uniunea Sovietică in creș
terea forțelor de producție. în dez
voltarea economiei și culturii, în 
ridicarea tuturor republicilor și re
giunilor statului multinațional 
sint o dovadă elocventă a însuși
rilor creatoare ale constructorilor 
comunismului, însușiri puse larg in 
evidență în aceste săptămîni din 
preajma aniversării a 50 de ani 

'fie la constituirea primului stat so
cialist.

S. PODINA

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI SINDICATELOR DIN POLONIA
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O etapă care a pregătit terenul 
pentru derbiul Steaua-Dinamo

Etapa viitoare
(19 noiembrie)

Dinamo — Steaua, Sportul 
studențesc — Rapid. Universita
tea Cluj — C.S.M. Reșița, F. C. 
Argeș — Jiul, A.S.A. Tg. Mureș 
— Steagul roșu. Farul — U.T.A., 
Universitatea Craiova — Petro
lul, S. C. Bacău — C.F.R. Cluj.

Rezultate tehnice
• STEAGUL ROȘU — UNIVERSITATEA CRAIOVA X—1 (0—1). Au 

marcat : Velea (min. 13) pentru oaspeți ; Florescu (min. 47).
• JIUL — S.C. BAC AU 3—0 (0—0). Au marcat: Szabados (min. 48), 

Mulțescu (min. 70), Rosznai (min. 77).
• U.T.A. — A.S.A. TG. MUREȘ 0—0.
• PETROLUL — UNIVERSITATEA CLUJ 2—1 (1—1). Au marcat : 

N. Ionescu (min. 7), Oprișan (min. 63) pentru gazde ; Ciupitu — 
autogol (min. 21) pentru oaspeți.

• C.S.M. REȘIȚA — RAPID 0—0.
• C.F.R. CLUJ — DINAMO 1—1 (0—1). Au marcat : Doru Popescu 

(min. 40) pentru Dinamo ; Cojocaru (min. 62) pentru C.F.R.
• SPORTUL STUDENȚESC — FARUL 1—0 (0—0). A marcat O. Io

nescu (min. 58).
• STEAUA — F.C. ARGEȘ 1—0 (1—0). A marcat Voinea (min. 16).

Clasamentul
Steaua 11 6 3 2 22- 9 15
Jiul 11 6 2 3 18-16 14
Steagul roșu 11 5 3 3 15- 5 13
Dinamo 11 5 3 3 15-11 13
Petrolul 11 5 3 3 8- 8 13
Univ. Craiova 11 4 4 3 19-16 12
C.F.R. Cluj 11 5 2 4 11-10 12
S.C. Bacău 11 5 2 4 14-14 12
U.T.A. 11 4 3 4 15-14 11
Farul 11 5 1 5 7-11 11
Rapid 11 3 4 4 8- 7 10
F.C. Argeș 11 3 3 5 17-15 9
A.S.A. 11 4 1 6 18-21 9
U. Cluj 11 4 1 6 11-22 9
C.S.M. Reșița 11 2 3 6 9-17 7
Sp. stud. 11 2 2 7 11-22 6

Tragerea Ia sorți 
în „Cupa României"

Tată că Steaua s-a menținut in 
frunte și după etapa a Xl-a. Prin 
victoria cu 1—0 asupra lui F. C. Ar
geș, ea se prezintă cu un avans de 
două puncte față de Dinamo în der
biul de duminică dintre cele două 
vechi rivale. însă creșterea număru
lui de puncte nu corespunde pe de
plin cu o îmbunătățire a jocului Ste
lei. Așa cum au putut constata, 
ieri, cei aproape 40 000 de spectatori 
din tribunele stadionului „23 August", 
ca și mulțimea telespectatorilor, suc
cesul a fost dobindit foarte greu, 
unicul gol al partidei inscriindu-se ca 
urmare a greșelii elementare comise 
de debutantul Neculce. Voinea a ex
ploatat foarte precis gafa halfului pi- 
teștean și a marcat (min. 16), in timp 
ce Radu sau Troi, cu puține minute 
mai înainte, nu reușiseră să transfor
me în goluri ocazii extrem de favo
rabile, goluri care ar fi putut schim
ba cursul jocului.

Dacă F. C. Argeș a arătat o oare

care creștere față de alte partide din 
actualul campionat, adică a vădit ceva 
mai multă ordine în teren, jucătorii 
respectîndu-și sarcinile conform posi
bilităților lor, în schimb, despre 
Steaua nu se poate spune că a acțio
nat peste nivelul ultimului meci dis
putat la București, acela cu Univer
sitatea Cluj. Se joacă încă la întim- 
plare, unii echipieri acționînd mai 
mult intuitiv, atit în apărare, cit, in 
special, în fazele de atac. Una dintre 
cauze ar putea fi și forma slabă a 
lui Dumitru care, lipsit fiind de re
surse fizice normale, nu-și îndepli
nește rolul de coordonator pe măsu
ra calităților cu care este înzestrat. 
Așa se face că ieri Steaua a avut 
destule fisuri în apărare, a cedat pe
rioade lungi centrul terenului, iar la 
înaintare și-a creat puține faze priel
nice golului. Noroc că. de partea 
cealaltă, Dobrin nu era deloc in a- 
pele sale și juca mult sub nivelul 
cunoscut I

Dar, probabil, conștientă de per
spectivele ce i le-ar deschide un joc 
bun in viitoarea etapă. Steaua se va 
regăsi și va da duminică, împreună 
cu Dinamo, un spectacol de ținută 
fotbalistică. E interesant că pină la 
sfîrșitul turului acestui campionat 
Dinamo are o programare favorabi
lă — un singur meci „în deplasare" 
din patru ! — în timp ce Steaua va 
mai juca la Arad și la Brașov, ora
șe pe ale căror stadioane echipele 
vizitatoare culeg cu greutate puncte.

