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IN ZIARUL DE AZI:
® Chemarea Uniunii co
operativelor meșteșugă
rești din județul Neamț 
către toate uniunile co
operativelor meșteșugă
rești din țară ® Contro
lul obștesc ajută cînd 
este bine organizat și 
îndrumat, iar cei con
trolați sînt receptivi la 
propunerile și observa
țiile ce li se fac ® Vici
situdini ale „marelui 

nepublicat"

INTILNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

CU DELEGAȚIA PARTIDULUI 
MUNCII DIN GUATEMALA

MODERNIZARE

/ -----------------
Cu sentimente vii, de robustă încredere în 

propriile forțe creatoare, cu bucuria gospo
darului care-și face bilanțul muncii sale har
nice — așa a luat cunoștință întregul nos
tru popor de realizările remarcabile obți
nute in cel de-al doilea an al cincinalului 
în toate domeniile de activitate — realizări 
larg înfățișate de Comunicatul cu privire la 
îndeplinirea planului de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste România 
în anul 1972. Este un document care, in gra
iul cifrelor, are un miez fierbinte — vorbind 
despre marile realizări obținute anul trecut 
de poporul nostru, despre mersul cert și 
sigur pe calea înfăptuirii programului atît 
de vast stabilit de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională, despre .justețea, realis
mul și înțelepciunea politicii partidului, 
despre iscusința, conștiinciozitatea și patrio
tismul oamenilor muncii.

Datele sintetice, de ansamblu, cit și cele 
referitoare la ramuri și produse, evidențiază 
cu claritate caracteristicile esențiale ale dez
voltării economiei naționale în primii doi 
ani ai cincinalului : ritm rapid, modernizare, 
eficiență. Concludentă in acest sens este, în 
primul rînd, creșterea într-un ritm mai înalt 
a venitului național față de produsul so
cial. Asemenea rezultate cum ar fi, ca să 
ne limităm doar la cîteva exemple funda- 
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mentale — creșterea producției industriale în 
anii 1971—1972 cu 24,7 la sută, iar în cadrul 
acesteia, asemenea sporuri masive de peste 
34 la sută în construcțiile de mașini, de peste 
29 la sută în chimie sau industria ușoară — 
oferă o imagine vie a dinamismului și ro- 
busteții, a forței în continuă creștere a in-

perioada 1966—1970. Forța economiei noastre 
se oglindește cu claritate, de 'asemenea, in 
realizările importante obținute anul trecut 
in înfăptuirea amplului program de inves
tiții prevăzut de planul cincinal — respec
tiv darea în exploatare a 336 de capacități 
de producție industriale și agro-zootehnice

TREPTE SPRE MAI MULT 
MAI REPEDE, MAI BINE

dustriei noastre socialiste. Totodată, semni
ficativ pentru dinamismul întregii economii 
este faptul că agricultura socialistă, deși, așa 
cum e cunoscut, nu a dispus de condiții cli
matice optime, a reușit să obțină în 1972 un 
spor de producție globală exprimat în co
eficienți pe care eram obișnuiți să-i intîl- 
nim de regulă în industrie — și anume, cu 
peste 25 la sută față de media anuală din

— distribuite rațional pe teritoriul țării,-în 
concordanță cu orientarea fundamentală a 
partidului de ridicare economică și social- 
culturalâ a tuturor județelor și localită
ților țării. Succese remarcabile s-au înre
gistrat și în transporturi și telecomunicații, 
în extinderea relațiilor economice externe 
ale României.

In toate aceste realizări de prestigiu își

găsește o vie expresie politica științifică a 
partidului, îndreptată spre dezvoltarea și 
modernizarea rapidă a forțelor de produc
ție. perfecționarea întregii vieți economice 
și sociale, în vederea valorificării la maxi
mum a avantajelor pe care le oferă modul 
de producție socialist. Ca un fir roșu, prin 
datele și cifrele de bilanț ale comunicatu
lui străbate preocuparea stăruitoare a parti
dului pentru intensificarea progresului teh
nic, pentru nou și modern, pentru adincirea 
laturilor calitative, de eficiență în toate do
meniile de activitate. De la dezvoltarea tot 
mai puternică a unor ramuri și subramuri 
moderne, purtătoare de progres tehnic și 
economic — electrotehnica, electronica, con
strucția de mașini-unelte, mecanica fină și 
optica, oțelurile speciale, fibrele chimice ș.a. 
— pină la ampla acțiune de înnoire și re- 
proiectare a produselor — aproape un sfert 
din volumul producției a fost înnoit și mo
dernizat in numai doi ani 1 — de la inten
sificarea aplicării'unor noi tehnologii de fa
bricație pină la extinderea mecanizării și 
automatizării producției, a chimizării, in in
dustrie și agricultură, comunicatul vorbește 
despre stăruința neabătută de a asigu
ra dezvoltarea economiei în pas cu ce-

(Continuare în pag. a V-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, s-a intîlnit cu o delegație a 
Partidului Muncii din Guatemala, 
formată din tovarășii Miguel Rodri- 
guez, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Guatemala, și Marcos Villatore, mem
bru al Comitetului Central al parti
dului, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de prietenie in Re
publica Socialistă România.

La întilnire au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Gizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul convorbirii a avut loc o 
informare reciprocă în legătură cu 
probleme de interes comun ale acti
vității și preocupărilor actuale ale 
celor două partide, ale dezvoltării in 
viitor a relațiilor de colaborare și so
lidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Guate
mala. Totodată, au fost abordate 
unele probleme ale vieții internațio
nale contemporane, ale mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Secretarul general al C.C. al Parti
dului Muncii din Guatemala, tovară
șul Miguel Rodriguez, a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut 
frățesc din partea conducerii P.M.G., 
împreună cu mulțumirile călduroase 
ale comuniștilor guatemalezi pentru 
solidaritatea frățească manifestată de 
Partidul Comunist Român, de poporul 
român cu lupta dusă de comuniștii, 
patrioții și democrații guatemalezi 
pentru încetarea represiunilor și te
rorii. pentru înfăptuirea aspirațiilor 
fundamentale ale poporului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat conducerii Par
tidului Muncii din Guatemala, tutu
ror comuniștilor și patrioților guate
malezi un salut călduros și urări de 
succes în lupta pe care o desfășoară 
pentru libertăți și drepturi democra
tice. pentru independență națională, 
pentru progres economic și social. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat, totodată, că orice acțiuni re
presive îndreptate împotriva luptăto
rilor pentru libertate, democrație și 
independență contravin flagrant cau
zei progresului și eliberării sociale a 
popoarelor și ele trebuie să fie con
damnate și împiedicate cu fermitate. 
Au fost reafirmate sprijinul activ și 
solidaritatea militantă a partidului și 
poporului nostru cu lupta comuniști
lor, a poporului guatemalez pentru o 
viață liberă, independentă, de pros
peritate și pace.

Reprezentanții celor două partide 
au relevat cu satisfacție dezvoltarea 
continuă a legăturilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare tovărășeas
că dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Guatemala și 
au evidențiat hotărîrea lor de a le 
extinde în viitor, în folosul celor 
două partide și popoare, al cauzei 
întăririi unității mișcării comuniste 
,și muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor antiimperialiste.

A fost reliefată necesitatea respec
tării dreptului fiecărui popor de a-și

hotărî In mod liber calea sa de de» 
voltare împotriva politicii imperialis
mului de dominație, agresiune, dictat 
și amestec in treburile interne ale 
altor state. în acest spirit, părțile au 
exprimat solidaritatea lor militantă 
cu popoarele care luptă pentru eli
berare națională și socială. împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului, a politicii de discri
minare rasială, precum și sprijinul 
față de eforturile statelor care au 
pășit pe calea unei dezvoltări inde
pendente, in vederea apărării inde
pendenței lor naționale, consolidării 
cuceririlor democratice, înfăptuirii 
progresului social și prosperității po
poarelor lor.

Evidențiind cursul progresist al 
prefacerilor politice și social-eco- 
nomice ce au loc pe continentul 
lafino-american. ambele partide și-au 
reînnoit solidaritatea și simpatia 
cu lupta popoarelor din aceas
tă zonă împotriva politicii de 
dominație dusă de monopolurile 
imperialiste, pentru preluarea bogă
țiilor naționale și folosirea lor în in
teresul propriu, pentru promovarea 
unor măsuri menite să asigure mersul 
lor nestingherit pe calea progresu
lui și prosperității.

Reafirmîndu-și sentimentele ds 
prietenie frățească față de eroicul 
popor vietnamez, Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Gua
temala și-au exprimat profunda sa
tisfacție pentru încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam, spe
ranța că aceasta va crea condițiile 
ca poporul vietnamez, popoarele din 
Indochina să-și poată consacra forțele 
dezvoltării lor economice și sociale, 
să-și poată soluționa problemele co
respunzător voinței și hotărîrii lor, 
fără nici un amestec din exterior.

în cursul convorbirii, părțile au 
evidențiat însemnătatea deosebită pe 
care o reprezintă pentru destinele 
păcii în Europa și în întreaga lume 
crearea unui sistem eficient de 
securitate în Europa, care să ducă la 
organizarea, pe baze noi. a raportu
rilor dintre statele continentului și 
care să deschidă calea colaborării 
intre toate statele europene.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Guatemala au subli
niat voința lor de a milita activ și 
în viitor pentru întărirea continuă 
a colaborării și unității tuturor țări
lor socialiste, a tuturor partidelor co
muniste și muncitorești, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, inde
pendenței și egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectului și întrajutorării tovără
șești. Cele două partide au eviden
țiat însemnătatea pe care o are ex
tinderea legăturilor partidelor comu
niste cu alte forțe ale clasei munci
toare, cu partidele socialiste și de
mocratice, țn lupta contra imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru pace, colaborare 
și înțelegere internațională, pentru 
progres social.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

gaa

DESFACERI 
DE MĂRFURI
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3 la sută mărfuri' 
dentare

alimentare
•i’
•i7

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe ambasadorul Republicii Africa Centrală
Miercuri, 14 februarie a.c., tova

rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe Alberto 
Sato, ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Afric* 
Centrală, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

PRIN DECRET AL CONSILIULUI DE STAT S-A INSTITUIT

„Ziua constructorilor de mașini"
Acordind o deosebită prețuire 

oamenilor muncii care lucrează în 
ramura industriei construcțiilor de 
mașini și pentru a le prilejui o zi 
festivă în vederea trecerii în re
vistă a realizărilor obținute și a 
stimulării in activitatea viitoare,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a emis un decret 
potrivit căruia se instituie „Ziua 
constructorilor de mașini", ce se 
va sărbători în fiecare an, in pri
ma duminică a lunii iulie.

(Agerpres)

Trei luni după Plenara C.C. 

al P.C.R. din noiembrie 1972 

PROGRAMELE DE MĂSURI 

iN PUN PROCES
DE iMAPTUffiE!

Ancheta-sondaj a „Scînteii“
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SURPLUSUL DE SPAȚIU LOCATIV 
Șl SUPRASURPLUSUL DE BANI NEMUNCIȚI

In ultimul timp, ziarul 
nostru a dezvăluit practica 
oneroasă de închiriere la 
prețuri de speculă a locu
ințelor proprietate de stat, 
sau proprietate personală, 
construite cu credite de 
la stat. Continuînd investi
gațiile pe această temă, 
reporterii ziarului nostru 
s-au intîlnit de această 
dată cu cîțiva dintre cei 
care închiriază spațiul su
plimentar ce-1 dețin, prin 
intermediul O.N.T., și rea
lizează, pe această cale, 
ciștiguri uneori foarte mari, 
dar nemeritate.

Precizăm că închirierea 
spațiilor locative deținute 
dg cetățeni pentru cazarea 
turiștilor este reglementată 
de o serie de acte norma
tive : Decretul nr. 78/1971, 
H.C.M. nr. 862/1967. in
strucțiuni ale Ministerului 
Finanțelor și Ministerului 
Turismului.

în rîndurile ce urmează 
vom consemna, cu fideli
tate, aspectele întîlnite, fe
lul cum sînt aplicate în 
practică aceste acte norma
tive, replicile autentice ce

— Dumneavoastră sin- 
teți Agripina Călineață ?

— O, nu, eu sînt doar 
chiriașul dumneaei, ne răs
punde zîmbind cel inter
pelat, gustînd gluma.

cît o dată la 10 zile, înca
sează banii și pleacă.

— Cam cit încasează ?
— Eu îi plătesc 108 lei 

pe zi...
Pe Agripina Călineață

ECHILIBRISTICA PRINTRE PARAGRAFELE DE LEGE CREEAZĂ UNORA 
POSIBILITATEA DE A OBȚINE A DOUA LEAFĂ, SAU CHIAR Șl MAI MULT, 

DIN SPECULAREA LOCUINȚELOR STATULUI

ne-au fost servite drept ex
plicații de către interlocu
torii noștri.

...Sunăm la ușa aparta
mentului nr. 42 din strada 
Boteanu nr. 3 A. Ne des
chide un bărbat, vizibil in
comodat de vizita noastră 
(avea o musafiră).

Deși după accent ne-am 
dat seama că avem de-a fa
ce cu un cetățean străin, 
văzînd că este un om a- 
mabil și că o „rupe" bini
șor pe românește, am con
tinuat întrebările :

— Gazda nu-i acasă ?
— Dumneaei nu vine de-

n-a fost chip s-o găsim. 
De aproximativ doi ani — 
după cum ne informa pre
ședintele asociației de lo
catari — vine la locuința 
pe care o deține cu titlul 
de chiriașă doar ca să-și 
taxeze propriii ei chiriași. 
Nici la slujbă n-am gă

sit-o : afacerea fiind foar
te rentabilă, A. C. și-a a- 
bandonat de mult postul 
de casieră la magazinul 
„Adam". A fost imposibil 
să aflăm unde locuiește 
sau dacă lucrează undeva. 
Numai că afacerile Agripi- 
nei nu sînt prea curate. 
A avut, cîndva, un con
tract cu O.N.T., pentru 
cazarea de turiști, dar i-a 
fost reziliat. Continuă, to
tuși, după cum singură a 
declarat organelor finan
ciare și după cum am con
statat noi înșine, să închi
rieze garsoniera.

Nu este singurul exem
plu. Sînt numeroase per
soanele care, după ce le-a 
fost reziliat contractul cu 
O.N.T. din motive de ne-

Rodica ȘERBAN 
Emil MAR1NACHE

(Continuare în pag. a II-a)

• R.D. Vietnam și S.U.A. 
au căzut de acord asu
pra principiilor gene
rale care să călă
uzească relațiile noi 
dintre cele două țări. 
Rezultatul convorbiri
lor prilejuite de vizita 
la Hanoi a consilieru
lui special al președin
telui S.U.A.

® Reacții pe plan inter
național la devalori
zarea dolarului

® Situația din Uruguay



PAGINA 2 SCÎNTEIA — joi 15 februarie 1973

CHEMAREA
Uniunii cooperativelor 

meșteșugărești 
din județul Neamț

S f t

CĂTRE TOATE UNIUNILE COOPERATIVELOR 

MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN TARĂ

Controlul obștesc ajută
...C/.\L) ESTE BINE ORGANIZAT ȘI ÎNDRUMAT
...IAR CEI CONTROLAȚI SÎNT RECEPTIVI
LA PROPUNERILE ȘI OBSERVAȚIILE CE LI SE FAC

Adnotări pe marginea plenarei de ieri a Consiliului municipal București al Frontului Unității Socialiste

FAPTUL

Uniunea cooperativelor meșteșugărești din județul Neamț, expri- 
mînd hotărîrea tuturor membrilor cooperatori, a tehnicienilor și ingi
nerilor, de a transpune neabătut în viață hotărîrile Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, adresează tuturor uniu
nilor cooperativelor meșteșugărești din țară chemarea la întrecere pen
tru indeplinirea și depășirea sarcinilor maximale de plan pe anul 1973, 
perioadă hotăritoare pentru realizarea înainte de termen a actualului 
plan cincinal.

Acționînd permanent pentru descoperirea de noi resurse locale și 
valorificarea superioară a rezervelor interne, pentru folosirea mai ju
dicioasă a spațiilor, a utilajelor și a timpului de lucru, pentru dinami
zarea tuturor factorilor ce contribuie la creșterea productivității mun
cii, înființînd noi secții de producție și prestări și dezvoltind și moder- 
nizînd pe cele existente, extinzînd munca la domiciliu, organizînd la 
un nivel superior procesul de producție și activitățile de prestări de 
servicii către populație, asigurînd creșterea eficienței economice a tu
turor unităților cooperației meșteșugărești, luptînd pentru introducerea 
și întărirea normelor eticii și echității socialiste, vom duce la îndepli
nire următoarele obiective :

— Depășirea planului producției-marfă și al prestărilor de servicii, 
Industriale și neindustriale, cu 18 000 000 lei, adică cu 6,4 la sută ;

— Colectivele de cooperatori ce lucrează în sectorul de servire a 
populației vor depune eforturi pentru depășirea volumului prestărilor 
de servicii pentru populație cu 800 000 Iei peste sarcinile planificate ;

— Pentru diversificarea nomenclatorului de prestații și servicii 
către populație, vom înființa un număr de 24 unități noi ; în același 
timp, vom acorda o mai mare atenție și vom depune mai multe efor
turi pentru îndeplinirea sarcinilor privind îmbunătățirea calității 
servirii populației ;

— Vom asigura realizarea integrală a volumului planificat de măr
furi, de bună calitate, pentru fondu] pieței și depășirea acestuia cu cel 
puțin 13 000 000 lei, adică cu 13,5 la sută față de prevederile planului ;

— Vom acorda întreaga atenție îmbunătățirii calității mărfurilor 
pentru export și vom realiza cu 9,4 la sută livrări peste plan și Ia ter
menele stabilite ;

— Printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, folosirea 
rațională a forțelor de muncă, se va asigura creșterea productivității 
muncii cu 1 la sută peste nivelul planificat ;

— Vom acționa permanent pentru realizarea integrală a beneficiu
lui planificat și depășirea Iui cu un procent de minimum 3,3 la sută ;

— Prin reducerea consumului de materii prime și materiale, prin 
valorificarea eficientă a resurselor interne și eliminarea rebuturilor, 
se va realiza o reducere a cheltuielilor Ia 1 000 lei producție-marfă cu 
2 Iei față de sarcina planificată, obținîndu-se economii peste plan în 
valoare de 600 000 lei ;

— Ținind seama de Importanța economică a investițiilor vom ac
ționa pentru creșterea eficienței lor. pentru îndeplinirea planului de in
vestiții și atingerea parametrilor proiectați înainte de termen, contri
buind astfel la o sporire mai mare, a producției de bunuri și servicii,
la creșterea rentabilității tuturor unităților cooperației meșteșugărești . 
din județul nostru ;

— Organizarea în condiții mai bune a instruirii practice a tineri
lor cuprinși in diferite forme de calificare, astfel încît, după absolvire, 
aceștia să se integreze cît mai rapid in producție. în vederea creșterii 
eficienței activității desfășurate în unitățile noastre, vom acorda toată 
atenția bunei organizări a perfecționării pregătirii profesionale a ca
drelor, în mod deosebit prin forma de instruire la locul de muncă ;

— Folosind cu mai mare eficiență și perfecționînd continuu formele 
muncii cultural-educative de masă, vom lupta pentru crearea și mani
festarea hotărîtă a unei puternice opinii de masă în vederea comba
terii unor fenomene negative ce se mai manifestă în rîndul coopera
torilor, împotriva favoritismului, a încărcării tarifelor, a oricăror atitu
dini necorespunzătoare, astfel incit nici un client să nu plece nemulțu
mit din unitățile noastre, să nu existe reclamații întemeiate cu privire 
la calitatea produselor sau serviciilor executate. Vom acționa neabătut 
pentru cultivarea în rîndul tuturor cooperatorilor a trăsăturilor morale 
ale omului nou, constructor activ și conștient al socialismului și co
munismului.