Cînd doi joacă o partidă-derbi. 
nu-i exclusă posibilitatea să cîștige... 
Jiul ! Victorioasă la scor în etapa de 
ieri, echipa minerilor din Valea Jiu
lui poate urca ușor pină la cota ce
lor 18 puncte numai prin meciurile 
ce le dispută acasă. Dar, ce se va 
întimpla dacă Jiul va smulge vreun 
punct sau chiar două în jocurile ce 
le va susține la Pitești și Tirgu- 
Mureș ?

Valerlu M1RONESCU

Miercuri, a avut loc tragerea la 
sorți pentru stabilirea programului 
16-imilor de finală ale „Cupei Româ
niei" la fotbal. în. această etapă vor 
intra în joc și cele 16 divizionare A. 
Iată programul jocurilor: F. C. Bihor
— Sportul Studențesc ; Chimia Rm. 
Vilcea — Steagul Roșu ; Chimia Fă
găraș — Dinamo București ; C.S.M. 
Sibiu — Farul ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — C.F.R. Cluj ; C.F.R. Paș
cani — F.C. Argeș ; Carpați Sinaia
— Rapid ; Progresul București — Pe
trolul ; Știința Petroșeni — A.S.A. 
Tg. Mureș ; F.C. Galați — C.S.M. 
Reșița ; Vagonul Arad —• Sport Club 
Bacău ; Autobuzul București — U.T. 
Arad ; Constructorul Galați —Jiul ; 
Metalul Oradea — Universitatea Cluj; 
Metalul București — Universitatea 
Craiova și Minerul Lupeni — Steaua.

• Voleibaliștii de Ia Dinamo 
în R. P. Chineză

PEKIN 15 (Agerpres). — în „Pa
latul sporturilor" din Pekin s-a dis
putat cea de-a doua întîllniire priete
nească de volei dintre echipele Di
namo București și reprezentativa 
R. P. Chineze. Ambele echipe au con
tribuit la realizarea unor faze de mare 
spectacol. De această dată, voleiba
liștii români au reușit să ciștige: scor 
3—2 (12—15, 15—5, 15—9, 12—15,
15—11).

• TENIS. Turneul internatio
nal de la Nottingham

Tenisman'ul român Uie Năstase a 
debutat victorios în turneul interna
țional de la Nottingham, ultimul 
concurs contînd pentru „Marele Pre
miu F.I.L.T." El l-a învins în două 
seturi cu 6—2, 6—4 pe australianul 
Colin Dibley. în continuare, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—2, 6—4 pe a- 
mericanul Clark Graebner. în urma 
acestei victorii, Ilie Năstase s-a ca
lificat pentru sferturile de finală ale 
competiției.

• Șahistele noastre conduc în 
turneul zonal de Ia Pernik

Șahista româncă Alexandra Nico- 
lau a obținut o nouă victorie in ca
drul turneului zonal feminin de șah 
de la Pernik (Bulgaria).

în clasament, pe primul loc a tre
cut Alexandra Nicolau (România) cu 
5,5 puncte (1), urmată de Gertrude 
Baumstarck (România) — 5,5 puncte, 
Eretova (Cehoslovacia) — 4,5 puncte 
(2), Vokralova (Cehoslovacia) — 4,5 
puncte (1) etc.

VARȘOVIA 15. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
în sala congreselor din Palatul știin
ței și culturii din Varșovia s-au în
cheiat, miercuri, lucrările Congresu
lui al VII-lea al sindicatelor din 
Polonia.

A fost aleasă noua conducere a 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Polonă ; Wladyslaw Kruc- 
zek a fost ales președinte al C.C.S.

Congresul a aprobat hotărîrea cu 
privire la principalele direcții de ac

tivitate și sarcinile sindicatelor po
loneze pe anii 1973—1976 in dome
niile dezvoltării producției moderne, 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
de trai ale populației și în sfera e- 
duoației socialiste. Totodată, congre
sul a aprobat o rezoluție în proble
ma întăririi legăturilor internaționa
liste de prietenie dintre oamenii 
muncii, colaborării și unității de ac
țiune în mișcarea sindicală mon
dială.

MOSCOVA

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A TINERETULUI
MUNCITORESC ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

MOSCOVA 15 — Corespondentul 
Agerpres. L. Duță, transmite : La 
Moscova, și-a încheiat lucrările Con
ferința internațională „Tineretul 
muncitoresc in societatea contempo
rană și lupta acestuia pentru drep
turile sale, progres social, indepen
dență națională și pace", desfășurată 
în cadrul întilnirii mondiale a tine
retului muncitoresc. La această ma
nifestare au luat parte 217 organiza
ții de tineret din peste 100 de țări 
ale Europei, Asiei și Americii La
tine.

La lucrări a participat, de aseme
nea, o delegație a C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist din România.

în cadrul ultimei ședințe plenare 
de miercuri au fost ascultate rapoar
tele celor trei comisii ale conferin
ței și a fost adoptat documentul fi
nal al întilnirii, precum și o moți
une de solidaritate cu lupta popoa
relor din Indochina.

După-amiază, la Palatul congrese
lor din Kremlin a avut loc un mi
ting de solidaritate a tineretului din 
Moscova cu tineretul lumii.

BASCHET — „Cupa Cupelor”

Echipa Steaua, victorioasă după prelungiri
Aseară, în sala Dinamo din Capi

tală s-a disputat returul meciului de 
baschet dintre echipele masculine 
Steaua și Maccabi Ramat Gan din 
cadrul „Cupei cupelor". Baschetba- 
liștii de la Steaua au obținut victo
ria cu scorul de 81-67, după prelun
giri. La sfirșitul meciului, scorul era 
de 75-64 (34-35) în favoarea echipei

Steaua, care egalase handicapul luat 
de oaspeți din primul joc. Pentru de
semnarea echipei calificate în turul 
următor a trebuit să se dispute pre
lungiri. în urma acestui succes ob
ținut la o diferență de 14 puncte, 
Steaua s-a calificat în continuare. 
Primul joc fusese ciștigat d« Maccabi 
cu 83-72 (11 puncte).

Ziua României Ia Tîrgul 
internațional 

de Ia Santiago de Chile
SANTIAGO DE CHILE 15. — Co

respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : La Tirgul internațional de la 
Santiago de Chile s-a sărbătorit 
Ziua României. Cu acest prilej, pavi
lionul românesc a fost vizitat de nu
meroase personalități ale vieții po
litice fi economice din țara gazdă.

Pavilionul românesc cunoaște o 
largă afluență de public, iar gama 
largă de produse de înaltă tehnici
tate, prezentate de țara noastră, stir- 
nește un viu interes. Intr-un articol 
intitulat „România prezintă produse 
care interesează Chile", ziarul „La 
Nation" arată că „numeroase pro
duse expuse, intre care tractoare, 
unelte agricole, autoturisme de teren, 
echipament minier etc., sint cunos
cute pe piața chiliana".

Declarația C.C. al Frântului 
Patriotic din Laos

SAM NEUA 15 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Frontului Patrio
tic din Laos a dat publicității o 
declarație în legătură cu intensifi
carea războiului și blocarea ne
gocierilor de pace din Laos. în 
declarație se arată că, drept ur
mare a intensificării acțiunilor de 
război și atacurilor asupra pozițiilor 
forțelor patriotice, încordarea din 
Laos a înregistrat o curbă ascenden
tă. Frontul Patriotic din Laos cere 
părții de la Vientiane să continue 
intr-un spirit de sinceritate convor
birile cu forțele patriotice, să înce
teze încălcarea principiilor egalității, 
să înlăture obstacolele pe care le-a 
ridicat, pentru ca astfel problema 
laoțiar.ă să poată fi rezolvată potri
vit soluției politice prezentată de 
Frontul Patriotic.



viața internațională
SCHIMBURILE CULTURAL ȘTIINȚIFICE

IN SLUJBA IDEALURILOR UE PACE, RESPECT 
RECIPROC SI ÎNȚELEGERE INTERNAȚIONALĂ 

REZOLUȚIA CONFERINȚEI GENERALE A UNESCO

SEMINARUL INTERNAȚIONAL

„PETROLUL - FACTOR
DE DEZVOLTARE

A ECONOMIEI NAȚIONALE

ROMA TOVARĂȘUL ENRICO BERLINGUER

PARIS 15 — Corespondentul nostru, Paul Diaconescu, transmite : 
Plenara Conferinței generale a UNESCO, care se desfășoară în capitala 
Franței, a examinat și adoptat în unanimitate Rezoluția de politică ge
nerală, prezentată de șeful delegației române, ambasadorul Valentin 
Lipatti, in calitatea sa de președinte al Comisiei de redactare.

INDEPENDENTE-

ROMA 15. — Trimisul special
Agerpres, N. Puicea, transmite : La 
15 noiembrie, tovarășul Enrico Berlin- 
guer, secretar general al Partidului 
Comunist Italian, l-a primit pe to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

La întîlnire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, frățească, au parti
cipat Sergio Segre, membru al C.C., 
șeful secției externe a C.C. al P.C.I., 
Rodolfo Mechini, membru al C.C, și 
al Secretariatului C.C. al P.C.I.

Rezoluția sintetizează principalele 
idei și poziții exprimate de cei 120 de 
șefi de delegații, care au participat la 
dezbaterea generală a sesiunii, reafir
mind marile obiective ale UNESCO, 
între acestea figurează consolidarea 
păcii in lume, apărarea drepturilor o- 
mului și lupta împotriva tuturor for
melor de colonialism, rasism, opri
mare sau dominație străină, precum 
și acțiuni ale UNESCO pentru pro
gresul educației, științei și culturii in 
țările in curs de dezvoltare.