U.J.C.M. Neamț, toate cooperativele din județ, toți membrii coope
ratori vor depune eforturi sporite pentru îndeplinirea exemplară a an
gajamentelor asumate, fiind pe deplin convinși că astfel își vor aduce 
contribuția Ia transpunerea în viață a înțeleptei politici a partidului 
nostru — de ridicare a României socialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

CONSILIUL UNIUNII COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN JUDEȚUL NEAMȚ

--------- -----S

Experiența acumulată în Capitală 
de la intrarea în vigoare a Legii de 
organizare și funcționare a controlu
lui obștesc demonstrează, prin pu
terea de convingere a exemplelor 
concrete, utilitatea practică a acestor 
forme democratice de control, faptul 
că membrii echipelor aduc o contri
buție prețioasă la efortul general de 
perfecționare a serviciilor publice. 
Prin intervenția lor fermă, în cunoș
tință de cauză, echipele cetățenești 
și-au dobîndit deja un binemeritat 
prestigiu atît în rîndul populației, cît 
și al lucrătorilor din unitățile verifi
cate.

REZULTATELE POZITIVE 
CONSEMNATE IN ACTIVI
TATEA DE CONTROL OB
ȘTESC DIN CAPITALĂ seda- 
toresc, desigur, în principal, largului 
interes manifestat de membrii echi
pelor, participării lor active, cu dă
ruire, la exercitarea mandatului în
credințat de obște. Totodată însă 
este de menționat și preocuparea 
consiliilor municipal și de sectoare 
ale Frontului Unității Socialiste, sub 
îndrumarea cărora au fost constituite, 
instruite și repartizate echipele cetă
țenești. Consiliului municipal F.U.S. 
îi revine, de asemenea, meritul de a 
fi organizat cu ajutorul controlori
lor obștești acțiuni de verificare sis
tematică a principalelor unități (toate 
piețele și magazinele alimentare, de 
exemplu, au fost controlate, în timpul 
sezonului, în fiecare sîmbătă și du
minică), precum și de a fi inițiat 
controale simultane în toate unitățile 
ce alcătuiesc un anume domeniu de 
activitate. După acest sistem au fost 
verificate în 1972 fabricile și cen
trele de desfacere a produselor de 
panificație, întreprinderile producă
toare de bunuri alimentare, depourile 
și garajele serviciile de repar
tizare a forțelor de muncă, oficiile de 
pensii, cantinele-restaurant și cele
lalte cantine, ceea ce a permis obți
nerea unor concluzii mai generale 
privind situația existentă la un mo
ment dat in respectivele sectoare.

COMPETENTA CELOR CE 
ALCĂTUIESC ECHIPELE DE 
CONTROL OBȘTESC este un 
factor decisiv al eficacității activită
ții lor. De altfel, acesta a fost și unul 
din criteriile principale care au stat la 
baza alegerii celor 17 (100 de contro
lori obștești din rîridul muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor, cadrelor 
didactice și medicale, economiștilor, 
juriștilor și altor categorii de sala- 
riați din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

Acești inimoși reprezentanți ai in

tereselor cetățenești își dovedesc 
competența nu numai depistînd defi
ciențe, cit mai ales, stabilind soluții 
concrete de înlăturare a lor, propu- 
nînd măsuri de prevenire pe viitor

exigența care-i caracterizează pe ma
joritatea dintre ei reprezintă condi
ția esențială pentru depistarea și în
lăturarea unor stări de lucruri ana
cronice.

Controlul obștesc din Capitală
în cîteva cifre statistice

® 8 800 unități de larg interes cetățenesc sînt 
supuse în permanență controlului

© 17 000 controlori obștești alcătuiesc cele 3 378 
de echipe constituite astfel: 2 751 de către 
grupele sindicale din întreprinderi și instituții, 
293 de U.T.C., 146 de comisiile de femei, 75 de 
asociațiile studențești; 113 echipe acționează 
în comunele suburbane

® 64 012 controale efectuate in 1972
® 32 042 propuneri și observații formulate de 

membrii echipelor de control
® 27 157 propuneri și observații valorificate
@ 4 885 propuneri și observații rămase la capitolul... 

„în așteptare"

sau de înlăturare pe loc. Este de no
tat în această privință poziția fermă 
manifestată de numeroase echipe de 
control din Capitală care au deter
minat, chiar în prezența lor, să fie 
puse în vînzare mărfurile dosite, să 
fie înapoiate cumpărătorilor diferen
țele de bani încasate pe nedrept de 
unii lucrători din unități, să fie res
pectate termenele de execuție a co
menzilor ș. a. O dovadă a gradului 
ridicat de competență a controlorilor 
obștești o constituie și numărul pro
punerilor și observațiilor făcute la 
adresa unităților verificate. In 1972 
numărul sugestiilor a depășit cifra 
de 32 000, ele constituind tot atitea 
căi de perfecționare a serviciilor pu
blice.

Evident, competența membrilor 
echipelor cetățenești, priceperea șl

EFICIENTA CONTROLU
LUI depinde in mare măsură de 
receptivitatea la observații și sugestii 
a conducerilor unităților verificate,

preocuparea lor pentru valorificarea 
propunerilor ce le sînt adresate de 
echipele de control. La acest capitol 
pot fi menționate, ca exemple pozi
tive, întreprinderile T.L.C.R. 2, 
O.C.L. Alimentara 4 ș. a., iar la po
lul opus întreprinderi precum 
I.A.P.L. „Izvorul rece", I.A.P.L. „Ra- 
rău", cooperativa „Tehnometalica", 
I.C.R.A.L. „Herăstrău" și „Colentina" 
— care nu iau măsurile necesare, deși 
sînt obligate prin lege, iar dacă o fac, 
o fac formal. Astfel se explică de ce 
în momentul de față există aproape 
5 000 de propuneri — se pare dintre 
cele mai importante — care nu și-au 
găsit încă valorificarea.

în cadrul lucrărilor plenarei de ieri 
a Consiliului municipal al F.U.S. s-a 
subliniat că rezultatele activității de 
control obștesc din Capitală puteau 
fi și mai bune dacă toate organiza
țiile componente ale Frontului Unită
ții Socialiste din municipiul Bucu
rești ar fi acționat corespunzător 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
reveneau pe linia organizării și mo
bilizării echipelor cetățenești. Dacă, 
de regulă, factorii responsabili au în
țeles acest lucru, în schimb au făcut 
excepție unele comitete U.T.C., aso
ciații studențești, precum și consilii 
F.U.S. din comunele suburbane.

Luînd în discuție șl aspectele po
zitive și cele negative ale controlului 
obștesc în Capitală, plenara a stabi
lit o serie de măsuri menite să mă
rească eficiența acestei activități. 
Astfel, s-a prevăzut rcinstruirea echi
pelor recent constituite, rotirea siste
matică, Ia fiecare semestru, a echipe
lor cetățenești (mai ales în sectorul 
comercial), continuarea acțiunilor si
multane de control, cu precădere în 
sectoarele asupra cărora s-a extins de 
curind controlul etc. Toți cei care au 
luat cuvîntul în cadrul plenarei au 
subliniat că sînt hotărîți să acționeze 
mai departe cu și mai multă hotărire, 
incit intervențiile celor 17 000 membri 
ai echipelor cetățenești să fie cit mai 
utile, să contribuie la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de servire pu
blică. Stadiul tatonărilor, al începutu
rilor timide fiind depășit, se poate 
vorbi acum, de o anume experiență 
ce se cere îmbogățită cu fiecare zi.

„Scînteia** își propune să urmărească în continuare pro
blematica controlului obștesc din Capitală, iar rubrica inau
gurată ieri — „REGISTRUL PUBLIC AL CONTROLULUI 
OBȘTESC'* — reprezintă o posibilitate în plus de a prezenta 
prin intermediul scrisorilor ce le așteptăm de la membrii 
echipelor, experiența bună, aspectele pozitive sau critice 
semnalate în unitățile verificate, observațiile și propunerile 
cele mai judicioase asupra unor fenomene mai des întîlnite 
sau cu caracter general.

Mihai IONESCU
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iII
1
I
I
I
I
I
IVI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3 zile
speologi

In timpul vacanței de Iarnă, 
un grup de 15 pionieri au por
nit, sub îndrumarea profesoru
lui Constantin Vernica de la 
Casa pionierilor din Piatra 
Neamț, spre peștera Toșorog de 
pe Ceahlău. Echipați cu toate 
cele necesare unei asemenea ex
pediții, ei au petrecut in peșteră 
trei zile. Acum, pe baza mate
rialului cules, micii speologi au 
început întocmirea unei hărți 
care va constitui un ghid pentru 
viitorii excursioniști.

Epilog la 
o moștenire »

Vast le Malancaș, din comuna 
Bătarci (Satu-Mare), a devenit 
posesorul unei moșteniri pe 
care, valorificind-o, a obținut 
85 000 de lei. Cu banii în bu
zunar a poposit la Brașov unde 
l-a întîlnit pe prietenul său Ni- 
colae Răduțoiu, salariat la fa
brica „Rulmentul", și l-a invitat 
la masă. După chef au luat un 
taxi și, contra sumei d<s 1 200 de 
lei, au început sâ colinde stațiu
nile de pe Valea Prahovei, pen
tru a se opri în cele din urmă 
în Capitală. Aici seara, tirziu, 
au ajuns la barul „Melody", 
unde, după ce au consumat can
tități apreciabile de alcool, au 
început să arunce cu scaunele 
în ceilalți clienți. Acum, după 
acest epilog, vor suferi consecin
țele de rigoare.

în luptă 
cu flăcările

Intr-o noapte, autocamionul 
cooperativei Rafaila, parcat în 
curtea Consiliului popular comu
nal Todirești (Vaslui), a luat 
foc din cauza unui scurt-circuit 
la instalația electrică a ma
șinii. Aflat din intimplare prin 
apropiere, șeful postului de mi
liție, plutonierul major Gheor
ghe Procopiuc, a început ime
diat lupta cu focul, care ame
nința să ajungă la rezervorul de 
benzină. Datorită acestei fapte, 
autocamionul (parcat la circa 2 
metri de clădirea primăriei), in 
valoare de 74 000 lei, a fost sal
vat.

(Urmare din pag. I)

respectare a clauzelor con
tractuale, au început să lu
creze „pe cont propriu", 
ocolind, in felul acesta, pre
vederile legale referitoare 
la găzduirea de turiști. 
Situația aceasta suscită cel 
puțin cîteva întrebări. Ce 
fac organele care, in mod 
firesc, ar trebui să fie in 
cunoștință de cauză cu a- 
semenea practici ? Nimic, 
pentru că, pur și simplu, 
asemenea organe nu exis
tă. Adică există, dar au o 
competență și obligații li
mitate. Potrivit legii, evi
dența spațiilor locative o- 
ferite pentru închiriere tu
riștilor este ținută de 
O.N.T. Dacă O.N.T. re- 
ziliază contractul, persoa
na in cauză merge la sec
ția financiară și declară 
că închiriază pe cont pro
priu turiștilor un anume 
spațiu. Dacă declarațiile 
corespund sau nu realită
ții, in special in legătură 
cu legalitatea deținerii 
spațiului, condițiile de su
prafață ș.a.m.d., nu se mai 
complică nimeni să afle. 
Se ajunge astfel la o si
tuație paradoxală : mă
sura „drastică" a rezilierii, 
in loc să sperie devine 
chiar de dorit. Doar e mai 
comod să rămii pe tărimul 
nimănui cînd ai ginduri 
speculative.

Dar, să revenim la e- 
xemplul Agripinei Căli- 
neață. A declarat secției 
financiare că Închiriază nu
mai 20 de zile pe lună gar
soniera sa. Nimeni , n-a în
trebat-o unde locuiește in 
această perioadă (n.n. nor
mele prevăd că un cetă
țean poate închiria doar o 
parte din locuința sa) și i 
s-a calculat, fără prea 
multă vorbă, un impozit 
anual de 3 259 lei. Nu se 
știe exact cit a încasat 
A.C. în ultimul an, dar se 
știe sigur că, atunci cind 
a fost vorba să-și achite

impozitul, a devenit cîrco- 
tașă : n-a plătit decît o 
treime. Cu toate acestea, 
așa după cum am văzut, 
afacerile n-au stagnat. In 
asemenea împrejurări poa
te fi vorba de o eficiență 
a evidenței și controlului 
în materie ?

Această practică, după 
unele calcule, a adus sta
tului, sub diferite forme, 
numai in anul trecut și 
numai in Capitală pier
deri de peste 3 milioa
ne de lei... O cifră exactă 
este greu de citat, pentru 
că, așa cum arătam mai 
sus, nimeni n-a ținut o 
evidență exactă și n-a 
exercitat un control rigu
ros asupra modului în care 
se aplică prevederile le
gale cu privire la cazarea 
turiștilor.

Actele normative care 
reglementează domeniul nu 
fac nici o diferență de re
gim intre proprietari și 
chiriașii statului. în in
strucțiunii.' emise de Mi
nisterul Turismului se 
face mențiunea că vor 
fi închiriate. în primul 
rind, spațiile din locuințele 
proprietate personală, dar 
nu este exclusă posibilita
tea ca și cetățenii, chiriași 
ai statului să încheie astfel 
de contracte. Referitor la 
această ultimă categorie de 
contractanți se pune între
barea : ce spații pot închi
ria aceștia ? Desigur, este 
vorba de o parte din lo
cuința ce le-a fost repar
tizată pentru ca, împreună 
cu familiile lor, să locu
iască omenește. în condiții 
de confort. Subinchirierea 
diminuează din confortul 
locuinței, de aceea majori
tatea deținătorilor locuințe
lor de stat, nu subînchiria
ză. Și totuși, printre cei 
care au contracte cu O.N.T. 
sint numeroși chiriași ai 
statului. Ce i-a determinat 
să consimtă la o asemenea 
diminuare a confortului, 
mai ales că unii închiria
ză chiar mai multe came

Imagine din cartierul bucureștean Drumul Taberei

re ? Dar chiar toți își di
minuează confortul ? Sau... 
excesul de confort ? Mai 
bine să-i întrebăm chiar 
pe ei...

...Valeria Costca, locu
iește într-un apartament, 
proprietate de stat, in stra
da Constantin Nacu nr. 5, 
împreună cu fiul ei : 3 ca
mere î.nsumînd 89 mp, un 
hol de aproape 18 mp, ele
gante dependințe, terasă 
acoperită... In ciuda apa
rențelor. ea nu se lăfăie 
cum am fi tentați să cre
dem, ci s-a restrins într-o 
singură cameră. Celelalte

din subinchirierea casei 
statului.

Exploatarea locuințelor a- 
tribuite de stat a devenit 
în unele cazuri o ocupație 
în sine, foarte bănoa
să, de pe urma căreia 
se poate trăi comod. Bună
oară, datorită „rentabili
zării" locuinței pe care 
o deține cu titlul de chi
riașă a statului, Valeria 
Stănescu a renunțat la me
seria de inginer, pe care a 
exercitat-o timp de 18 ani. 
Din cele trei camere ale a- 
partamentului nr. 40 din 
blocul OD 3, strada Poiana

— Statul m-a frustrat 1
— Pentru că v-a dat 

casă ?!
— Ei... nu pentru asta...
— Atunci pentru ce?!
— Pentru că puteam să 

cîștig mai mult, pot do
vedi cu documente că sta
tul m-a cam păcălit !

De fapt, este vorba de 
impozitul legal aplicat ve
niturilor ce le-a obținut, 
în schimb, „principiala" 
chiriașă nu pregetă să în
șele statul la chirie, reușind, 
prin diferite subterfugii, să 
i se calculeze un cuantum

zează foarte clar : „locata
rul principal are dreptul 
să subinchirieze o parte 
din suprafața locativă a 
locuinței, dacă aceasta nu 
constituie suprafață dis
ponibilă". Or, practica de
monstrează că prevederile 
acestui articol au fost elu
date.

Cum s-a ajuns Ia ase
menea anomalii ? Explica
ția este foarte simplă : 
lipsa de preocupare a orga
nelor însărcinate cu repar
tizarea și controlul perma
nent al folosirii spațiului 
locativ.