„UNESCO va trebui să acționeze 
în domeniile competenței sale — se 
spune în rezoluție — și pentru instau
rarea unor relații intre state pe 
baza recunoașterii și punerii in apli
care a tuturor formelor de cooperare 
internațională și a principiilor fun
damentale ale dreptului internațional. 
Numai respectarea acestor principii 
și a normelor de comportare permite 
cooperării internaționale să atingă

adevărata sa dimensiune, să consoli
deze temeliile unei păci veritabile și 
durabile, în care indivizii și popoarele 
se vor dezvolta în mod liber".

în rezoluție se arată, de asemenea, 
că asistența acordată țărilor in curs 
de dezvoltare trebuie să fie conformă 
nevoilor și aspirațiilor acestora, 
spiritul 
tare a i 
cărei i 
siunea î 
atrage 
schimburile culturale și mijloacele de 
informare să respecte valorile fiecă
rei culturi, să promoveze idealurile 
de pace, respect reciproc și înțelegere 
internațională.

Rezoluția adresează un apel tutu
ror țărilor pentru continuarea efor
turilor în vederea realizării dezar
mării și a reducerii bugetelor mili
tare, ceea ce ar permite utilizarea 
unor mari resurse în vederea creșterii 
bunăstării și a progresului material 
și spiritual al tuturor popoarelor.

în 
I relațiilor de egalitate, respec- 
suveranității și demnității fie- 
țări. Punind accentul pe mi- 
umanistă a UNESCO, rezoluția 
atenția asupra necesității ca

O. N. U

România sprijină recunoașterea 
internațională a mișcărilor 

de eliberare națională
NEW YORK 15. — Corespondență 

de la C. Alexandroaie : Importanța 
înfăptuirii universale a dreptului 
popoarelor la autodeterminare și a- 
cordarea de urgență a independen
ței țărilor și popoarelor coloniale, au 
format obiectul cuvîntului delegatu
lui român, Nicolae Ropoteanu, rostit 
în Comitetul pentru problemele so
ciale al Adunării Generale a O.N.U. 
Delegatul român a arătat că viola
rea dreptului popoarelor la autode
terminare trebuie considerată drept 
un act îndreptat împotriva păcii lu
mii, întrucît orice acțiune care lip
sește popoarele de acest drept ame
nință pacea și interesele întregii 
lumi.

Reafirmind poziția României de 
sprijinire a recunoașterii internațio
nale a mișcărilor de eliberare națio
nală, delegatul'țării noastre a cerut 
Națiunilor Unite să acorde reprezen
tanților acestor mișcări locul ce li se 
cuvine în acest for, în calitate de 
singuri reprezentanți legitimi ai po
poarelor ale căror interese și aspira
ții le reprezintă. Totodată, delegatul 
român a cerut să se întreprindă mă
suri urgente pentru a se pune ca
păt ignorării hotărîrilor O.N.U. de 
către acele state care mai continuă 
să sprijine regimurile colonialiste.

în încheiere, delegatul român s-a 
pronunțat pentru sporirea ajutorului

material, moral și politic destinat 
mișcărilor de eliberare națională, 
pentru creșterea contribuției Națiu
nilor Unite la lupta popoarelor îm
potriva colonialismului și rasismului, 
cerînd, totodată, respectarea de că
tre toate țările a prevederilor rezo
luțiilor Adunării Generale și Consi
liului de Securitate referitoare la 
lichidarea odiosului sistem. colonial, 
crimei de apartheid și discriminării 
rasiale.

O delegație a O.L.P. 
invitată la ' 

în problema
47 de delegații 

care și delegația 
dresat Comitetului politic special al 
Adunării Generale o scrisoare co
mună prin care cer ca „o delega
ție a Organizației de eliberare a Pa
lestinei (O.L.P.), reprezentând po
porul arab palestinean, principala 
parte interesată în problema pales- 
tineană", problemă aflată în prezent 
în atenția comitetului, să fie invita
tă să ia parte la dezbaterea aces
tei chestiuni și să i se acorde drep
tul de a lua cuvîntul.

Comitetul politic special a accep
tat cererea prin consens unanim.

dezbaterile 
palestineană
la O.N.U., printre 
României, au a-

sesiunii
contractante

GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat, marți, lucrările 
sesiunii anuale a părților contractan
te la Acordul general pentru tarife 
și comerț (G.A.T.T.).

Obiectivul principal al sesiunii l-a 
constituit adoptarea unor măsuri 
privind organizarea negocierilor co
merciale multilaterale, care urmează 
să înceapă în 1973. A fost creat, în 
acest scop, un comitet de pregătire a 
negocierilor, prezidat de directorul 
general al G.A.T.T., Olivier Long.

Recunoscîndu-se importanța nego
cierilor multilaterale proiectate, s-a 
apreciat că eforturile coordonate vi- 
zînd rezolvarea echitabilă a proble
melor, at.it ale țărilor dezvoltate, cit 
și ale celor în curs de dezvoltare, 
constituie cel mai bun mijloc pentru 
a se atinge obiectivul expansiunii și 
liberalizării tot mai accentuate a co
merțului mondial, precum și amelio-

rarea nivelului de viață ai popoarelor 
lumii. S-a căzut, de asemenea, de 
acord că negocierile comerciale mul
tilaterale trebuie să ducă la avantaje 
suplimentare pentru comerțul exte
rior al țărilor care au pășit recent 
pe calea dezvoltării independente, 
astfel incit să se realizeze o creștere 
substanțială a încasărilor lor în de
vize, o diversificare a exporturilor și 
o accelerare a ritmului de creștere a 
comerțului lor, finind cont de nevoile 
lor de dezvoltare. ,

Sesiunea a ales. totodată, biroul 
de conducere al părților contractante 
pe perioada pină în luna noiembrie 
1973. în funcția de președinte al păr
ților contractante a fost desemnat 
R. B. Patel (India), iar ca vicepre
ședinți — B. Nioupin (Coasta de Fil
deș), R. Martins (Austria) și Mircea 
Petrescu (România).

BAGDAD 15 (Agerpres). — 
Bagdad au luat sfîrșit lucrările 
minarului internațional avi nd 
temă „Petrolul — factor de i

La
i se

ca 
dez

voltare a economiei naționale inde
pendente". La acest seminar, des
fășurat sub auspiciile Consiliului 
Mondial al Păcii, Comitetului na
țional pentru pace din Irak și Or
ganizației de solidaritate a popoare
lor din Africa și Asia, au luat parte 
delegați din 24 de țări. Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii din 
Republica Socialistă România a fost 
reprezentat de prof. dr. irig. Stan 
Soare, rector al Institutului de pe
trol, gaze și geologie din București. 
Participanții au subliniat importan
ta deosebită pe care o are pen
tru economia țărilor în curs de 
dezvoltare exercitarea deplină a 
dreptului inalienabil asupra resurse
lor lor naturale. Ei și-au exprimat 
sprijinul față de măsurile adoptate 
de Irak — țara care a găzduit se
minarul — pentru apărarea bogății
lor petrolifere naționale.

BELGRAD

BELGRAD 15. — Corespondentul 
Agerpres George Ionescu transmi
te : Președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
Gemal Biedici, l-a primit miercuri 
pe ministrul muncii al Republicii 
Socialiste România, Petre Lupu, aflat 
într-o vizită oficială în Iugoslavia.

Au participat secretarul federal 
iugoslav pentru muncă și politică so
cială, Vuko Dragașevici, și amba
sadorul României la Belgrad. Vasile 
Sandru.

în aceeași zi, ministrul român al 
muncii a avut, la 
Executiv al R. S. 
dere cu secretarul 
problemele muncii 
B. Vukașinovici.

sediul Consiliului 
Serbia, o întreve- 
republican pentru 
și politicii sociale,

KUWEIT

SI» ai apărării din țările arabe
15
deschis

KUWEIT
Miercuri s-a 
kuweitiană conferința miniștrilor a- 
facerilor externe și ai apărării din 
țările arabe. La lucrări participă re
prezentanți din 11 țări : Republica 
Arabă Egipt, Libia, Sudan, Liban, 
Kuweit, Iordania, Tunisia. Maroc, 
Irak, Algeria și Arabia Saudită, 
precum și delegați din partea Or
ganizației de

(Agerpres). — 
în capitala

și ai Comisiei 
Arabe.

în cuvântarea

de apărare a Ligii

eliberare a Palestinei

rostită la ședința 
inaugurală, secretarul general 
gii Arabe, Mahmud Riad, a 
că principalele obiective ale 
rin-ței constau in examinarea 
ției actuale din lumea arabă 
finirea căilor și mijloacelor capabi
le să ducă la realizarea unei uni
tăți mai strînse între statele arabe. 
Lucrările conferinței continuă.f

al Li- 
arătat 
confe
sa tua- 
și de-

CAIRO Reuniunea • de conducere

BERLIN 15. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : Amba
sadorul României în R.D.G., Vasile 
Vlad, și adjunctul ministrului aface
rilor externe al R. D. Germane, Os
kar Fischer, au semnat miercuri, la 
Berlin, convenția consulară într.e Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană.

ÎNCETAREA din viațâ 
A PREȘEDINTELUI 
P. C. DIN BELGIA, 
MARC DRUMAUX

BRUXELLES 15 (Agerpres). — în 
ziua de 15 noiembrie a încetat din 
viață, după o scurtă și grea sufe
rință, tovarășul Marc Drumaux, 
președinte al Partidului Comunist 
din Belgia.

LUIS CORVALAN

CAIRO 15 (Agerpres). — La Cairo 
a avut loc. marți, sub președinția 
lui Anwar Sadat, o reuniune a ca
drelor de conducere ale Uniunii So
cialiste Arabe în legătură cu o se
rie de probleme privind situația in
ternă. evoluția evenimentelor inter
naționale, precum și cu activitatea 
partidului.

După cum informează agenția 
M.E.N., președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Anwar Sadat, s-a refe
rit, cu acest prilej, la necesitatea 
realizării unei unități depline a ță
rii. „Oricine va încerca să provoa
ce disensiuni în Republica Arabă E- 
gipt, va fi pedepsit cu severitate 
maximă", a spus președintele Sa-

dat. Totodată, el a scos în eviden
ță importanța coeziunii între cadre
le conducătoare ale U.S.A, și po
porul egiptean.