SURPLUSUL DE SPAȚIU LOCATIV
două le-a subinchiriat prin 
O.N.T.

— Splendid apartament; 
trebuie să vă coste mult 
chiria, începem noi discu
ția. — Oho, destul ! 369 de 
lei... — Și... cit incasați de 
la O.N.T. ? — O mie și...
— O mie și cit ? — ?!...
— De ce v-ați restrins in- 
chiriind ? — Ei, greutăți... 
Am copil de crescut. — 
Ciți ani are copilașul ? — 
21... — ?!

Lâsind la o parte faptul 
că fiul e om in toată firea, 
trebuie să arătăm că nu 
greutățile materiale au de
terminat-o pe Valeria Cos- 
tea să subinchirieze (este 
farmacistă și are un salariu 
de 2 500 lei), ci faptul că, 
deținind atita spațiu exce
dentar, a ispitit-o un ciștig 
tot... excedentar. „O mie 
și..." s-a ridicat, numai 
in ultimii doi ani, la 
64 893 lei ! NET ! Asta 
înseamnă un venit mediu 
lunar de 2 703 lei, provenit

Muntelui nr. 2, unde locu
iește împreună cu fiica ei, 
două sint închiriate și îi 
aduc un venit lunar de 
circa 2 000 lei.

— Frumușel ciștig, ob
servăm noi.

— Intr-adevăr, dar să 
știți că am contracte în 
regulă : o cameră i-am 
dat-o unei cunoștințe cu 
200 de lei, iar cealaltă o 
închiriez prin O.N.T.

... Aurora Grib cu familia 
(în total 3 persoane) ocupă 
un elegant apartament, com
pus din trei camere spa
țioase și dependințe, la e- 
tajul superior al unei vile 
la șosea, proprietate de 
stat (str. prof. Cantacuzi- 
no nr. 11). Din închirierea 
prin O.N.T. a două camere, 
a realizat, în ultimii doi 
ani, un venit net de 
68 993 lei ! La uimirea noas
tră îndreptățită cu privire 
la rotunjimea sumei, Au
rora Grib ne-a dat o re
plică incredibilă ;

mai mic decit cel cuvenit. 
Dar indignarea ei împotri
va instituției care i-a pus Ia 
dispoziție o casă (și ce 
casă !) era atit de mare 
incit n-am apucat să a- 
ducem vorba și despre un 
asemenea mărunțiș. Ar fi 
fost o meschinărie din par
tea noastră...

In multe alte situații, ce
tățenii în cauză sint de
parte de a se restrînge. 
Dimpotrivă, beneficiază de 
spații ce depășesc nevoile 
lor și pe care le comercia
lizează în folosul lor, rea- 
lizînd cîștiguri nemeritate.

Oare așa trebuie inter
pretate respectivele acte 
normative ? Un răspuns a- 
firmativ este inacceptabil. 
Admițind că prevederile 
H.C.M. nr. 862/1967 nu 
sint suficient de precise 
(realitatea demonstrează că 
acest act normativ a fost 
interpretat în fel și chip), 
trebuie să arătăm câ Legea 
nr. 10, în art. 15, preci

Ultimul aspect pe care 
vrem să-1 supunem astăzi 
atenției opiniei publice și 
forurilor in drept este ur
mătorul : sint cetățeni care 
și-au construit locuințe 
proprietate personală, cu 
credite de la stat, dar, 
deși au primit cheile a- 
partamentului, continuă să 
ocupe, in mod ilegal, ve
chile spații. Iată un e- 
xemplu : Familia Nicu Ni- 
colae este proprietara a 
două locuințe : o garsonie
ră, situată in centrul Ca
pitalei, care figurează pe 
numele copilului și este 
închiriată prin O.N.T., și un 
apartament de 3 camere, a- 
flat pe strada Batiștei (in 
valoare de peste 150 000 
lei, oonstruit cu credit de 
la stat). Curios lucru, pe 
membrii familiei nu i-am 
găsit la nici una din cele 
două proprietăți, ci... la o 
a treia adresă, unde con
tinuau să locuiască, in ca
litate de chiriași,, in baza

unui ordin de repartiție 
emis acum 20 de ani ! 
Poate dânșii nu cunosc le
gea ? Posibil. „Capul" fa
miliei, N. Nicu, nu este 
decît... inginer principal 
in Comitetul de Stat pen
tru Economia și Admini
strația Locală !

— De doi ani casa In 
care locuiți acum (un a- 
partament cu două ca
mere) putea fi reparti
zată altcuiva — remarcăm 
noi.

— Cum să fie reparti
zată ? Aici locuim cu soa
cra mea, mai avem grijă 
de ea... ne. răspunde soția, 
Xantipa Nicu, inginer la 
Ministerul Industriei Chi
mice.

— De ce n-o luați cu 
dumneavoastră, că spațiu 
slavă domnului : o garso
nieră, un apartament cu 3 
camere...

— Nici vorbă de așa 
ceva, ea își gătește sepa
rat, fără grăsimi.

Este greu de stabilit o 
legătură intre regimul ali
mentar al soacrei și faptul 
că o singură familie, com
pusă din 4 persoane, de
ține trei locuințe.

Cazul nu este unic. în 
practică se mai găsesc si
tuații în care proprietarul, 
deși a fost pus in drepturi 
și in mod automat spațiul 
deținut de el pină atunci 
ar trebui să fie eliberat și 
repartizat altcuiva, pen
tru a menține ocupată și 
vechea locuință mane
vrează cu soacră. copii 
sau alte rude mai mult sau 
mai puțin apropiate. Și 
această situație de inechi
tate este generată de ace
eași lipsă de control din 
partea celor răspunzători 
de buna gospodărire a 
spațiului locativ. Dacă a- 
ceste organe și-ar face pe 
deplin datoria prevăzută 
de lege ca obligație de 
serviciu, n-ar mai fi po
sibilă apariția unor ase

menea situații în care o 
familie să dețină două și 
chiar trei locuințe, indi
ferent cu ce titlu.

Cazurile de mai sus, ca 
și altele relatate în coloa
nele ziarului nostru, aduc 
la cunoștința opiniei pu
blice și a organelor de re
sort, aspecte ale încălcă
rii principiilor eticii și 
echității socialiste într-un 
domeniu de mare inte
res pentru fiecare din
tre noi — locuințele. In 
același timp s-a contu
rat cerința de a se a- 
duce precizări unora din
tre actualele prevederi le
gale. Ne referim, în primul 
rind, Ia obligativitatea pu
nerii de acord a unor regle
mentări contradictorii (ex.: 
art. 3 alin. 1 din H.C.M. nr. 
862/1967 cu art. 7 din Legea 
nr. 10/1968 ; art. 62 cu art. 
7 din aceeași lege etc.) 
sau care dau naștere la 
interpretări diferite ; in al 
doilea rind, la necesitatea 
îngrădirii oricărei posibi
lități de repartizare și fo
losire preferențială, inechi
tabilă a spațiului loca
tiv și a creditelor de stat 
acordate pentru construi
rea de locuințe proprie
tate personală. Pentru că 
este de neîngăduit ca 
această importantă avuție 
națională, care este fondul 
locativ, să fie dată pe mina 
unor persoane care s-o 
folosească nu pentru a-și 
adăposti familia, ci pentru 
a stoarce din ea venituri 
nemeritate. Este de neîn
găduit ca problema locuin
țelor să ducă la prosperi
tatea speculanților. Este 
de neîngăduit ca niște 
indivizi cu „inițiativă", de 
multe ori fără o ocupație 
utilă, să obțină venituri 
echivalente cu cele ale unor 
specialiști cu renume, unor 
savanți', unor muncitori 
cu înaltă calificare, care 
trudesc din zi și pină 
în noapte, cu dăruire și pa
siune pentru ridicarea a- 
cestei țări.

„netaxați“
Profitînd de lipsa oricărui 

control din partea factorilor de 
răspundere, mai mulți conducă
tori auto, salariați ai diferitelor 
întreprinderi din județul Vîlcea, 
confundă mașinile statului cu 
autoturismele proprietate perso
nală. Seară de seară, aceștia 
efectuează curse clandestine, 
creindu-și, astfel, o importantă 
sursă de ciștiguri ilicite. Iată și 
un exemplu : dacă luăm de bază 
foaia de parcurs de sîmbătă 10 
februarie 1973, rezultă că Petre 
Răducă. șofer pe autoturismul 
l-VL-243, proprietatea C.E.I.L. 
Rm. Vilcea. a sosit din cursa 
efectuată în București la ora 
21. In realitate, cu 2 orc mai de
vreme, P.R. se prezentase la 
stația de taximetre din muni
cipiul Rm. Vîlcea și-și începuse 
cursele clandestine. Curios : nici 
organele de circulație, nici con
ducerea C.E.I.L. nu 
pe șofer ca atare.

Decebal

„l-au taxat"

rapidul cu 
același nume •

Rapidul 26, „Decebal", oprise 
la ora 10,44 în stația Simeria. 
Dintr-un vagon de clasa a Il-a, 
o tinără a coborit, aparent gră
bită, să aducă o sticlă cu apă. 
Lăsase in grija călătorilor din 
compartiment pe propriul ei fiu 
in virstă de circa o lună ți 
jumătate. Dar trenul a plecat și 
tinăra a rămas pe peron. La 
Alba Iulia, Ion Chiorean. din co
muna Cornești, județul Cluj, om 
de inimă și cu dragoste de copii, 
și-a întrerupt călătoria și a pre
dat ghemotocul din scutece casei 
copilului. Investigațiile ulterioa
re n-au dat de urmele tinerel 
cuprinsă subit de amnezie ma
ternă. Firesc, conducerea casei 
copilului a înregistrat copilul 
sub numele Albu Decebal. Medi
cul Petru Petrovici, directorul 
casei copilului, ne-a încredințat 
că micuțul — sănătos, frumos, 
blond, cu ochi albaștri — își aș
teaptă mama.
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L_. și corespondenți

Cărăușie
9

cu cai orbi?
Intr-una din nopțile trecute, 

Ion Pop, în vîrstă de 58 de ani, 
din salul Corvinești (Bistrița- 
Năsăud), se îndrepta cu o căruță 
(proprietatea cooperativei agri
cole de producție din sat) spre 
casă. Căruța era trasă de doi cai 
orbi. La un moment dat, I.P. a 
adormit. Epilogul ? Caii s-au 
abătut din drum, prăvălindu-se 
într-o ripă adîncă de 5 m. Prins 
sub căruță, I.P. și-a pierdut 
viața. Un accident tragic care 
poate că ar fi fost evitat dacă 
cei din conducerea cooperativei 
agricole de producție ar fi avut 
ochi să vadă că asemenea cai 
nu sînt de cărăușie.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

ții „Scînteii"
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TREI LUNI DUPĂ PLENARA C. C. AL P. C. R. DIN NOIEMBRIE1972

PROGRAMELE DE MĂSURI 
IN PLIN PROCES DE ÎNFĂPTUIRE!

Este cunoscut că Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972 a consti
tuit — prin problematica abordată, 
prin orientările de principiu și măsu
rile stabilite pentru perfecționarea 
activității economice — un eveniment 
de o excepțională însemnătate în 
viața noastră social-economică. S-a 
recomandat atunci tuturor unităților

economice să-și întocmească progra
me de măsuri care să asigure îndepli
nirea tuturor obiectivelor și prevede
rilor maximale ale planului pe 1973. 
Tocmai finind seama de importanța 
pe care o are realizarea planului pe 
acest an pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, s-a preconi

zat ca, într-un răstimp scurt, să se 
convoace din nou o plenară a Co
mitetului Central pentru a se analiza 
modul în care au fost traduse în 
viață hotărîrile adoptate la Plenara 
din noiembrie 1972. După cum s-a 
anunțat, Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a hotărît să convoace

această plenară pentru ziua de 
1 martie 1973.

Pentru a înfățișa stadiul aplicării 
măsurilor pentru înfăptuirea sarcini
lor prevăzute de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972, „Scînteia" 
și-a propus să întreprindă anchete- 
sondaj într-un șir de ramuri, județe 
și întreprinderi.

Zff ancheta-sondaj a „Scînteii" răspund astăzi:
Ing. Neculai AGACH1, 

ministrul industriei metalurgice :

„Prevederile maximale — 
îndeplinite și depășite"
— Ce rezultate a înregistrat 

industria metalurgică in acest 
an in realizarea la nivel maxi
mal a sarcinilor de plan, a can
tității de 8 milioane tone de 
oțel ?

— Cantitatea de 8 milioane tone 
de oțel, care reprezintă sarcina de 
plan, in unități fizice, a metalurgiș- 
tilor pe acest an, se va realiza in
tr-o gamă sortimentală variată, in 
cadrul căreia o pondere însemnată 
o dețin mărcile noi de oțeluri alia
te și o serie de tipodimensiuni de 
laminate ce se asimilează pentru 
prima dată în fabricație. Pînă la 10 
februarie — pe baza utilizării in
tensive a capacităților de producție 
existente — metalurgișlii au reali
zat, in plus față de prevederile 
planului, circa 21 000 tone oțel, pes
te 18 000 tone fontă, peste 1 000 tone 
țevi, 232 tone mașini și utilaje. Este 
insă necesar să precizez că unele 
unități și, mai ales, Combinatul si
derurgic din Galați, nu au reușit să 
realizeze toate sortimentele prevă
zute, ceea ce s-a repercutat în mod 
nefavorabil asupra respectării unor 
obligații contractuale. S-au luat mă
suri ca aceste restanțe să fie neinr 
țirziat recuperate.

— La Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie anul trecut s-a 
accentuat necesitatea rezolvă
rii grabnice a unor probleme 
privind punerea in funcțiune a 
obiectivelor din planul de in
vestiții al anului 1973. In ce 
mod au fost acestea soluționa
te ?

— Plenara din noiembrie 1972 a 
stabilit o serie de măsuri importan
te în vederea îmbunătățirii activită
ții de proiectare, de contractare a 
utilajelor din țară și din import, 
accentuîndu-se necesitatea intensi
ficării ritmului de execuție pe șan
tierele de construcții și montaj. Toa
te aceste măsuri au fost aduse la 
îndeplinire prin eforturile comune 
depuse de beneficiari, proiectanți, 
furnizori de utilaje tehnologice și 
executanți. Apreciem că planul de 
investiții pe anul 1973 a fost mai 
bine pregătit și există condiții mai 
bune, realiste de îndeplinire. Cu 
toate acestea, pentru unele obiecti
ve, cum sint Uzina metalurgică Iași 
și furnalul nr. 4 de la Galați, nu 
este asigurată integral documenta
ția nici pînă in prezent. Unele stu
dii tehnico-economice nu au fost în
că aprobate, așa cum sint cele care 
privesc Uzina cocsochimică de la 
Galați și dezvoltarea etapei a III-a 
de la „Laromet11 din București. De 
aceea, vom mobiliza mai activ în
tregul aparat al ministerului și cen
tralelor pentru impulsionarea so
luționării tuturor problemelor care 
condiționează realizarea integrală 
a planului de investiții. Este necesar 
însă ca și unitățile furnizoare de uti
laje și construcții metalice din cadrul 
altor ministere să livreze grabnic 
cantitățile restante, din anul trecut, 
care se ridică la peste 2 300 tone 
utilaje și 3 300 tone construcții me
talice. Pentru anul curent mai sînt 
peste 4 000 tone utilaje necontracta
te, la care este asigurată documen
tația, iar la obligațiile contractuale 
scadente pe luna ianuarie se sem
nalează întîrzieri în sosirea unor 
utilaje de Ia U.C.M. Reșița și 
U.C.M.M.A. Bocșa. Ar fi de dorit 
un sprijin mai eficient din partea 
Ministerului Aprovizionării Tehni- 
co-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe pentru ob
ținerea materialelor de construcții 
neasigurate la nivelul planului de 
constructii-montaj pe acest an ; este 
vorba de ciment R.I.M.. vată mine
rală, lacuri și vopsele, polistiren 
expandat, cabluri electrice. Se im
pune, de asemenea, intensificarea 
ritmului de execuție pe șantierele 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale, unde o serie de stadii fizice 
sint intirziate față de grafice.

unități din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele, nu avem contracte pentru 
15 la sută din cotele repartizate. La 
acestea se adaugă restanțele din 
anul trecut, care însumează 10,5 mi
lioane lei. Se înregistrează întîrzieri 
și în înfăptuirea programului de a- 
similare a pieselor de schimb me
canice și electrice. Anumite greu
tăți se mențin in aprovizionarea cu 
piese brut turnate și forjate. Dată 
fiind importanța acestei probleme 
pentru asigurarea funcționării op
time a utilajelor, pe lingă măsurile 
ce se impun să fie luate de unități
le furnizoare de piese de schimb 
din celelalte ministere, noi vom ac
ționa energic ca și unitățile noastre 
să utilizeze mai bine capacitățile a- 
fectate producției de piese de 
schimb. In același timp, toți cei 
care execută piese de schimb tre
buie să se preocupe mai mult de 
îmbunătățirea calității acestora, de 
sporirea duratei lor de funcționare.

— Anumite unități ale indus
triei metalurgice au reclamat 
necorelarea indicatorilor de e- 
ficiență cu sarcinile fizice de 
plan. S-au înlăturat aceste ne
potriviri '!