Referinidu-se la politica externă a 
R.A.E., președintele Sadat a subli
niat necesitatea eliberării teritoriilor 
arabe ocupate.

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice 

au eliberat 21 de prizonieri 

saigonezi

VIETNAMUL DE SUD 15 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibera
rea" relatează că, recent, Comitetul 
popular revoluționar din provincia 
Phu Yen, din Vietnamul de sud, a eli
berat 21 militari saigonezi, luați pri
zonieri în luna iulie a acestui an.

în R. F. G., campania electorală
se apropie de sfîrșit

Intrată în ultima sa săptămină, 
campania în vederea alegerilor le
gislative din R.F.G. cunoaște în pre
zent momente, de vîrf, a căror in
tensitate nu a fost diminuată nici 
măcar de extrem de puternica fur
tună care a bîntuit luni Europa oc
cidentală. Caravanele care străbat, 
deopotrivă, străzile aglomerațiilor 
urbane, ca și micile localități rura
le, într-un permanent du-te-vino și 
ale căror difuzoare reglate la ma
ximum revarsă un veritabil baraj 
verbal, standurile în aer liber, unde, 
alături de literatura de propagandă, 
se distribuie mijloace de agitație vi
zuală, alcătuind o neînchipuit de 
variată și policromă panoplie, stră
zile literalmente pardosite cu afișe 
volante sint tot atîtea mărturii în 
sprijinul celor care vorbesc despre 
o „febră" electorală și, în același 
timp, despre un grad de politizare 
necunoscut cu alte prilejuri.

Acest caracter politic pronunțat 
este legat, firește, de acțiunile între-

ții pași pe calea normalizării ra
porturilor între cele două state ger
mane si a consolidării destinderii în 
Europa l-au stirnit în rîndul pătu
rilor celor mai largi ale opiniei pu
blice vest-germane reiese cu priso
sință — și acest lucru este subli
niat în mod unanim de observatorii 
actualei campanii electorale — din 
faptul că măsurile amintite nu con-

CORESPONDENȚA DIN BONN

al

gblC lCgdl) XllCibVC, up auytuiuiv n.v.p 
prinse în ultimul timp, în special pe 
planul politicii externe, de progre
sele marcante realizate de 
nu! Brandt — Scheel în 
normalizării și
lor R.F.G. cu țările socialiste, între 
aceste măsuri înscriindu-se și eveni
mentul recent — parafarea Trata
tului privind bazele relațiilor dintre 
R.D.G. și R. F, a Germaniei. Ecoul 
favorabil pe care noii și importan-

guver- 
direcția 

dezvoltării relații-

stituîe obiect de polemică electora
lă. Este dovada concludentă că la 
ora actuală orice candidat dor
nic de a-și păstra șansele în fața 
urnelor nii-și poate permite să ig
nore starea de spirit a maselor de 
alegători, care au dat o largă apro
bare măsurilor realiste, constructi
ve, întreprinse în cei trei ani de 
guvernare ai actualei coaliții în do
meniul politicii externe.

în aceste condiții, conducătorii o- 
poziției își concentrează tirul în
deosebi în domeniul economic. Ast
fel, liderii U.C.D. și U.C.S. bat mo
nedă pe tema creșterii cu peste 6 la 
sută a prețurilor în ultimul an. Se 
urmărește în felul acesta sensibili
zarea păturilor cu venituri modeste 
și în special a gospodinelor — femeile

alcătuind un procentaj însemnat 
alegătorilor. Fără să conteste aspec
tele inflaționiste existente, partidele 
coaliției guvernamentale — social
democrat și liber-democrat — argu
mentează că rădăcinile acestei situații 
trebuie căutate nu atit înăuntru, cit 
în afară, dat fiind contextul larg al 
inflației și al instabilității moneta
re, care a cuprins întreaga lume oc
cidentală. Pe de altă parte, se scoa
te în evidență că sporul salariilor ar 
fi întrecut creșterea prețurilor, deși, 
bineînțeles, continuarea unei curse 
de acest gen nu poate reprezenta o 
soluție. Tocmai de aceea, programul 
P.S.D. prevede un șir de măsuri în 
vederea stopării creșterii prețurilor.

în ceea ce ’ îl privește, Partidul 
Comunist German, care prezintă 
candidați în toate circumscrip
țiile electorale și care desfășoară o 
campanie extrem de activă, a arătat 
că va sprijini și în viitor orice mă
suri ale unei coaliții P.S.D. — P.L.D. 
de natură să contribuie la întărirea 
păcii și securității pe continent.

Confruntarea în problemele care 
preocupă pe alegători rămîne foarte 
dură și imprimă acestor ultime zile 
ale campaniei electorale un caracter 
tot mai înverșunat. Ce deznodămînt 
rezervă ziua de duminică ? Rămine 
de văzut.

Romulus CAPLESCU

TEHERAN 15 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, l-a primit, la 15 no
iembrie, pe ministrul român al agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor, Angelo MiculeScu.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de cor
dială, au participat ambasadorul țării 
noastre la Teheran, Alexandru Boa
bă, și Mansour Rouhani, ministrul 
agriculturii și resurselor naturale al 
Iranului.

în vederea dezvoltării cooperării 
economice româno-iraniene, Angelo 
Miculescu a avut convorbiri, în zi
lele de 14 și 15 noiembrie, cu M. 
Rouhani, cu Safi Asfia, ministru de 
stat și locțiitor al primului ministru 
pentru probleme economice și de 
dezvoltare, K. Farmanfarmaian, pre
ședinte și director executiv al Or
ganizației planului, A. Valin, mi
nistrul cooperativelor și afacerilor 
rurale, și I. Vahidi, ministrul ener
giei și apelor.

HAVANA 15 (Agerpres). — Luis 
Corvalan, secretar general al Parti
dului Comunist din Chile, și-a în
cheiat vizita în Cuba. La Havana, 
el a avut convorbiri cu Fidel Cas
tro, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al Guvernu
lui Revoluționar al Republicii Cuba, 
în probleme referitoare la relațiile 
celor două partide.

Luând cuvîntul la o 
presă, Luis Corvalan 
că, în Chile,' forțele 
preună cu guvernul,

oamenii muncii au ri- 
tentativelor reactiunii

toare și toti 
postat ferm

conferință de 
a menționat 

armate, îm- 
clasa munci-

de a paraliza viata economică și po
litică și nu au permis elementelor 
de dreapta să-și atingă scopurile. 
Secretarul general al P.C. din /Chile 
a precizat că militarii au intrrt, in 
guvernul Allende urmărind un' o- 
biectiv concret — de a pune capăt 
acțiunilor forțelor de dreapta, de a 
contribui la transformările social-e- 
conomice care se înfăptuiesc în țară 
și de a nu permite ca viitoarele a- 
legeri parlamentare, din martie 1973, 
să ducă la un război civil, așa cum 
intenționează reacțiunea internă și 
externă.

Premierul Heath

despre politica

externă britanică
LONDRA 15 (Agerpres). — Cu pri

lejul instalării în funcție a lordului 
primar al Londrei, primul ministru 
britanic, Edward Heath, a ținut un 
discurs în care s-a referit la o serie 
de probleme de politică externă a 
țării sale. După ce a relevat că gu
vernul este hotărît să promoveze o 
politică de pace și de destindere cu 
țările Europei răsăritene. Heath a 
menționat că Marea Britanie este 
preocupată de construirea unor rela
ții noi, mai bune, cu Republica Popu
lară Chineză.

Pe de altă parte, vorbitorul s-a 
referit la relațiile comerciale și mo
netare promovate de guvernul brita
nic cu Statele Unite, Japonia și cu 
țările membre ale Pieței comune, re
lații pe care le-a dorit stabile și per
manente. Prin intrarea Angliei în 
Piața comună, a spus Heath, s-au 
produs modificări în sistemul rela
țiilor cu alte state, dar — a adăugat 
el — „nu vom uita vechile piețe, 
vechii parteneri comerciali".

Eliberare se desfășoară, de asemenea, o amplă campanie de lichi
dare a analfabetismului în rîndul populației adulte

I Tn zonele eliberate din Mozambic au fost create 160 de școli Tn ț 
i care învață 20 000 de copii. Sub conducerea Frontului Național de i 
. Fi i ka rrt re* ca rAacfAcnrsrrt rlo ncpmpnon n nmnln rnmnnniP rlp lichl- "*

agențiile de presă transmit
Relații diplomatice R.D. 

Germană-Pakistan. După cum 
relatează agenția A.D.N., R.D. Ger
mană și Republica Islamică Pakistan 
au stabilit relații diplomatice. Guver
nele celor două țări au convenit să 
dezvolte colaborarea reciprocă pe 
baza principiilor coexistenței pașnice 
și să procedeze la schimbul de amba
sadori. Pakistanul devine astfel cel 
de-al 33-lea stat care întreține rela
ții diplomatice cu R.D. Germană.

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-iai, a avut o întrevedere, la Pe
kin, cu Mohamed Ould Sidya, mi
nistrul planificării și cercetărilor, 
conducătorul unei delegații guverna
mentale din Mauritania.

*
Secretarul general al C.C. 

al Partidului Muncii din 
Coreea, Kim Ir $en’ a primit de
legația P.C. din Peru, condusă de 
Ernesto Rojas, membru al Comite
tului Politic al C.C. al partidului, 
care a făcut o vizită de prietenie 
la Phenian.

Le Duc Tho, console™* sPeciaI 
al delegației R.D.V. la convorbirile 
cvadripartite de la Paris în proble
ma Vietnamului, a sosit la Moscova, 
în drum spre Paris.

Un comunicat dat ph^**^* 
la Pekin de Ministerul Afacerilor Ex
terne al G.R.U.N.K. anunță că gu
vernul Gabonului a hotărît să recu
noască Guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei și pe No
rodom Sianuk ca șef al statului cam
bodgian.

0 adunare consacrată 
dezvoltării relațiilor sovie- 
to-vest-germane pe plan ec°- 
nomic, științific și cultural a avut 
loc la Casa prieteniei din Moscova. 
Participanții la adunare au hotărît 
transformarea Institutului sovietic 
pentru dezvoltarea relațiilor cu opi
nia publică din R.F. a Germaniei în 
Asociația „U.R.S.S.—R.F. a Germa
niei".