Sarcinile de reducere a cheltuie
lilor de producție pe anul în curs 
sint deosebit de importante. în a-

cest scop, de la Plenara Comitetului 
Central din noiembrie 1972 și pînă 
în prezent s-au analizat posibilită
țile de valorificare a rezervelor in
terne, îndeosebi de diminuare a 
cheltuielilor materiale (de metal, 
cocs, combustibil și energie), reu- 
șindu-se ca în mai multe unități — 
cum ar fi : Centrala industrială de 
metale neferoase și rare Baia Mare, 
Grupul de fabrici de produse re
fractare Brașov, Grupul industrial 
de metale neferoase Brănești, Cen
trala industrială de produse refrac
tare Alba Iulia, întreprinderea me
talurgică Aiud — să se găsească 
soluții interne de încadrare în chel
tuielile planificate la 1 000 de lei
producție marfă. Sint însă și une
le unități, între care Centrala in
dustrială Hunedoara, Centrala si
derurgică Reșița, Centrala industria
lă de țevi și trefilate București și 
Centrala industrială de aluminiu 
Slatina, în cazul cărora soluțiile de 
încadrare în costurile stabilite prin 
plan nu sînt încă definitivate. Con
siderăm că, față de nivelul consu
murilor specifice realizat în unitățile 
noastre, în comparație cu nivelul 
consumurilor specifice înregistrat de 
unități similare pe plan mondial, 
există posibilități reale de încadra
re în cheltuielile materiale plani
ficate și a acestor întreprinderi. So
luționarea acestor probleme impu
ne ca specialiștii din unitățile res
pective — începînd de la nivelul 
conducerii centralelor, întreprinde
rilor și pînă la nivelul secțiilor de 
producție — să fructifice în întregi
me posibilitățile interne de realiza
re a indicatorilor de eficiență pla
nificați. Apreciem că sînt condiții 
create, că este asigurată baza teh- 
nico-materială și că dispunem de 
forțe tehnice suficiente pentru rea
lizarea sarcinilor de plan pe 1973 la 
nivel maximal, așa cum s-a stabilit 
la Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie anul trecut.

Titi PARASCHIV, 
director economic al C.I.L. Pipera :

„S-a asigurat reducerea 
cheltuielilor de producție"
— Deși producția unității noastre 

crește în ritm susținut, în centrul 
atenției am situat, din prima lună 
a anului 1973, reducerea costu
rilor de fabricație și Îndeosebi a 
cheltuielilor materiale — problemă 
esențială a creșterii eficienței eco
nomice, subliniată pregnant Ia Ple
nara C.C. al P.C.R. din 20—21 no
iembrie 1972. Este un lucru firesc dacă 
avem în vedere că numai prin redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție, în acest an, urmează să obți
nem economii de peste 5,1 milioane 
de lei. De aceea, începind din ulti
mele luni ale anului 1972, în com
binat s-au stabilit și s-au creat con
diții pentru aplicarea unor măsuri 
menite să asigure, din prima lună a 
anului, îndeplinirea sarcinilor în 
domeniul diminuării cheltuielilor de 
fabricație. în principal, ele vizează 
valorificarea superioară a fiecărui 
metru cub de masă lemnoasă. Prin 
măsuri ca : înlocuirea pieselor de 
mobilă ce se executau din lemn ma-

siv, cu piese din mase plastice sau 
aluminiu, extinderea utilizării plăci
lor înnobilate, înlocuirea furnirului 
cu hîrtii imitație de furnir, a ner
vurilor din PFL cu miez din hîrtie 
tip fagure și prin introducerea folii
lor din plastic la fabricarea ușilor și 
a casetelor de radio și televizoare, 
pină la sfirșitul acestui an se vor 
economisi peste 850 tone de PFL și 
1 350 mc cherestea.

Concomitent acționăm șl asupra 
reorganizării fluxului tehnologic și 
a perfecționării tehnologiilor de fa
bricație, căi prin care se va asigura 
atît creșterea productivității muncii 
cU 30 la sută, cit și reducerea sub
stanțială a cheltuielilor de produc
ție. De asemenea, urmărind reduce
rea consumurilor specifice Ia toate 
materiile prime și materialele de 
bază, o atenție deosebită o acordăm 
valorificării deșeurilor de fabricație, 
în acest an, bunăoară, din ele se vor 
produce în plus față de 1972 peste 
85 000 mp de PFL și alte produse.

Angajamente 
vrednice de stimă

Ing. Nicolae GAVRILIU,
constructor-șef la Uzina de mașini electrice București :

„Accelerăm ritmul de înnoire 
și modernizare a produselor"

— începînd cu primele zile de 
după Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie anul trecut, colectivul nos
tru și-a intensificat eforturile in 
vederea accelerării ritmului de di
versificare și modernizare a pro
ducției, asimilării, într-un inter
val scurt de timp, a noilor ti
puri de motoare electrice ce ur
mează să intre în fabricația cu
rentă a uzinei. Aceasta întrucît, pînă 
la sfirșitul anului 1973, prin finaliza
rea măsurilor tehnice și organizatorice 
în mare parte adoptate, ponderea 
produselor noi și modernizate în to
talul producției urmează să repre
zinte circa 65 la sută. Așa înțelegem 
să transpunem în fapt indicațiile 
date de secretarul general al parti
dului la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972. Vrem ca produsele 
noastre să fie mai bune, mai compe
titive, la nivelul tehnicii moderne. 
Pină în prezent, ca urmare a unei 
temeinice pregătiri a fabricației încă 
din anul trecut, am asimilat și in
trodus în producție motoarele de 
tracțiune și auxiliare pentru tram
vaiul silențios — din care primele 
bucăți au și fost livrate — 5 tipuri 
de motoare navale în curent alter
nativ cu mai multe viteze care pină 
acum se importau și, de asemenea, 
motoarele cu frînă încorporată pen-

tru acționarea podurilor rulante și a 
macaralelor.

Dispunem de condiții certe ca, 
pină la sfirșitul acestui an, să intro
ducem in fabricația curentă gama 
de motoare destinată acționării elec- 
tropalanelor, motoarele de curent 
continuu destinate locomotivelor de 
mină de 4 și 7 tone, 12 tipodimen
siuni de motoare antiexplozive apte 
să fie folosite în orice atmosferă cu 
pericol de explozie ș.a. Concomitent 
cu asimilarea unor noi produse vom 
continua activitatea de modernizare 
a produselor existente de,ja in fabri
cație, în sensul adaptării acestora la 
diversele solicitări ale beneficiarilor, 
reducerii consumului de material 
activ (oțel electrotehnic si conduc
tori de cupru). Ceea ce trebuie re
ținut este faptul că prin noile tipuri 
de motoare electrice asimilate sau 
modernizate ne-am propus nu numai 
să „concurăm" prin calitatea execu
ției și parametrii tehnico-funcționali, 
produsele similare fabricate in alte 
țări, ci să realizăm și o inaltă eficien
ță economică prin folosirea unor can
tități cît mai reduse de metal. Pînă la 
sfirșitul acestui an. uzina noastră și-a 
propus obținerea unei economii de 
metal de peste 600 tone, din care ju
mătate vor fi metale speciale, aduse 
din import.

Ing. Adrian GRIGORESCU, 
directorul uzinei „Policolor"

„Un început bun în creșterea 
productivității muncii"

— Realizarea unei înalte eficiente 
economice a producției în acest an 
— așa cum s-a relevat la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie anul trecut — 
depinde în măsură hotărîtoare de 
modul cum vom reuși să asigurăm 
fructificarea tuturor rezervelor de 
creștere a productivității muncii, 
principalul factor pe seama căruia 
urmează să obținem însemnate spo
ruri de producție. Direcțiile de ac
țiune ? Extinderea mecanizării și 
automatizării proceselor de pro
ducție, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, îmbunătățirea or
ganizării producției și a mun
cii. Efectul ? în acest an vom a- 
sigura creșterea productivității mun
cii pe un salariat cu 41 000 lei față 
de realizările anului 1972.

Pentru înfăptuirea acestui obiectiv, 
în uzină s-a întocmit din timp un 
plan de măsuri tehnico-organizato- 
rice. Multe dintre prevederile aces
tui plan au fost deja transpuse în 
practică, încă în luna ianuarie. Așa, 
de pildă, la fabrica de rășini sinte
tice s-a trecut la lucrul în ,,foc con
tinuu", măsură prin care se asigură

un spor de producție de 10 Ia sută, 
fără investiții suplimentare. Tot în 
acest sector, prin eliminarea locu
rilor înguste și prin mai buna folo
sire a suprafețelor uzinale, se vor 
produce suplimentar 2 500 tone de 
rășini sintetice.

Atingerea parametrilor proiectați 
cu o lună mai devreme la toate ca
pacitățile de producție ce vor intra 
anul acesta in funcțiune, înnoirea 
tehnologiilor de fabricație la circa 
100 de produse și asigurarea unei 
structuri raționale a forței de mun
că, în sensul creșterii ponderii mun
citorilor direct productivi — sînt alte 
cîteva din măsurile pe care le avem 
in vedere în scopul creșterii pro
ductivității muncii. Rezultatele ob
ținute în prima lună, cînd planul 
a fost realizat și depășit, ne dau cer
titudinea că ne aflăm pe un drum 
bun, că sarcinile de plan vor fi rea
lizate la nivel maximal încă din pri
mul trimestru al anului, stimulează 
colectivul uzinei în vederea descope
ririi și fructificării unor noi rezerve 
interne de creștere a productivității 
muncii.

Prin tehnologii avansate spre competitivitate înaltă
în cadrul eforturilor stăruitoare pentru reali

zarea planului pe acest an la parametrii maxi
mali. la Uzina constructoare de mașini din 
Reșița se acordă o atenție deosebită fabricării 
unor agregate complexe, competitive, pe bază 
de tehnologii moderne de fabricație, cu carac
teristici funcționale tot mai înalte, care să ge
nereze în exploatare randamente maxime

Intr-una din secții (fotografia din stingă) se 
realizează boghiuri, asigurindu-se echiparea lor 
cu întreg accesoriul necesar. Unele din aceste 
boghiuri urmează a fi expediate în R.S.F. Iu
goslavia. Iată-1 (în fotografia din mijloc) pe 
lăcătușul montor fruntaș în producție Jorj loan, 
angajat în „bătălia" milimetrilor, unde precizia 
montării paletelor de la rotoare turbine are o

mare importanță pentru calitatea produselor 
respective. Ca o „carte de vizită'1, inscripția 
„Made in Romania11, aplicată pe motoare de 
mare capacitate, semnifică rezultatele deosebite 
realizate de colectivul secției motoare Diesel 
(fotografia din dreapta), care dovedește o înaltă 
exigență față de calitatea fiecărui produs in 
parte.

Foto-text : E. DICHISEANU

— Unii conducători de uni
tăți din metalurgie au semna
lat la plenară lipsa pieselor de 
schimb pentru întreținerea șl 
reparația utilajelor. In ce mă
sură s-a rezolvat această pro
blemă ?

— Pentru asigurarea integrală a 
pieselor de schimb din fabricația 
proprie ne-am preocupat atît de 
creșterea indicelui de folosire a ma- 
șinilor-unelte în atelierele meca
nice ale metalurgiei de la 78 la 85 
la sută, cit și de dezvoltarea sec
toarelor de prelucrări mecanice, 
ceea ce ne va permite executarea 
unui volum de piese de schimb cu 
peste 20 la sută mai mare decît în 
anul trecut. Referitor însă la piesele 
de schimb care trebuie să fie livra
te de furnizori din cadrul altor mi
nistere, situația este încă nesatisfă- 
câtoare. Astfel, la piesele de schimb 
pentru utilajele din coordonarea 
metalurgiei, dar care se execută de

pentru depășirea planului 
pe 1973 

COLECTIVELE DIN ÎNTREPRINDERI 

RĂSPUND CHEMĂRILOR LA ÎNTRECERE 

SOCIALISTĂ
Colectivele de oameni ai muncii din toate sectoarele de ac

tivitate economică formulează, în aceste zile, angajamente 
concrete pentru depășirea parametrilor maximali ai planului 
pe 1973 — an hotarîtor pentru realizarea cincinalului înainte 
de termen — ca răspuns la entuziastele chemări în întrecerea 
socialistă lansate de o serie de unități fruntașe. Publicăm astăzi 
citeva din aceste răspunsuri.

Uzina de mecanică fină București

în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din Uzina 
de meoanică fină București, care a analizat activitatea desfășurată pină 
acum și a stabilit măsurile pentru realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul 1973, colectivul uzinei s-a angajat ca in acest an — urmind 
prețioasele indicații date de secretarul general al partidului, cu ocazia vi
zite? de lucru în această întreprindere — să depună toate eforturile, toată 
priceperea și puterea de muncă in vederea obținerii unei producții glo
bale și marfă suplimentare de 2,2 la sută față de nivelul maximal, un be
neficiu suplimentar de 1,2 milioane lei și să asimileze peste plan 8 pro
duse noi.

Oamenii muncii din această importantă întreprindere bucureșieană au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R„ secretarului general al partidului, in 
care se spune : Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
muncitorii,'inginerii și tehnicienii uzinei noastre, cu încrederea nestră
mutată in politica partidului, iși vor consacra întreaga energie și capa
citate îndeplinirii și depășirii planului pe anul 1973, traducerii în viață a 
programului stabilit de Congresul al X-lea al partidului și hoțărîrilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, în vederea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Uzina de sîrmă și produse din sîrmă Buzău

• Depășirea indicatorilor maximali ai producției globale și marfă 
cu 15 milioane lei

• 1 000 tone <le electrozi de sudură și 240 de tone sîrmă de cupru 
peste plan ;

• Punerea în funcțiune cu 90 de zile mai devreme a capacității de 
30 000 tone sîrmă trasă pe an ;

• Parametrii proiectați ai secției de plase sudate să fie atinși cu 
3 luni înainte de termenul planificat :

• Realizarea prin autoutilare a 2 instalații de zincare electrolitică 
a sîrmelor de 0,4—0,8 mm, cu o capacitate de 1 200 tone pe an ;

• Reducerea consumului de metal cu 223 tone ;
• Creșterea exportului cu 4 400 000 lei valută, prin livrarea supli

mentară a 5 000 tone de sirmâ ;
o Reducerea importului cu 520 000 lei valută, prin asimilarea în fa

bricație a unui important număr de piese de schimb și repere!;
• Asimilarea in producție a două noi tipuri de electrolizi și a trei 

tipuri de sirmă.

Fabrica de confecții și tricotaje București

9 Realizarea suplimentară față de parametrii maximali ai planu
lui a unei producții globale în valoare de 450 milioane lei, echivalentă 
cu 20 000 costume pentru bărbați, 50 000 bucăți sacouri, 700 000 bucăți 
cămăși, 30 000 compleuri pentru femei, 1 milion bucăți tricotaje ș.a. ;

• Depășirea planului la producția-marfă cu 400 milioane lei ;
9 Prevederile planului maximal la productivitatea muncii vor fi de

pășite cu 15 000 lei pe salariat, printr-o organizare superioară a fluxu
rilor de fabricație și a locurilor de muncă, prin creșterea calificării 
profesionale, prin folosirea mai bună a timpului de lucru :

• Vom depăși volumul planificat al beneficiilor cu 20 milioane 
de lei ;

o La export vom livra suplimentar produse în valoare de 6 milioan» 
lei valută.

Uzina „Automecanica” din Mediaș

9 Depășirea planului producției globale cu 22 milioane lei ;
• Realizarea peste prevederile maximale ale planului la produc

ția-marfă a unor produse fizice în valoare de 5 milioane lei ;
• Suplimentarea planului de export cu 1,825 milioane Iei valută 

prin realizarea a 50 bucăți auto speciale peste plan ;
e Reducerea importului cu 1 milion lei valută ;
® Diminuarea cu 77 tone a consumului de metal ;
• Darea în funcțiune cu 6 luni mai devreme a unor noi obiectiv» 

din planul de investiții.

Uzina „Laminorul” din Brăila

9 Producerea peste sarcinile maximale de plan pe anul 1973 a 
3 000 tone laminate finite pline, din care : laminate aliate 500 tone, 
sirmă trefilată 500 tone ;

» Se va realiza suplimentar o producție globală în valoare de 
11500 mii lei și o producție-marfă în valoare de 11 500 mii lei ;

• Consumurile specifice de metal vor fi reduse cu 500 tone, de 
combustibil cu 365 000 mc gaz metan, de energie electrică cu 63 600 kWh;

• Economii suplimentare la prețui de cost de 1,5 milioane lei și 
beneficii peste plan de 1,5 milioane lei ;

0 Gradul de folosire a capacităților de producție, față de anul 1972, 
va crește la secțiile laminoare cu 0,5 la sută ; se va atinge un coeficient 
de schimburi de 2,4 la mașinile-unelte, iar gradul de utilizare a aces
tora va fi de peste 85 la sută ;

o Vom extinde gama sortimentală prin asimilarea laminării la 10 
noi mărci de oțeluri aliate ;

0 Prin îmbunătățirea calității producției și depășirea sarcinilor de 
plan vom satisface integral șl ia timp obligațiile contractuale.\_____________ Zi_____________ >

i
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Faptul că, prin practica 
lucrurilor, scenariul cine
matografic a pierdut drep
tul de a se înscrie printre 
genurile literare perene nu 
îi mai intrigă nici măcar pe 
scenariști. Dar că el este 
un gen cu rigori dintre cele 
mai exacte, chiar fără a 
apela la dreptul de a fi so
cotit literatură în sine, nu 
mai poate fi de nimeni con
testat. Natura lui de „hi
brid" între proza cu un a- 
numit specific de difuzare
— condiționată de peliculă
— și dramaturgia fără 
scenă, l-a situat în zonele 
„de serviciu" ale cuvintu- 
lui scris. Și, nu o dată, prin 
această condiție de proscris 
ab-initio s-a motivat înde
părtarea multor scriitori de 
practicarea lui, văduvin- 
du-se astfel cinematografia 
de posibilul aport al unora 
dintre cei mai reprezenta
tivi prozatori și dramaturgi 
de la noi.

Aceasta mi se pare însă 
a fi o falsă motivare. Mai 
curind, o anumită tentație 
de a se prezenta rigorile ge
nului drept niște „tabu“-uri 
de nepătruns de către ne- 
inițiați a creat acea atitu
dine de rezervă circumspec
tă față de un gen a cărui 
finalitate unică nu constă 
decit în a servi drept suport
— plenar și definitoriu — 
unei pelicule filmate de re
gizor. La această perpe
tuare a urzelii de enigmati
că în jurul „marelui neti
părit" au participat indirect 
și criticii de film, care, în
totdeauna, s-au mulțumit 
să analizeze un scenariu ci
nematografic exclusiv prin 
starea lui de dramaturgie 
filmică deja elaborată, adi
că numai după ce s-a trans
format în peliculă. Nu-mi 
amintesc de nici un caz 
cind un scenariu cinemato
grafic în varianta lui lite
rară (care, oricum, atrage 
după sine prin intrarea fil
mului în producție cheltu
ieli de milioane) să fi con
stituit obiectul vreunei a- 
nalize critice în fața textu
lui propriu-zis, eliberat de 
transformările ulterioare, 
de cele mai multe ori sim
plificatoare, impuse fie de 
necesitățile de producție 
sau de metraj, fie de ne- 
suprapunerea concepției 
artistice a scenaristului și, a 
regizorului în legătură cu 
actul final de creație, care 
este, în cele a.n urmă, fil
mul.

Dar dacă în jurul scena-

riului cinematografic s-au 
creat false rigori, nu mai 
puțin adevărat este faptul 
că realele lui rigori există 
și că numai prin respecta
rea acestora se poate a- 
junge la perfecționarea ge
nului, Prima dintre acestea 
ar fi, neîndoielnic, timpul 
cinematografic. Limitat la 
90 de minute, el apare 
unora ca o constrîngere în 
calea exprimării totale per
mise de alte genuri lite
rare. In compensație vin 
însă rigorile elipticului pe 
care limbajul cinematogra-

ță de penetrație a artei ci
nematografice în conștiința 
publicului. De asemenea, 
sint prea puțini acei care 
să nu se simtă tentați de 
a scrie film. La pornirea 
unui film însă, scriitorul se 
descoperă ca parte dintr-un 
triunghi în care celelalte 
două laturi sînt formate de 
către producător și regizor. 
Este vorba de un triptic de 
„ecrane" subiective a căror 
suprapunere se cere a fi 
cit mai perfectă pentru ca 
părțile să nu se divulge ul
terior și să se acuze de

gur autor, chiar dacă pu
blicitatea desenează în ju
rul persoanei regizorului 
conturul unui unic 
za tor". Un 
de pildă, 
povici 
potrivă scriitorului, 
regizorului care l-a 
— Manole Marcus 
terea și Adevărul"), 
Nicolaescu („Mihai 
teazul", „Cu miinile cu
rate" ș. a.). în cazul „fil
mului de autor", în care a- 
ceastă dublă personalitate

„reali- 
film scris, 

de Titus Po- 
i-a aparținut deo- 

ca și 
turnat 
(„Pu- 

Sergiu 
Vi-

VICISITUDINI ALE
OPINII PRIVIND CONDIȚIA LITERAR-ARTISTICĂ

A SCENARIULUI DE FILM

flc 11 permite într-o mă
sură mult mai mare decit 
oricare alt gen. Legile mon
tajului, succesiunile planu
rilor îl ajută întotdeauna 
pe scenarist ca, in scriitura 
lui cinematografică, să poa
tă urmări pe un ecran al 
minții tot ceea ce urmează 
să fie văzut ulterior, pe 
ecranul de pînză, de către 
spectator. Dialogul, elabo
rat ca după cel mai scump 
tarif telegrafic, obligă la 
condensări pe care nici o 
artă scenică nu le-ar im
pune. In sfîrșit, știința con
struirii vizuale a unei ac
țiuni surprinsă mereu in 
mișcare, departe de a con
stitui un canon în sine, face 
din scrierea cinematografi
că o tehnică plină de se
ducție pentru scriitor.

Mi se pare că, atunci 
cînd vorbim de necesitatea 
atragerii a cît mai multor 
scriitori către cinematogra
fie, nu trebuie să facem atit 
act de bunăvoință, cit act 
de inițiere. Nu cunosc nici 
un scriitor care să nu fie 
sensibil față de film sau 
care să conteste uriașa for-

trădări reciproce. Poate că 
cea mai dificilă dintre rea
lele rigori ale scenariului 
cinematografic — fapt pa
radoxal, deoarece aceasta 
funcționează în afara lui — 
o constituie tocmai necesi
tatea suprapunerii perfecte 
a cel puțin două dintre a- 
ceste „ecrane": cel din min
tea scenaristului și cel din 
mintea regizorului. în asta 
se relevă afinitățile artisti
ce — condiție sine qua non 
a reușitei într-o colaborare 
fructuoasă — în care toate 
dominantele celor două 
personalități (scenaristul și 
regizorul) se regăsesc la 
aceeași tensiune și se com
pletează reciproc. Cînd 
spunem că arta cinemato
grafică este un cumul de 
arte sau o artă limitrofă, 
înțelegem sincronizarea tu
turor componentelor ei. în 
cazul reușitelor, ca, de alt
fel, și al eșecurilor, filmul 
nu mai aparține unui sin-

me găsește în același autor, 
regizorul este deopotrivă 
scriitor, dramaturg. Dar a- 
cestea sînt cazuri de excep
ție și ele trebuie privite 
ca atare. Scenaristul s-a 
născut încă din perioada 
filmului mut, sonorul nu 
i-a impus decit rigorile cu
vântului. Evoluția artei ci
nematografice a fost mai 
curind o evoluție a dra
maturgiei de film decit a 
limbajului cinematografic 
în sine. Cînd a apărut pro
ducătorul de artă, dualita
tea scenarist-regizor a tre
buit să accepte o nouă di
mensiune, devenind trini
tate.

în cinematografia noastră 
există citeva cupluri de 
scenariști-regizori verifica
te în practică și destul de 
temeinic consolidate prin 
certitudinea succeselor de 
pină acum. Producătorul, 
ca element coagulant in 
universul multitudinii de 
talente care concură la rea
lizarea unui film, ca spe
cialist cu adevărat capabil 
să descopere „filmicul" 
dintr-un scenariu și să gă-

sească pentru el cel mal 
potrivit regizor, rămîne 
încă o floare rară. Or, dacă 
vorbim despre falsele și 
realele rigori ale scenariu
lui cinematografic, nu ne 
putem limita numai la cele 
privind tehnica scriiturii, ci 
la ansamblul de rigori care 
prezidează elaborarea unui 
film, iar între acestea pro
ducătorului nu îi revine cel 
din urmă rol. El este perso
najul programator, anima
torul și, totodată, forța de 
seducție și de atracție că
tre cinematografie a tutu
ror talentelor scriitoricești 
de care aceasta are nevoie 
nu numai pentru a face 
filme, ci și pentru a crea 
școală.

Prin aceasta, producăto
rul iși depășește ipostaza 
de simplu funcționar în ca
drul unei culturi, devenind 
autor de cultură. Poate că 
toate acestea par simple 
deziderate, dar în actuala 
fază de dezvoltare a cine
matografiei 
începem să 
începuturile 
școli, rolul 
devine la fel de important 
ca rolul scenaristului sau al 
regizorului.

Acuitatea observației, ca
pacitatea de a descoperi 
realele valori și de a rezista 
tentației către facil, știința 
de a crea o sănătoasă at
mosferă de creație în pro
cesul realizării unui film 
de la scenariu pină la co
pia standard a peliculei fac 
din producătorul care e- 
laborează principalele co
mandamente ale reperto
riului de producții cine
matografice — comanda
mente ce decurg din obiec
tivele etice și estetice e- 
sențiale ale dezvoltării ar
tei și culturii socialiste ro
mânești — un artist și, tot
odată, un om politic. Or, 
dacă în cazul unui singur 
film, politicul este conținut 
de scenariu — ca una din 
rigorile de căpetenie ale 
genului — in cazul 
ziuni de ansamblu 
producției curente, 
producătorului, în 
asociație cu ceilalți com- 
ponenți de bază ai proce
sului creației cinematogra
fice, laolaltă cu criticii, le 
revine rolul dificil, dar ge
neros al asamblării edifi
ciului care să poată fi nu
mit o școală națională in 
cea de-a 7-a artă.

noastre, cînd 
vorbim despre 
edificării unei 
producătorului

unei vi- 
asupra 
numai 
strînsă

Ioan GRIGORESCU

TEATRUL DIN BACAU LA BUCUREȘTI

„Femeia fericită de Corneliu LEU

ftPîfrie amară Claude SPAAK
ne- tuațiile conflictuale, ajungînd pină la 

anularea dramatismului real.
Evident că in atari împrejurări nu 

ne putem pronunța definitiv asupra 
piesei ; așteptăm să o vedem jucată 
normal, adică după ce-și va fi avut 
și ea, ca atîtea altele, șansa ei ar
tistică reală.

Piine amară, dramă inspirată de 
contextul politic al unei țări cu re
gim dictatorial burghez, a avut par
te de o montare mai îngrijită. Auto
rul nu e un nume notoriu în teatrul 
occidental actual, deși piesele sale au 
fost jucate, îndeobște, de către trupe 
reputate (dar mai de demult : Absen
tul în 1950, la Vieux — Colombiers, 
aceasta, de care vorbim, tot în Vieux 
— Colombiers, in 1957, Roza Vinturi- 
lor regizată. în 1953, de Jean Marie 
Serreau). Istoriile literare și teatrele 
postbelice ori nu-1 menționează, ori 
îl adaugă intre alții, afirmind că su
feră de „desuetudine". E însă un 
scriitor serios ca atitudine, și chiar în 
Pîine amară se străduiește să propu
nă spre dezbatere cazul de conștiin
ță al unui judecător cu revelații tirzii 
ale injustiției funciare a regimului pe 
care-1 slujește. Situația e intrucitva 
forțată — căci un magistrat cinstit, 
cu respectul sacrosant al principiilor 
milenare de drept, nu se poate pune 
loial in serviciul unei dictaturi ce 
acționează cinic, in afara legilor, prin 
teroare, dar dacă facem abstracție de 
acest temei șubred și de turnura gros 
melodramatică ce o ia subiectul spre 
final (unde urmează a se decide în
tre onoarea tatălui și salvarea fiicei 
sale) putem să considerăm că pre
zența piesei în repertoriu, cu ținta ei 
acuzatoare deschis expusă, nu e in
oportună.

O mină expertă, a regizorului Dan 
Nasta, se vede in spectacol, deși am 
fi dorit să se vadă amîndouă, căci și 
aici personajul principal (jucat cu 
însuflețire și adresă de M. Rozeanu) 
nu e suficient de reflexiv — cu toate 
că e pus mereu să ia hotărîri capi
tale — iar celelalte sint expediate, au 
un joc oarecare, cu rostire curentă, 
fără fior autentic, așezîndu-se pe și 
ridicindu-se, obositor de des, de pe 
scaune ori sofale, afișindu-se cu 
fața spre sală, dar uitind, citeodată, 
că trebuie să vorbească în așa fel 
Incit să audă și publicul.

Acum doi ani, cu prilejul festiva
lurilor dramaturgiei originale, Tea
trul din Bacău prezenta spectacole 
mult mai reușite ; parcă acum Inspi
rația și puterea sa de înfăptuire s-au 
diminuat. Este impresia pe care au 
lăsat-o cele două spectacole susținu
te pe scena Naționalului bucureșteani 
O impresie, sperăm, intimplătoare.

piese diferite, solide — Ștafeta 
văzută, Simple coincidențe. Ape și 
oglinzi — problemele pe care Corne
liu Leu, dominat încă de instinctul 
său de prozator, altminteri notabil, 
și de inexperiență teatrală le-a a- 
bordat fără să le poată lega într-o 
compoziție unitară, concentrată dra
matic.

Considerațiile de mai sus vizează 
însă textul publicat in revista „Tea
trul" (nr. 6 din iunie 1972) și închid 
în ele perspectiva unor posibile per
fecționări ; nu se referă la textul 
„trădat" de spectacolul băcăuan (re
gizor I. G. Russu, scenograf Mihai 
Tofan). Surprinzător cît de sumar și 
fad e înfățișată pe scenă atit o ti
pologie, cit și un mediu care le sint 

fie — 
dez- 

agre-

E învederat că bucureștenii primesc 
cu generoasă ospitalitate teatrele din 
țară, căci in afară de rudele și prie
tenii oaspeților — care nu pot ocupa, 
totuși, mai mult decit citeva rinduri 
de fotolii — sălile-gazdă sint mai 
totdeauna pline — ori aproape. Cri
ticii recenzează și ei prompți aceste 
reprezentații de turneu — cu atit mai 
bucuroși cu cit unii n-au văzut in 
viața lor respectivele teatre la ele 
acasă — și au sentimentul, fie entu
ziast, fie catastrofic, al descoperirii 
unor noi planete ; apoi ziarele locale 
dau cinci 
bucuroase 
obținut la

E cazul 
uneori, dacă trupele pornite 
Capitală aduc ceea ce au mai bun 
și mai caracteristic pentru valoarea 
lor reală, preocupările lor progra
matice. Răspunsul e adesea negativ. 
Teatrul „Bacovia" din Bacău, ca să 
luăm acest ultim exemplu, nu arată 
acasă atit de sărac ca zestre artis
tică. după cum s-a înfățișat deunăzi 
în Capitală. Astfel că ori il bănuim 
a nu fi chibzuit prea înțelept tur
neul ori îi spunem amical că a pro
dus dezamăgire și-i sintem even
tual de folos pentru asemănătoare 
întreprinderi viitoare.

S-a prezentat cu două piese actuale 
— orientare potrivită : o lucrare 
căreia i-a asigurat premiera pe țară. 
Femeia fericită de Corneliu Leu și 
Pîine amară a dramaturgului bel
gian Claude Spaak. Autorul român, 
la al doilea contact al său cu lumea 
teatrului, e interesat de un personaj 
puternic al realității noastre, pri- 
mul-secretar al unui comitet jude
țean de partid, urmărindu-i liniile 
biografiei publice și ale 
miliale, încercind 
litic și deopotrivă 
cetind perspectiva 
mul rind asupra 

specția e ajutată de 
najului cu un tovarăș apropiat — 
care-1 acuză ilegitim de „îmbătrîni- 
re“ — cu propriul fiu — care-1 
condamnă pentru compromisuri reale 
ori fanteziste — și de un început de 
divergență cu soția — avînd, și ea, 
nemulțumirile ei. Aglomerarea pro
blemelor cu care se confruntă eroul 
și răspunsurile evazive pe care le 
schițează la întrebări afectează insă 
constituția sa dramatică, figura nu 
se conturează atit de reliefat cum 
am fi dorit. Disputa între generații 
începe violent (cu un bun moment 
dramaturgie : fiul se înscrie în au
diență la tatăl său ca să-i poată 
vorbi I) și sfirșește convențional ; 
coliziunea între omul integru, cu 
principii și cei obișnuiți cu aranja
mentele pornește interesant și se ră
tăcește nu o dată in poncife ; zbu

ciumul pentru aflarea unei soluții 
într-o împrejurare excepțională (in 
timpul inundațiilor) se resoarbe, la 
figurat, intr-un pahar cu ceai băut 
la propriu ; povestea unui abuz care 
a nedreptățit un om valoros e enun
țată mereu, dar rămine pină la urmă 
nedezlegată. Un alt dramaturg, Paul 
Everac, a rezolvat mai net, in trei

citate și consemnează 
că instituția deplasată a 

București „un triumf", 
însă a ne întreba, măcar 

spre

fa- 
po- 
cer- 
pri-

celei 
un portret 
psihologic, 

eroului în 
sa însăși. I.ntro- 
ciocnirea perso-

ii;

Testamentul cîi-

AURORA 
18; 20,30. 

15,30; 18; 20,30. 
CAPITOL —

cinema

PORNIND DE LA ALBUMUL DE CARICATURI
Cele

» '

1

contradicție
; mentalitatea u- 
trebuie să țină 
cu iureșul trans-

cu
Evi- 

titlul

in condi- 
mai mo- 
epuizează 

repede din

efec- 
acțiuni ; 

o ființă 
anumite 

mecanis

„REPARAȚII CAPITALE" DE EUGEN TARU

a Maria Stuart : MELODIA
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20.45, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• In umbra violenței: FESTIVAL
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; .......... ""
LUCEAFĂRUL — 9,30;
16,15; 18,30; 21.
a Anul carbonarilor :
— 9; 11,15; 13,30; 15,45;
TOMIS — 9; 11,30;
a Mina închiriată
B; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30.
• Zestrea : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 18,15; 20,30.
a Pe aripile vintulul : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
a Explozia: LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45, MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Drumul spre Vest : SALA PA
LATULUI — 20,15 (seria de bilete
— 4400), SCALA — 9; 11,45; 14,30;
17,30; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,30.
a Arena aeriană : DOINA 
11,15; 13,45; 15,45; 17,45; 19.45.
a Poliția mulțumește: FEROVIAR
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15;
18,15; 20,30, FLAMURA 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Războiul lui Murphy : EXCEL 
SIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30 
21, MIORIȚA — 9; 11,45; 15; 17,45; 
20,30.
a Nunta de piatră : BUZEȘTI 
15,30; 18; 20,15.
a Billy mincinosul — 10; 12: 14, 
Știri false — 16,30: CINEMATECA 
(sala Union).
a Queimada : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,30, ARTA
— 15,30; 18; 20.30.
a Capcană pentru general : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Marea evadare : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30: 19.
o Silvia : BUCEGI — 15,30;
20,30.
a Pescărușul : PROGRESUL 
15,30: 18; 20,15.
a Filiera : DACIA — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20,30, LIRA — 
15,30: 18; 20,15.
a Ursul Yogi : UNIREA — 15,30; 
18.
a E o poveste veche t UNIREA
— 20,15.
a Ferma din Arizona : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
a Săptămlna nebunilor I 
REASCA — 15,30; 18.

FLO-

e Radloteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concer
tul Orchestrei simfonice și al 
Corului de copii al Radlotelevi- 
ziunii. Dirijorul orchestrei : Emil
Simon. Dirijorul corului de copii : 
Elena Vicică — 19.
• Opera Română : Giselle — 19. 
e Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 20, (sala Studio) : Ia
dul și pasărea — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută 
— 20, (sala din str. Al. Sahia) : 
Vicarul — 20.
• Teatrul Mic 
nclui — 19,30.
• Teatrul „C. 
Magheru) : O, 
(sala Studio) :

I. Nottara" (sala 
Memphis ! — 19,30, 

__ __  Schimbul — 19,30.
• Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : 
12 luni ale anului — 9,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : O poveste 
clntec — 15, (sala din str. Acade
miei) : Răi Și nătărăi — 15.
• Teatrul evreiesc de stat : Con
structorul Solness — 19.30.
• Studioul I.A.T.C. ,.I. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — 20. 
a Teatrul satiric muzical ,.C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30. 
0 Teatrul de revistă și comedie 
„ton Vasilescu" : Crizanteme mu
zicale — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30. . , ,
• Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.