Convorbiri inter-yeme- 
nite. Mohsen al Aini, prim-minis- 
tru și ministru de externe al Re
publicii Arabe Yemen, a avut con
vorbiri cu ministrul sud-yemenit al 
informațiilor, Abdullah al Khamari, 
care întreprinde o vizită oficială la 
Sanaa. Obiectul convorbirilor l-au 
constituit evoluția relațiilor dintre 
cele două țări, precum și posibili
tățile privind eliminarea tuturor 
problemelor divergente.

Ministrul de externe al 
R. P. Polone, stefan Olszowski- 
a făcut o vizită oficială în Belgia la 
invitația lui Pierre Harrnel. Cei doi 
miniștri au constatat că în prezent 
există toate oondițiile favorabile con
vocării grabnice a unei conferințe 
general-europene de securitate și 
colaborare. A fost semnată o decla
rație de prietenie și 
Polonia și Belgia.

colaborare între

social al O.N.U. (EC OS O C), de 
reprezentanța Libanului pe lingă 
Națiunile Unite, cere crearea unei 
Comisii economice a O.N.U. pentru 
Asia occidentală. Proiectul libanez 
declara că o asemenea măsură ar 
constitui un „factor important in 
accelerarea dezvoltării economice și 
sociale" a țărilor din zona vestică 
a Asiei.

Comunicatul
vind vizita oficială 
Bulgaria de Abdus 
ministrul de externe al R. P. Ban
gladesh, și convorbirile pe care a- 
cesta le-a purtat cu Petăr Mladenov, 
ministrul bulgar al afacerilor exter
ne, relevă 
lor dintre 
favorabile 
relații.

comun pri’
făcută în R. P. 

Samad Azad,

stadiul pozitiv al relații- 
țările lor și perspectivele 
de dezvoltare a acestor

Lucrările Comisiei mixte 
ungaro-franceze de colaborare 
comercială au luat sfîrșit la Bu
dapesta. A fost parafat un protocol 
cu privire la schimburile de mărfuri 
dintre cele două țări pe anul 1973.

La Londra a sos^ într-o vizită 
oficială Ciao Kuan-hua, ministru 
adjunct al afacerilor externe al R.P. 
Chineze.

Parlamentul indian a res
pins o moțiune de cenzură 
împotriva guvernului prezentată de 
opoziție.

Manifestări consacrate 
cefei de-a 25-a aniversări 
a proclamării republicii

HELSINKI 15 (Agerpres). — 
în cadrul manifestărilor cultu
rale organizate în Finlanda pen
tru marcarea celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării repu
blicii, ansamblul U.T.C. a pre
zentat, în prima jumătate a lunii 
noiembrie, o serie de spectacole 
în mai multe orașe finlandeze.

Cu acest prilej, tinerii artiști 
români au susținut, în sala 
„Teatrului suedez", din Hel
sinki, un spectacol de gală, la 
care au participat personalități 
politice, oameni de cultură și 
artă, precum și șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în capi
tala finlandeză.

în drumul său spre patrie, 
după un exil de 17 ani, fostul 
președinte argentinean, Juan Do
mingo Peron, a sosit, marți, la 
Roma (în fotografie). în după- 
amiaza aceleiași zile, generalul 
Peron a fost primit, la Palatul 
Chigi, de șeful guvernului italian, 
Giulio Andreotti, cu care a avut 
o scurtă întrevedere.

într-un interviu acordat radio- 
televiziunii italiene, fostul pre
ședinte. argentinean a declarat că 
rațiunea întoarcerii sale în țară 
este credința că „se poate între
prinde ceva care să evite noi 
tulburări în Argentina, acestea 
fiind de natură să îngreuneze sau 
să compromită situația din țară, 
în sensul degenerării ei în vio
lență".

Stabilirea de relații di
plomatice între Polonia și 
Tailanda a fost hotărîta de su- 
vernele celor două țări, anunță agen
ția P.A.P.

Un proiect de rezoluție
prezentat în Consiliul

BUENOS AIRES 15 (Ager
pres). — în cadrul manifestări
lor consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii, în capitala Argentinei a 
fost organizată o „Săptămină a 
filmului românesc", în cadrul 
căreia au fost prezentate filme 
artistice de lung-metraj, pre
cum și documentare.

economic și

VIENA 15 — Cores
pondentul nostru, P. 
Stăncescu, ‘ 
In orașul 
Pinkafeld ■ 
din regiunea Burgen
land, cu o istorie de 
peste 1 100 de ani — 
s-a deschis expoziția 
„România astăzi". I- 
maginile grafice, ce 
prezintă momente din

transmite: 
austriac 

— așezare

politică,dezvoltarea 
economică și culturală 
a țării noastre, sint 
armonios întregite de 
obiectele de artizanat, 
ceramică, încrustații 
în lemn, costume popu
lare. Un stand de 
cărți prezintă peste 
200 de volume de artă, 
literatură, istorie, so
ciologie, mare parte 
din lucrări fiind edi-

tate în limba germa
nă, In cadrul acestui 
ansamblu expozițio- 
nal, panouri speciale 
sint dedicate realiză
rilor poporului român 
în cei 25 de ani de la 
proclamarea republi
cii. Zilnic, în cadrul 
„Săptămînii româ
nești" sint prezentate 
filme turistice și do
cumentare.
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