"S

Ore de activitate rodnică la... școala producției. Asemeni colegilor lor din întreaga țară, elevii din lice
ele și școlile generale ale Bucureștiului lucrează in ateliere-școală, insușindu-și, o dată cu deprinderile 
de muncă, a.b.c.-ul unor meserii intens solicitate de dezvoltarea economică a orașului, a țării întregi.

Ne-am oprit cu aparatul de fotografiat în complexul de ateliere-șooală al liceului „Dimitrie Cantemir". 
Aici — în atelierele de electrotehnică, montaj, lăcătușerie, timplărie, tricotaje și croitorie — fac practică 
productivă 1 850 de elevi de la liceul amintit și de la incă două licee — „Zoia Kosmodemianskaia" și „Spiru 

— precum și de la Școlile generale nr. 24 și nr. 26. Meseria se învață executind o gamă de produse 
mobilier pentru laboratoarele școlare și pentru unitățile preșcolare, confecții pentru copii, nume- 

oare patronează aceste ateliere (C.I.L.

Haret" 
utile : ___ ___  .. . .
roase repere din producția curentă a unor întreprinderi industriale 
Pipera, cooperativa „Muncă și artă", uzinele „Electronica" etc.).

Iată și citeva instantanee de muncă (de la stingă La dreapta) : în atelierul de tîmplărie, sub îndrumarea 
maistrului-instructor Constantin Trifu. elevul Dan Ră dulescu și colegi ai săi din anul IV, de la liceul „Spiru 
Haret", pregătesc un nou lot . de dulăpioare pentru grădinițe (fotografia 1). Colegele lor din anul II, îm
preună cu maistra tricotoare Irina Oprescu. pun în lucru un nou model de costumaș tricotat pentru copii 
(fotografia 2). Fiecare operație este verificată cu exigență de cadrele didactice care se ocupă de activitatea 
practică a elevilor. Maistra Maria Zamfir și elevul Călin Cornea din anul IV al liceului „Dimitrie Can- 
temir" cercetează cu atenție calitatea lucrului executat în atelierul de montaj (fotografia 3). în prezent, in 
acest atelier, elevii execută o nouă comandă : scaune metalice pentru laboratoarele școlare (fotografia 4).

Foto : M. Andreescu

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă- franceză, 
a 42-a. Prezintă asist. 
Claude Dignoire. 
Prietenii lui Așchiuțâ. 
Telex.
Publicitate. 
Tehnic-Club.
BucureștlUl necunoscut : 
— un caleidoscop (I). 
Telecinemateca : Ciclul
Gabin. „Virsta ingrată". 
Avanpremiera.
Teleobiectiv.

Lecția 
univ.

Orașul

Jean

13,00 Telejurnal.
15,00 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură. Măsuri pentru 
rarea sănătății animalelor 
rine, ovine).

16,00—17,00 Teleșcoală. • Chimie
III liceu) : Zincul șl mercurul. 
n Biologie.
Prezintă dr.
rluc.
Emisiune în
Telex.
Publicitate.
Muzica — emisiune de actuali
tate muzicală.
Barzi șl rapsozi. Mihai Lăcătuș 
— rapsod din Clmpulung Mol
dovenesc — constructor de bu
ciume, tllincl, fluiere, precum și 
interpret la aceste instrumente. 
1001 de seri.

19,30 Telejurnal. a Cincinalul înainte

(anul

Originea vieții (II). 
doc. Nicolae Botna-

limba maghiară.

întreguluide termen — cauză a 
popor.
Cintecut săptăminll : 
sețil tale" de George Grigorlu, 
pe versuri de Angel Grigoriu șl 
Romeo Iorgulescu. Interpretea
ză : Alexandru Jula și Ionel 
Mlron.
Mereu In primele rinduri 1 Re
portaj TV.
Retrospectivă Walt Disney. 
Tinerii despre ei înșiși.
Steaua fără nume — emlsiune- 
concurs pentru tineri lnterprețl 
de muzică ușoară. Prezintă : 
Dan Deșliu.
24 de ore. • Din țările socia
liste.
Baschet masculin : Dinamo
București — Slavia Praga in 
sferturile de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni".

PROGRAMUL II

„Frumu- Agenda.
Pagini de mare popularitate din 
operele lui Mozart.
Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". Episodul 
XVI — „Visul savantului".
Municipalitatea răspunde 
reșteanului : Extinderea 
comerciale, îndeosebi In 
zone ale orașului. Răspund fac
tori de conducere ai Direcției 
comerciale a municipiului. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Concertul orchestrei 
a Radlotelevfziunil.
Emil Simon, Lumea copiilor și 
muzica.
Biblioteca pentru 
Agîrbiceanu.

bucu- 
rețelei 

noile

simfonice 
Dirijor :

Recent aparut 
Editura politică, in ex
celente condiții grafi
ce, albumul de carica
turi „Reparații capita
le" prilejuiește citeva 
constatări cu privire la 
acest gen de artă, pe 
nedrept considerat încă 
de către unii un fel 
de cenușăreasă a gra
ficii.

Eugen Taru, autorul 
acestui album, nu este 
numai un popular ca
ricaturist, frecvent în- 
tilnit in paginile presei, 
ci și un talentat ilus
trator, intre cele două 
activități e.ristind o fi
rească continuare, căci, 
structural umorist, el 
se oprește de prefe
rință, atunci cînd vrea 
să traducă plastic o 
operă literară, la scrii
tori din, aceeași fami
lie a spiritelor 
vocație satirică, 
dent metaforic, 
albumului vrea să su
gereze necesitatea 
schimbării unor men
talități, a unor meteh
ne dăunătoare mersu
lui înainte al societă
ții. Comparîndu-l pe 
om cu o mașină, așa

cum arata și desenul 
însoțitor, autorul crede 
în posibilitatea 
tuării acestei 
omul fiind 
perfectibilă, 
„piese" din 
mul său cerebral pot fi

revăzute, reajustate, 
operațiune desigur de
licată, adesea insoțită 
de „durere", împotriva 
căreia propune ca „a- 
nestezic" — umorul. 
Căci risul are, cum se 
știe, pe planul vieții 
psihice, un rol morali
zator.

E vorba, se înțelege, 
nu de un act gratuit, 
fără adresă, făcut doar

pentru amuzament, ci 
de un umor țintind la 
transformarea in bine 
a omului, la asanarea 
moravurilor, înlătura
rea unor atitudini re
trograde. Activitatea 
sa urmărește cu lucidă

responsabilitate o re- 
dimensionare morală 
a semenilor, potrivit 
comandamentelor noii 
societăți in care vani
tatea, ipocrizia, fuga 
de răspundere, nepo
tismul, birocrația, pa
razitismul social, huli
ganismul, indiferentis
mul și alte vechi păca
te nu-și mai pot avea 
locul, ele fiind in to-

epoca 
mană 
pasul 
formărilor sociale.

Ceea ce vrem să re
levăm este insă im
portanța unor aseme-

nea apariții editoriale, 
care se înscriu in plină 
actualitate, mai ales că 
la ultimul Salon al 
cărții, albumele de ca
ricatură au lipsit a- 
proape cu totul din 
standurile editurilor. 
Am intilnit doar selec
ția „Din grafica sati
rică antimonarhică", a- 
părută la Editura me
ridiane cu prilejul ani-

versaru republicii, 
albumul lui Bour, unul 
dintre remarcabilii ca- 
ricaturiști contempo
rani, scos de tinăra 
editură clujeană. $i ne 
întrebăm nedumeriți : 
de ce această regreta-

bilă absență ? Deoare
ce cu... trei flori, vor
ba proverbului, nu se 
face primăvară. Iar 
umorul, cum se știe, 
constituie o trăsătură 
înnăscută oamenilor a- 
cestor meleaguri, care 
l-au dat pe legendarul 
Păcală, ca și pe Anton 
Pann, Creangă, Cara- 
giale, C. Tănase și 
atiția alții. Caricaturi-

le se „citesc" mat tot
deauna cel dinții in 
presă, adesea cu satis
facție nedisimulată, 
mai ales cind săgețile 
merg drept la țintă. 
Iar noi avem 
cest domeniu, 
nului satiric, 
tradiții, care 
dreptăți o i 
mai binevoitoare 
partea editurilor față 
de acest gen de artă. 
Se știe, nu ne lipsește 
umorul. De ce atunci 
albumele care să-l răs- 
pindească se pot nu
măra pe degete ?

După cite știu, ca 
vechi amator de ase
menea albume, tipări
te chiar și 
ții grafice 
dește, se 
destul de 
librării. Iar cartea lui 
Eugen Taru este o ple
doarie dintre cele mai 
convingătoare pentru 
caricatura de calitate.

Atunci ?...
Editori, aveți cuvin- 

tulI

și in a- 
al dese- 

, bogate 
ar in- 

atitudine 
din

Marin 
MIHALACHE

— sau ar trebui să 
familiare artiștilor. Se 
linat, 
sivă 
cînd 
fan 
ce 
Tinerii ___
gaci (Mircea neiu, uuma lacuu/ , 
scenele sentimentale sint și ele des
tul de comune, dar actorii par stin- 
jeniți de propriile miini, de puținele 
mobile de pe traseele lor scenice, iar 
adesea înțepenesc in poză. Momen
tele principale apar simplificate, cioc
nirile estompate, nu se construiește 
nici o situație pină la capăt, nu se 
valorifică nici o idee. Superficialita
tea scenografului — care e din ce in 
ce mai prezent pe din ce în ce mai 
multe scene, cu din ce în ce mai 
inexpresive decoruri — schematizea
ză cadrul de viață și nu dă nici un 
sprijin acțiunii.

Cătălina Murgea, în rolul „femeii 
fericite", soția primului-secretar și 
mama fiului care pleacă de acasă, 
joacă într-o formulă ceva mai alea
să ; tot astfel și Stelian Preda, : 
tui nd subțire neta arivistă a 
personaj cu funcție, nu însă 
ficient de responsabil. Tăcind 
mor, Ion Mihăilescu schițează, 
tinct, o siluetă de soț subaltern. In 
rest insă, peisajul scenic deconcer
tează. în loc să acorde timp persona
jelor să gândească, să se explice, 
să-și trăiască existența, regizorul le 
precipită, comprimind pină la confu
zia totală scene, locuri de joc foarte 
diferite (din „Comandament — loc de 
refugiu", „Vagonul lui Gherasim", 
„Locul de refugiu asaltat de apele 
revărsate" etc. se face un spațiu unic, 
imposibil împărțit, semănind cu un 
fel de terasă a unei grădini de vară 
în perioadă de renovare) și mai cu 
seamă lustruiește nepermis toate si-

le 
joacă 

cind intr-o manieră 
(actrița Gina Ionel-Cazan), 

cu moleșeală fastidioasă (Ște- 
Moisescu 
puteau 

sint

— avînd însă date 
susține personajul), 
inexpresivi și stin- 
Belu, Doina Iacob) ;

accen- 
unui 

și su- 
cu u- 

, dis-

Valeniin SILVESTRU

ISTORIA
Vocația istorică a 

creației noastre muzi
cale circumscrie una 
dintre sferele și una 
dintre sursele ei tema
tice esențiale. Pe de 
altă parte, cunoaște
rea, înțelegerea și pre
țuirea valorilor istorice 
ale neamului, valori 
constituite in caractere 
etice definitorii pentru 
existența sa națională 
și socială, reprezintă 
cerințe vitale pentru 
activitatea creatoare. 
Poate că nimic nu este 
— intr-o atit de mare 
măsură — semnificativ 
și mai caracteristic 
pentru momentul ac
tual al componisticii 
românești, decit aceas
tă permanentă căutare 
a acelor subiecte și 
teme din trecutul eroic 
al poporului nostru sau 
din prezentul incan
descent al erei socia
liste, care să configu
reze, prin imagini a- 
decvate, dimensiunea 
unică și sensul funda
mental al afirmării 
noastre. Spațiul social 
al artei desemnează, 
după cum se știe, nu 
numai cadrul obiectiv, 
in care pot fi urmărite 
comportamentul unei 
colectivități, virtuțile 
sale etice și morale, 
raporturile sale de e- 
xistență, ci și valoarea 
ei esențială, forța 
funcției ei de comuni
care. Arta participă la 
existența socială, in 
primul rind prin ac
țiunea morală, educati
vă. Forța ei nu constă 
in precizia și comple
titudinea datelor infor
maționale. ci in situa
rea acută in conștiințe 
a destinelor, a idealu
rilor sociale și umane, 
intr-un spațiu absorbit 
de tensiunea raoortu- 
rilor sociale. Identi
tatea muzicii româ
nești trebuie urmărită, 
din acest punct de ve
dere. prin prisma ca
pacității ei de a expri
ma tendința generală 
spre frumos și armo
nie, acel ferment de

lnnobilare spirituală, 
de umanizare și comu
nicare care il inalță pe 
om spre o lume a va
lorilor superioare. Pe 
deplin certificată de 
experiența artistică a 
tuturor timpurilor și 
verificată științific in 
lumina esteticii mar- 
xist-leniniste, această 
teză stă principial la 
baza activității compo
zitorilor noștri. Dacă 
cercetăm etapele prin
cipale ale istoriei mu

zicii românești, Identi
ficăm, în ele, momente 
și figuri luminoase din 
însăși istoria neamului 
nostru. Contemplarea 
unor astfel de momen
te, a unor astfel de lu
crări relevă o imagine 
a frumosului desprinsă 
din demnitatea, uma
nismul cu adinei rezo
nanțe patriotice, din 
abnegația și forța mo
rală cu care poporul a 
străbătut o istorie zbu
ciumată, dar ireversi
bil afirmatoare. Figuri 
de eroi uneori aureo
late de legendă, ca De- 
cebal, Ion Vodă cel 
Cumplit, Alexandru 
Lăpușneanu, Ștefan cel 
Mare, Petru Rareș, 
Constantin Brâncovea- 
nu, Tudor Vladimires- 
cu, Nicolae Bălcescu, 
chipul înălțător al e- 
roului colectiv afirmat 
în 1907 și în 1933 
(prezentarea, recent, în 
primă audiție a piesei 
simfonice „1907“ de 
Tiberiu Olah, o lucrare 
a cărei forță emoțio
nală este remarcabilă, 
vine să îmbogățească 
și mai mult literatura 
muzicală menită a re
flecta această nepieri
toare pagină 
ria modernă 
niei), eroul 
întruchipînd 
virtuțile supreme

din isto- 
a Româ- 
comunist 

esențial 
ale

ȘI MUZICA
umanismului, iată 
intr-o ordine mai mult 
sau mai puțin intim
plătoare — nume de 
glorie care, dincolo de 
considerațiile privind 
realizarea formală a o- 
perelor care le oglin
desc — fapt, evident, 
deloc neglijabil — dau 
forță și prestigiu unei 
culturi muzicale au
tentice.

Este relevabil rapor
tul existent in muzica 
românească — dintre 
creator ca exponent al 
colectivității și glia in 
care acesta iși are ră
dăcinile, matricea sa, 
raport in măsură să 
definească o atitudine 
creatoare de înaltă ți
nută etică, manifestată 
in primul rind în sin
ceritatea profundă a 
actului de creație.

Nu pledez, firește, 
pentru absolutizarea 
subiectului istoric ; nu 
pledez pentru absoluti
zarea unei anume mo
dalități de abordare a 
tematicii sociale și u- 
mane ; modalitățile 
sint diverse și diversi- 
ficabile în funcție de 
forța și capacitatea de 
creație, de talentul fie
cărui compozitor în 
parte, de structura 
temperamentului său 
artistic.

Discutarea tuturor a- 
cestor aspecte ar pre
supune timp și spațiu 
mult mai mari decit 
cele propuse pentru 
consemnările de față. 
Cele citeva exemple la 
care am recurs sint 
insă, edificatoare pen
tru fascinația eveni
mentelor pe care le e- 
vocă, pentru vibrația 
sentimentelor și ten
siunea existențelor e- 
xemplare, pentru bo
găția și densitatea u- 
nor idei universal-va- 
labile, dar cu o preg
nantă identitate speci
fică poporului nostru, 
istoriei lui de luptă și 
izbindă.

Vasile DONOSE

POLUAREA,

La Institutul politehnic din Bucu
rești a fost inaugurat, miercuri, un 
curs consacrat problemelor privind 
poluarea atmosferei de către mo
toarele cu ardere internă. Organi
zat sub egida Comisiei pentru com
baterea poluării mediului a Acade
miei Republicii Socialiste România, 
acest curs își propune să dezbată 
o sferă largă de teme de o deose-

bită actualitate și importanță : 
substanțele poluante in gazele de 
evacuare a motoarelor cu ardere 
internă, efectul lor nociv, posibili
tăți de limitare a acestor substan
țe ; geneza noxelor, mijloace mo
derne de măsurare și de comba
tere a lor ; gradul de poluare a 
orașelor și metode de prognoză etc.

(Agerpres)
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitări adresat 
cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a independenței Birmaniei și sînt 
fericit, ca, la rindul meu, să vă transmit aceleași sentimente prietenești 
și bune urări.

U NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane

VIZITELE DELEGAȚIEI CONFEDERAȚIEI 
GENERALE A INDUSTRIEI ITALIENE

Miercuri dimineața, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, a 
primit delegația Confederației gene
rale a industriei italiene (Con'n- 
dustria), condusă de dr. Renato Lom
bardi, președintele confederației.

în cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind stadiul actual al 
relațiilor economice bilaterale, exa- 
minindu-se, totodată, posibilitățile 
existente pentru dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice, a

Trepte spre mai mult 
mai repede, mai bine

(Urmare din pag. I)

rințele revoluției tehnico-științifice 
contemporane, cu necesitățile com
petitivității, cu legile eficienței su
perioare. Toate acestea oglindesc 
oompetența tehnică sporită a clasei 
noastre muncitoare, a corpului 
nostru de tehnicieni, ingineri și 
specialiști și, totodată, vădesc ro
lul și contribuția sporită a științei 
în înfăptuirea sarcinilor dezvoltă
rii economice și sociale a țării, atit 
în domeniul nemijlocit productiv — 
aplicarea a zeci și zeci de cerce
tări în industrie și agricultură, re- 
flectind integrarea tot mai adincă 
a științei în producție, — cit și, în 
general, în conducerea pe baze ști
ințifice a vieții economice și so
ciale.

Pe temelia trainică a dezvoltă
rii economiei naționale, a creșterii 
în ritm înalt a venitului național, 
s-au creat condiții pentru ridicarea 
oontinuă a nivelului de trai al 
populației — țelul fundamental, su
prem, al întregii politici a parti
dului nostru. Datele din comuni
cat referitoare la sporirea venitu
rilor populației de la orașe și sate, 
a fondurilor acordate de la bu
getul de stat pentru acțiuni social- 
culturale, a volumului mărfurilor 
vîndute prin comerțul socialist, 
precum și la îmbunătățirea condi
țiilor de locuit și a serviciilor me
dicale către populație, la învăță- 
mint, artă și cultură sunt tot atî- 
tea dovezi convingătoare că rezul
tatul nemijlocit al tuturor realiză
rilor în dezvoltarea bazei economi
ce. in edificarea socialistă, este 
creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Toate realizările obținute în anul 
trecut în dezvoltarea economico-so- 
cială a țării se datoresc activității 
pline de devotament a minunatei 
noastre clase muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, a organizațiilor 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii. care transpun liotărit in viață 
politica partidului de dezvoltare 
multilaterală a țării, de înaintare a 
României pe drumul prosperității și 
civilizației. în același timp, aceste 
realizări remarcabile — care însu
flețesc și dinamizează inițiativa și 
capacitatea creatoare a oamenilor 

schimburilor comerciale dintre 
România și Italia.

La întrevedere au participat 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior și ai conduce
rii Camerei de Comerț, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei Italiei la 
București.

★
Oaspeții italieni au mai avut, 

miercuri, o întrevedere cu președin
tele Camerei de Comerț, prof. dr. 
Roman Moldovan.

(Agerpres)

muncii — atestă vigoarea marii în
treceri socialiste pentru îndeplini
rea planului cincinal înainte de ter
men. Este o realitate majoră că la 
realizările consemnate în comunicat 
o contribuție de seamă a adus în
trecerea socialistă desfășurată in 
1972 în cinstea Conferinței Națio-, 
nale a partidului, a celei de a 25-a 
aniversări a proclamării republicii. 
Cu atit mai mult se cuvine a fi re
levată importanța noilor chemări la 
întrecere pe anul in curs, lansate 
recent de întreprinderi fruntașe din 
principalele domenii de activitate 
productivă ; de temeinicia răspun
surilor la aceste chemări, de carac
terul mobilizator al angajamentelor, 
din răspunsurile colectivelor, depin
de în mare măsură ca, în comunica
tul viitor privind anul 1973, să pu
tem consemna nu numai îndeplini
rea sarcinilor maximale de plan, ci 
chiar depășirea acestora.

Prin rezultatele din primii doi 
ani ai cincinalului, țara noastră a 
urcat noi trepte spre mai mult, mai 
repede, mai bine ; rezultatele bune 
constituie nu o sursă de automul- 
țumire, ci o bază solidă, puternică, 
largă pentru realizări și mai mari 
în acest al treilea an al cincinalului. 
Economia noastră națională dispune 
de mari, foarte mari rezerve, incă 
nevalorificate — a căror mobilizare 
exigentă și gospodărească va asigu
ra noi și mari pași înainte. în a- 
ceastă privință dispunem de un 
strălucit program de lucru, de pîr- 
ghîi și instrumente de acțiune din 
cele mai eficiente : programul de 
măsuri stabilit de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972, indica
țiile cuprinse in cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la plenară, 
cit și în recentele expuneri cu pri
lejul aniversării republicii, la con
ferințele de partid din București și 
Iași. Fructificarea la maximum a 
potențialului material și uman su
perior de care dispunem, prin apli
carea cu consecvență a sarcinilor 
prevăzute de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1972 și a concluziilor 
apropiatei plenare de la 1 martie a 
Comitetului Central. constituie o 
garanție sigură că planul pe 1973 — 
an hotărîtor pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen — se va 
realiza în bune condiții, adică la ni
vel maximal.

INFORMAȚII
cu PRILEJUL

CELEI DE-A XII-A ANIVERSARI 
A UNIFICĂRII

FORȚELOR ARMATE POPULARE 
DE ELIBERARE

DIN VIETNAMUL DE SUD

Cu prilejul celei de-a XII-a ani
versări a unificării Forțelor armate 
populare de eliberare din Vietnamul 
de sud, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, ge
neral de armată Ion Ioniță, a trimis 
o telegramă de felicitare ministru
lui apărării naționale al Republicii 
Vietnamului de Sud, Tran Nam 
Trung.

Cu aceeași ocazie, miercuri seara, 
la Casa Centrală' a Armatei din 
Capitală, a avut loc o adunare la 
care au participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

Au fost prezenți Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București, Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam în 
țara noastră, precum și membri ai 
celor două ambasade.

După un cuvînt de salut, rostit de 
general-locotenent Octavian Orban, 
ambasadorul Lam Van Luu a evocat 
însemnătatea evenimentului ani
versat.

Participants au vizionat, apoi, o 
fotoexpoziție și un film înfățișînd as
pecte din activitatea forțelor popu
lare și progresiste sud-vietnameze.

★
Miercuri dimineață a avut loc, la 

Ministerul Afacerilor Externe, schim
bul instrumentelor de ratificare a 
Convenției consulare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Finlanda, semnată la Helsinki, la 
30 iunie 1971.

Din partea română, schimbul a 
fost efectuat de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea finlandeză de Pentti Mar
tin Suomela, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al acestei țări 
la București.

★
Cu prilejul apropiatei aniversări a 

forțelor armate ale Uniunii Sovieti
ce, atașatul militar, aero și naval al 
U.R.S.S. la București, colonel A. F. 
Musatov, a oferit, miercuri, o gală 
de filme.
-Au participat generali și ofițeri su

periori, reprezentanți ai unor minis
tere și instituții centrale, ai 
A.R.L.U.S., ai altor organizații ob
ștești, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Erau prezenți atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

•k
La Ambasada Republicii Populare 

Polone din București a avut loc, 
miercuri după-amiază, o conferință 
de presă, organizată cu prilejul ani
versării a 500 de ani de la nașterea 
lui Nicolas Copernic. A luat cuvin- 
tul Marian Zamiara, prim-secretar 
al ambasadei, care a vorbit despre 
sărbătorirea marelui savant în lu
mea întreagă, la recomandarea 
UNESCO, despre bogatul program 
de manifestări prevăzute să marche
ze această aniversare in Polonia și 
România.

In încheiere au fost prezentate 
două scurt metraje poloneze dedi
cate vieții și operei lui Copernic.

★
Miercuri dimineața, pe o ceață 

densă, tancul petrolier „Margarita 
2“, sub pavilion grec, aflat in drum 
spre portul Constanța cu o încărcă
tură de țiței, a eșuat din cauza vi
zibilității mult reduse, la o milă și 
jumătate la sud de intrarea in port.

Răspunzind solicitării navei si
nistrate de a i se acorda ajutor, că
pitanul portului Constanța, Paul Dra- 
gomir, împreună cu comandanții de 
cursă lungă Dede Mihai și Mirea 
Nicolae, s-a deplasat imediat la fața 
locului. Cu ajutorul remorcherelor 
„Adamclisi", „Peleș" și „Mediaș", 
după două ore de muncă în aceleași 
condiții de vizibilitate redusă, pe
trolierul grecesc a fost salvat și 
ancorat în rada portului românesc.

(Agerpres)
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Manifestări consacrate împlinirii 
a 40 de ani de la eroicele lupte 

din februarie 1933
în cinstea aniversării eroicelor 

lupte ale muncitorilor petroliști și 
ceferiști din ianuarie-februarie 1933, 
la Clubul uzinei de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din București a avut 
loc o șezătoare literară, organizată 
împreună cu Uniunea scriitorilor.

Cu acest prilej au citit din creația 
lor Mihai Beniuc, Maria Banuș, Radu 
Boureanu, Ion Bănuță. Theodor Balș, 
Vlaicu Bîrna, Radu Cirneci, Eugen 
Frunză, Traian Iancu, Victor Tulbure 
și Violeta Zamfirescu.

★
CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 

Alex. Mureșan). La clubul Uzinei 
mecanice de material rulant „16 Fe
bruarie" din Cluj s-a deschis 
miercuri o expoziție omagială con
sacrată împlinirii a 40 de ani de la 
eroicele lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor din ianuarie-februarie 
1933. Expoziția organizată de comi
tetul județean de cultură și educație 
socialistă, împreună cu Muzeul de 
istorie al Transilvaniei și Arhivele 
Statului — cuprinde documente, fo
tografii, publicații, lucrări de pictu
ră și grafică militantă. Un spațiu 
larg este consacrat participării mun
citorilor de la Atelierele C.F.R.-Cluj 
la bătăliile de clasă din anii 1929— 
1933.

★
La Casa de cultură din Cîmpina a 

avut loc, miercuri după-amiază, o 
adunare comemorativă, în cadrul că
reia Gh. Mărășescu, membru de par
tid cu stagiu din ilegalitate, partici
pant la luptele din februarie 1933, a 
evocat semnificația marilor bătălii 
de clasă de acum 40 de ani. Ace
luiași eveniment i-au fost consacra
te o serie de alte manifestări orga
nizate la Palatul culturii din Ploiești, 
la clubul C.F.R.-Ploiești, Casa de 
cultură de la Vălenii de Munte și in 
alte localități prahovene. Institutul 
de petrol din Ploiești a organizat o 
expoziție de pictură „Omagiu Iui fe
bruarie ’33", cuprlnzînd lucrări ale 
artiștilor plastici prahoveni, inspi
rate din eroicele lupte ale sondorilor 
și rafinorilor de pe Valea Prahovei.

★
Adunări festive au avut loc, de 

asemenea, la Uricani, Lupeni, Ani- 
noasa și Vulcan, precum și in alte 
centre miniere din Valea Jiului. Ac
tiviști de partid și sindicali au vor
bit, cu acest prilej, despre semnifi
cația eroicelor lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din țara noastră.

★
Miercuri, la întreprinderea de fo

raj Bascov și la schela de extracție 
Poiana Lacului, din județul Argeș, 
a fost prezentată expunerea „Greva 
din 1933 — eveniment de seamă în 
viața clasei noastre muncitoare", 
după care au urmat montaje literar- 
muzicale pe tema „Cîntec de glorie 
eroilor din 1933". Participanții la

vremea
Ieri în țară : Cerul a fost va

riabil, mai mult acoperit în sud 
șl est. Vîntul a suflat potrivit din 
sectorul sudic,, cu intensificări în 
Banat și zona de munte, unde, 
pe alocuri, a spulberat zăpada. 
Temperatura la ora 14 oscila între 
zero grade la Dorohoi, Suceava, 
Piatra Neamț, și 12 grade la Gu- 
rahonț. în cursul dimineții s-a 
semnalat ceață în Oltenia. Munte
nia, Dobrogea și Moldova, iar 
după-amiază, izolat, pe litoral șl 
în sudul Moldovei, s-a semnalat 
burniță. în București : Cerul a 
fost mai mult noros. Dimineața 

adunarea care a avut loc la Clubul 
A.R.O. din Cimpulung Muscel au 
ascultat expunerea intitulată „Glorie 
eroilor ceferiști și petroliști". Un 
simpozion relevind însemnătatea ma
rilor bătălii ale ceferiștilor și petro
liștilor de acum 40 de ani și un 
montaj literar consacrat „Griviței 
roșii" au fost organizate la Clubul 
unității de exploatare și industriali
zare a lemnului din Curtea de Ar
geș. La librăria ,.Mihai Eminescu" 
din Pitești s-a deschis o expoziție 
de carte, cuprinzind lucrări științi
fice și literare, care tratează aspecte 
din luptele purtate de ceferiști și 
petroliști în iarna anului 1933. sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân.

★
DROBETA TURNU-SEVERIN (Co

respondentul „Scinteii", Virgil Tă- 
taru). — împlinirea a 40 de ani de 
la eroicele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din ianuarie-februarie 
1933 a fost marcată, în județul 
Mehedinți, prin numeroase manifes
tări. „Eroi comuniști, eroi uteciști" 
se intitulează manifestarea care a 
avut loc recent în comuna Devesel. 
în alte 15 localități din județ, prin
tre care Hinova, Rogova, Vinjuleț, 
Gruia, Girla Mare, Pristol. Malo- 
vățu, Căzănești, Florești și Broșteni, 
locuitorii s-au intilnit cu activiști ai 
comitetului județean de partid care 
au evocat aceste evenimente, subli
niind semnificația istorică a grevelor 
din 1933 în contextul marilor bătălii 
de clasă duse de către proletariat 
pentru o viață mai bună. La clu
bul „Patria" din municipiul Drobeta 
Turnu-Severin a fost organizată o 
expoziție de cărți și materiale do
cumentare referitoare la evenimen
tele din februarie 1933. De aseme
nea, în sala casei de cultură din 
municipiu, ieri a avut loc simpo
zionul cu tema „Spiritul justițiar și 
revoluționar — tradiție de aur a 
mehedințenilor".

(Agerpres)

CRONICĂ
Prin decret al Consiliului de Stat 

a fost înființat Inspectoratul Gene
ral de Stat pentru Directivare și 
Control în Proiectarea și Executa
rea Construcțiilor, organ al Consi
liului de Miniștri, avind sarcina de a 
asigura înfăptuirea unitară a politi
cii partidului și statului in domeniul 
proiectării și executării construc
țiilor.

Printr-un alt decret, tovarășul 
Emanoil Florescu a fost numit în 
funcția de inspector general de stat 
al Inspectoratului General de Stat 
pentru Directivare și Control in 
Proiectarea și Executarea Construc
țiilor.

s-a semnalat ceață. Vîntul a su
flat în general slab. Temperatura 
maximă a atins 7 grade.

Timpul probabil pentru 16, 17 și 
18 februarie. în țară : Vremea va 
fi în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipita
ții temporare în jumătatea de 
nord-vest a țării. Ia început sub 
formă de burniță și ploaie, apoi 
și sub formă de lapoviță și nin
soare. Vînt moderat. Temperatu
ra în scădere. în a doua parte a 
intervalului. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 
grade, iar maximele între 2 șl 10 
grade, mai ridicate în prima zi. 
Ceață locală. în București: Vreme 
relativ caldă, la început, apoi în 
răcire. Cerul va fi mal mult no
ros. Ploaie slabă. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere la înce
put, apoi în scădere ușoară.

NEW YORK TIMES MAGAZINE"

„Salvați oceanele
Atrăgind atenția asupra faptului că fenomenul poluării a trecut de 

la scară locală — poluarea unor ape interioare, riuri și fluvii — la 
nivelul oceanelor, „New-York Times Magazine" consideră acest feno
men drept un flagel care poate constitui o amenințate din cele mat 
grave pentru umanitate.

„Savanții afirmă că oceanele pot 
„înghiți" o cantitate enormă de im
purități, fără urmări periculoase 
pentru om. Dar trebuie să pătrun
dem mai profund in tainele acestui 
proces și să tragem concluziile cuve
nite — scrie „New York Times 
Magazine". Deși se petrece lent, de-a 
lungul unei perioade îndelungate de 
vreme, procesul de poluare se desfă
șoară totuși sub privirile noastre și, 
într-un viitor mai mult sau mai puțin 
îndepărtat, va deveni una din cele 
mai serioase probleme ale omenirii.

Ceea ce ar trebui să atragă atenția 
îndeosebi este faptul că în prezent 
90 la sută din cantitatea de pește des
tinată consumului se obține de-a 
lungul litoralurilor unde se varsă riu- 
rile și fluviile lumii, care aduc cu 
ele de pe continente gunoaiele mena
jere, deșeurile fabricilor și uzinelor, 
produselor petroliere scurse în stați
ile de benzină și aeroporturi, insecti
cidele și ingrășămintele chimice fo
losite in agricultură și spălate de 
ploaie etc. S-a constatat că fluviul 
Colorado, de pildă, varsă în ocean 
cite 200 de grame de corpuri solide 
la fiecare tonă de apă, iar Rinul a- 
runcă în fiecare an in mare 60 de 
milioane de tone de impurități. în
treprinderile industriale așezate pe 
litoral adaugă și ele oceanelor o can
titate colosală de reziduuri, iar va
sele de transport sau pescărești îm
prăștie, pînă departe, în largul ocea
nului, grămezi de gunoaie și scursuri 
de țiței. Sint și substanțe chimice 
care distrug flora și fauna marină, 
după cum sint substanțe chimice și 
produse petroliere care „consumă" 
oxigenul din apă. în vara anului tre
cut, în golful Escambia, pe coasta Flo
ridei, numai într-o singură zi au 
pierit peste 15 milioane scrumbii din 
cauza unor asemenea substanțe to
xice, nu a lipsei de oxigen cum au 
presupus mai întii experții. De re
marcat că homarii, crabii și unele 
specii de pești care au supraviețuit 
au făcut tumori de tip canceros. Nu 
este de altfel primul caz de acest fel 
petrecut în ultimii zece ani în golful 
Escambia.

Asemenea elemente toxice cum sînt 
cuprul, mercurul, plumbul sau zincul 
se acumulează în apele mărilor și in 
organismele animalelor într-o propor
ție din ce în ce mai mare. O concen
trație de cupru de 1 la un milion 
poate omori moluștele comestibile în 
mai puțin de două săptămini. Enorma 
cantitate de elemente vătămătoare 
acumulate de organismele animalelor 
marine au început să neliniștească 
pe biologi și pe lucrătorii pe tărîmul 
sanitar.

Comisia pentru problema luptei îm
potriva poluării mediului înconjură
tor din S.U.A. a constatat încă în 
1969 că stridiile din apropierea lito
ralului american au devenit necomes
tibile, ceea ce înseamnă pentru eco
nomie o pierdere calculată la 68 mi
lioane dolari. Inutilizabili pentru 
consum au devenit, de asemenea, 
creveții și crabii.

Din păcate, știm încă prea puține

„DIE PRESSE" 

Șomerii cu diploma 
universitara

lucruri despre acțiunea dăunătoare a 
multor impurități „cunoscute", ajun
se in ocean. Si mai puține lucruri 
știm despre acțiunea dăunătoare a 
unor noi compuși pe care industria 
chimică îi produce pentru prima 
oară și pe care apele oceanului nu 
le-au „cunoscut" niciodată. Savanții 
pot confirma deocamdată că diferi
tele combinații de impurități, fie și 
de slabă concentrație, acționează a- 
supra proceselor vieții care se petrec 
în adincurile oceanului, frînează creș
terea și reproducția animalelor, mo
difică cursul migrației peștilor și 
slăbesc capacitatea organismelor ma
rine de a riposta la boli.

Astăzi, de-a lungul țărmurilor 
există un număr enorm de întreprin
deri și centre populate care poluează 
oceanul cu reziduurile și scurgerile 
de canal. Poluarea oceanului aduce 
in prezent Americii o pagubă imensă. 
Pe de o parte, așa cum s-a văzut, 
prin îngustarea resurselor de hrană. 
Pe de alta, particulele de metal care 
poluează oceanul provin din resursele 
industriei și costă enorm. America 
„aruncă" în fiecare an în ocean o 
cantitate de particule de metal în 
valoare de milioane și milioane de 
dolari. Să nu uităm că cererea da 
țiței crește într-un ritm fantastic și 
că vasele petroliere — al căror nu
măr sporește de la an la an — îm
prăștie de-a lungul mărilor și ocea
nelor cantități tot mai mari de petrol. 
Există o slabă preocupare de a îm
piedica această irosire, de a recupera 
direct de la sursă, aceste prețioase 
materiale. In asemenea condiții se 
înțelege că instituirea unui control 
efectiv, în ciuda greutăților enorme 
pe care le implică, este tot mai ne
cesară, scrie în încheiere „New York 
Times Magazine", fie numai și pen
tru a menține actualul stadiu de 
poluare a apelor oceanului".

Deșeuri toxice la suprafaja apei

A APĂRUT:

„MUNCA 
DE PARTID44 
nr. 4 (FEBRUARIE 1973)

Sumarul revistei se deschide 
cu articolele „Măsuri pentru 
perfecționarea informării de 
partid" și „Conferințele județe
ne ale secretarilor comitetelor 
de partid și președinților consi
liilor populare comunale", după 
care ADA GREGORIAN sem
nează articolul „Un sfert de 
veac de Ia crearea partidului 
unic ai clasei muncitoare din 
România". La rubrica privind 
înfăptuirea rolului conducător 
al organelor și organizațiilor de 
partid sint incluse materialele : 
„Dialogul permanent cu mase
le, condiție esențială a efi
cienței conducerii" de IOSIF 
UGLAR, „Dreptul de control în 
școală" de AUREL GEORGES
CU, „Sprijin efectiv activității 
sindicale" de ELENA VLADUC 
și „îndrumarea permanentă a 
comitetelor și comisiilor femei
lor" de ELEONORA MARCU- 
LESCU. Rubrica „Cincinalul 
înainte de termen" cuprinde ar
ticolele „Realizarea angajamen
telor și a prevederilor maximale 
ale planului — obiectiv central 
al întrecerii" de IOAN CAZA- 
CU și „Activitatea de partid la 
nivelul cerințelor dezvoltării 
economice". Revista mai publi
că articolul „Pregătirea lucrări
lor agricole de primăvară", un 
grupaj de articole sub genericul 
„Munca politico-educativă la 
niveli'l exigențelor actuale", sem
nat de GHEORGHE MOLDO
VAN. MIHAI CONSTANTIN, 
DOREL MALEA și LADISLAU 
LENDIEL, rubrica „A munci și 
trăi în chip comunist", consul
tații, planuri tematice in spriji
nul perfecționării învățămintu- 
lui de partid și a propagandei 
prin conferințe, documentarul 
„Participarea României la cir
cuitul economic mondial" de 
ILIE ȘERBANESCU. articolul 
„Creșterea răspunderii membri
lor de partid față de îndatoririle 
ce le revin", de ȘTEFAN ZAM- 
FIRESCU, note critice, răspun
suri la întrebările cititorilor, 
scrisori de la corespondenții ju
dețeni, ecouri, recenzii.

La 18 februarie 1973

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează Ia 13 
februarie 1973 o tragere excep
țională Pronoexprcs la care se 
vor atribui, in număr nelimitat, 
premii în bani (de valoare fixă 
și variabilă), autoturisme „Da
cia—1100“ și „Dacia—1300". De 
asemenea, la această tragere 
excepțională Pronoexpres se 
vor atribui, in număr nelimitat, 
excursii în U.R.S.S. pe ruta 
Moscova — Alma-Ata — Taș- 
kent — Buhara — Samarkand 
— Dușambe — Așhabad (durata 
21 de zile) și excursii in Turcia 
cu autocarul (durata circa 8 
zile).

La tragerea excepțională Pro
noexpres din 18 februarie sint 
valabile biletele de cite 3 lei 
(pentru extragerea I), de 6 lei 
(pentru primele două extrageri) 
și de 15 lei pentru toate ex
tragerile. Se vor efectua 5 ex
trageri de cite 8 numere din 
45. Așadar, in total vor fi ex
trase 40 de numere ciștigătoare.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA NR. 7

DIN 14 FEBRUARIE 1973
FOND GENERAL DE PREMII : 

3 031 274 lei din care 1 708 540 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 32 4 17 37 7 44
EXTRAGEREA a II-a : 18 35 10 

26 22.

LOTO
PREMIILE TRAGERII 

DIN 9 FEBRUARIE 1973
EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 3 va

riante lO’/o a 83 082 lei ; cat. 2 : 4,05 
a 18 879 lei ; cat. 3 : 8,05 a 9 498 lei ; 
cat. 4 : 33,80 a 2 262 lei ; cat. 5 : 76 
a 1 006 lei ; cat. 6 : 204,05 a 375 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 1 
variantă 25’/0 a 85 102 lei și 1 varian
tă 10°/0 a 34 041 lei ; cat. B : 4,90 a 
14 589 lei ; cat. C. : 10.30 a 6 940 lei ;
cat. D : 12.95 a 5 520 lei ; cat E :
30,50 a 2 344 lei ; cat. F : 46.35 a
1 542 lei ; cat Z ; 1 264,65 a 100 lei.

tenis.-participări 
in premieră 

la „Cupa Galea"
« ECHIPA ROMÂNIEI ÎN GRUPA 

CU AUSTRALIA ȘI ITALIA
La ediția din acest an a compe

tiției internaționale de tenis pentru 
tineret „Cupa Galea" (jucători sub 
21 de ani) vor participa echipe re- 
prezentind 30 de țări. La „Cupa 
Galea" participă, pentru prima dată, 
echipele Australiei, Tunisiei și Indiei.

Primul tur al competiției este pro
gramat intre 19 și 22 iulie, echipele 
evoluind în 4 zone eliminatorii. Faza 
următoare se va desfășura în grupe 
zonale, după cum urmează : grupa 
A ; Anglia — Finlanda, R. F. a Ger
maniei cu echipa calificată din grupa 
preliminară C (Brazilia, Olanda, 
Iran, Elveția) ; grupa B : India — 
Ungaria. învingătoarea va întilni 
formația Suediei, iar Spania va în
tilni echipa ciștigătoare a grupei pre
liminare A (Belgia, Turcia, Bulgaria, 
Monaco) ; grupa C : Australia — 
România, Italia și ciștigătoarea gru
pei preliminare D (Mexic, Dane
marca, Tunisia, Iugoslavia) ; grupa 
D : Noua Zeelandă — Austria. Echipa 
învingătoare va întilni formația 
Franței. Cehoslovacia va juca împo
triva echipei învingătoare din grupa 
preliminară B (R. D. G., Grecia, Nor
vegia, Polonia). Pentru turneul final, 
programat între 2 și 27 august Ia 
Vichy (Franța), se califică ciștigă- 
toarole grupelor zonale, deci patru 
echipe.

BASCHET: „Cupa cupelor"

Steaua a ratat calificarea 
in semifinale...

® Un final dramatic și Juventud cîștigâ cu 72-65
Acele patru puncte avans, realiza

te in partida de la Badalona, nu a- 
păreau, desigur, mult prea liniști
toare pentru baschetbaliștii de la 
Steaua, inaintea meciului retur, de 
aseară, de la București. Era totuși 
un avans care, în condiții normale, 
putea | fi fructificat, calificarea deci 
in semifinalele „Cupei cupelor" apă- 
rind certă. Spre a evita orice sur
priză neplăcută — în fond pentru a 
spori prestigiul clubului, pentru a 
aduce baschetului nostru în general 
satisfacția de a „pătrunde" în faza 
finală a uneia dintre cele mai pres
tigioase competiții europene de club 
— echipa antrenată de Vasile Popes
cu a luat totul în serios și s-a avin- 
tat, chiar din primele minute, să-și 
fructifice integral șansele. Baschet
baliștii de la Juventud Badalona, 
alcătuind o echipă robustă și cu ex
periență mare, nu s-au rezumat, a- 
veam să observăm cu toții, la a fi 
simpli spectatori. Prin jocul lor — 
chiar dacă nu prea tehnic, oricum 
destul de precis — au arătat că vor 
să răstoarne rezultatul sau, cel pu
țin, să „smulgă" un plus de aplauze 
în deplasare, să impresioneze publi
cul gazdă, precum făcuse Steaua la 
Badalona...

Meciul a avut o desfășurare 
dramatică, echilibrul de forțe fiind

evident. în prima repriză scorul a- 
răta, la interval de cite cinci minu
te, astfel : 8—6, 21—14, 26—24 pentru 
Steaua, pentru ca la pauză să fie 
egal : 34—34. Luptă foarte strînsă
și in repriza secundă. Spaniolii însă 
forțează detașarea în min. 35, cind 
conduc cu 62—58. Echipa bucureștea- 
nă manifestă nervozitate cam mare ; 
se pierde mingea din mină sau se 
ratează incredibil. O ultimă, dar fan
tastică ocazie de a reuși calificarea 
are cu 30 secunde înainte de fluierul 
final. Juventud conducea cu 70—65. 
Mingea este la jucătorii de la Steaua 
— ar fi putut înscrie și reduce han
dicapul la 3 puncte (cu care s-ar fi 
calificat !) — însă se pasează nea
tent și badalonezii atacă pecetluind 
rezultatul final : 72—65. Juventud 
deci s-a calificat în semifinale...

I. D.

Astă seară (ora 20), sala Flo- 
reasca găzduiește meciul retur 
Dinamo București — Slavia Pra- 
ga, din cadrul grupei B a sfertu
rilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". După cum se 
știe, in prima partidă (la Praga), 
victoria a revenit sportivilor 
cehoslovaci cu scorul de 99—83.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
o La „Trofeul Oscar" — competi

ție internațională de box, ale cărei 
reuniuni au avut loc în orașele Bel
grad și Subdtița — au participat 48 
de pugiliști i din U.R.S.S., Ungaria, 
România, Bulgaria, Iugoslavia. Un 
frumos succes a realizat „mijlociul" 
român V. Tecuceanu, care a intrat 
in posesia medaliei de aur. El l-a 
învins in finală, la puncte, pe iugo
slavul Nikolici. Vasile Antoniu (Ro
mânia), care a evoluat la categoria 
ușoară, a obținut medalia de argint. 
(El n-a putut lupta in finală, fiind 
oprit de medic).

o Pe stadionul municipal din 
Satu-Mare a avut loc ieri meciul 
amical de fotbal dintre echipa locală

„Olimpia" (divizia B) și multicam- 
pidana națională a Ungariei, „Ujpesti 
Dozsa" (în care au evoluat și cițiva 
dintre internaționalii maghiari : 
Bene, Fazekas, Zambo, Dunai II, 
Dunai III, Toth). întilnirea, de un 
frumos nivel tehnic, s-a încheiat cu 
scorul de 3—3.

e Echipa de fotbal Rapid a susți
nut ieri la Szekesfehervar o partidă 
amicală cu formația locală Videoton. 
Fotbaliștii maghiari au obținut vic
toria cu scorul de 4—1 (1—0) prin 
punctele marcate de Burka (2), Wo- 
lek și Naghy II. Pentru Rapid a în
scris Neagu.

o La Nicosia, in fața a numeroși 
spectatori s-a disputat ieri meciul

internațional de fotbal dintre echi
pele Ciprului și Irlandei de Nord 
din cadrul preliminariilor campiona
tului mondial. Gazdele au repurtat 
o surprinzătoare victorie cu scorul 
de 1—0, gol înscris in min. 88.

® Peste 30 000 de spectatori au ur
mărit miercuri meciul internațional 
amical de fotbal PAOK Salonic — 
Ajax Amsterdam. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 1—1.

• A început turneul internațional 
de tenis de la Calgary (Alberta), la 
care participă și jucătorii români 
Uie Năstase, Ion Țiriac și Traian 
Mareu. în primul meci susținut, Tra
ian Marcu a pierdut cu 6—7, 3—6 in 
fața indianului Jas Singh.

Șomajul intelectualilor se afirmă ca una din problemele tot mai 
acute ale lumii occidentale. De acest flagel nu sint scutite nici țari 
cu un înalt nivel de dezvoltare industrial-economică. Iată, de pildă, ce 
scrie intr-o corespondență din Stockholm ziarul „Die Presse".

Majoritatea celor 
110 000 de tineri care 
urmează astăzi in Sue
dia studii universitare 
au șanse foarte reduse, 
potrivit unui studiu 
statistic întocmit de 
ziarul conservator 
„Svenska Dagbladet", 
de a exercita profesiu
nea pentru care se 
pregătesc. De pe acum 
7 000 de suedezi cu 
studii superioare sînt 
șomeri sau exercită 
profesiuni pentru care 
nu este necesară o a- 
semenea pregătire. 
Aceste cifre oficiale 
sint însă inferioare 
realității, șomajul în 
rindul absolvenților de 
școli superioare fiind 
mult mai ridicat.

Anual, de pildă, 
cursurile facultății de 
farmacie sint absolvite 
de 230 de studenți. 
Dar, de trei ani, far
maciile au sistat orice 
noi angajări. Ca ur
mare, absolvenții sint 
obligați să exercite 
alte profesiuni sau să 
șomeze. Toamna trecu
tă, 850 de noi profesori 
au căutat zadarnic un 
post. Ce se va întim- 
pla cu cei 2100 stu
denți care se pregătesc 
pentru cariera de pro
fesor și care vor ab
solvi facultățile anul 
acesta ? Cit privește 
cei 400 de viitori ab
solvenți ai facultății 
de psihologie, aceștia 
sint considerați, de pe 
acum, șomeri.

în 1960. In Suedia 
existau 80 000 de ab
solvenți de școli supe
rioare, în 1972 — nu
mărul lor a sporit la 
150 000. Sectorul public 
care, prin tradiție, ab
sorbea cea mai mare 
parte din acești oa
meni n-a putut ține 
pasul cu această evo
luție. Anual 20 000 de 
studenți se înscriu in 
universități, iar pro
nosticurile prevăd, 
pînă in 1980, un număr 
de 120 000 de noi ab
solvenți. Din aceștia,

cel mult fiecare al 
treilea poate conta pe 
un post care să cores
pundă pregătirii sale.

Situația este agrava
tă și datorită faptului 
că subvențiile pentru 
studii, acordate de stat, 
inclusiv dobînzile res
pective, trebuie să fie 
returnate pină la im- 
plinirea virstei de 50 
de ani.

în ce privește stu
dentele, perspectivele 
sint și mai puțin favo
rabile. în pofida afir
mării totalei egalități 
în drepturi a sexelor, 
se exprimă acum spe
ranța că studentele 
...se vor căsători și 
astfel „își vor găsi un 
rost".

Din aceste date reie
se clar că prognozele 
asupra dezvoltării e- 
conomice și sociale de 
la începutul anilor ’70 
au fost greșit aprecia
te. Lipsa de specialiști 
cu studii superioare la 
începutul anilor '60 a 
dus la concluzia că, în 
deceniul ce avea să 
urmeze, într-o socie
tate cu un grad de in
dustrializare . ridicat, 
așa cum este cea sue
deză, nevoia de per
soane cu studii superi
oare va crește conside
rabil. Astăzi, însă, ab
solvenții trebuie să se 
declare mulțumiți dacă 
primesc un ajutor so
cial, devenind, in fapt, 
o povară pentru con
tribuabil.

Autoritățile afirmă 
că șomajul intelectual 
constituie un fenomen 
determinat de evoluția 
conjuncturii. într-ade- 
văr, în ultimii ani, ci
frele referitoare Ia 
conjunctură nu sînt de 
loc încurajatoare. în 
1972, produsul brut a 
crescut doar cu 2 la 
sută, sporul respectiv 
fiind cel mai mic din 
Europa. Măsura uni
versală. recomandată 
în Suedia — și nu nu
mai celor cu studii su
perioare — este recali
ficarea, deci încerca

rea de a califica tineri 
pentru acele profe
siuni care au în pre
zent mai multă căuta
re. Dar cine poate ga
ranta că peste cinci 
ani, șansele pe care le 
oferă noua profesiune 
vor fi aceleași ca și 
astăzi ?

Oricum, unii oameni 
cu studii superioare 
încep să se îndrepte 
spre sectoarele muncii 
fizice. în 1971, la Uzi
na de automobile 
SAAB, din Trollhat- 
tan, peste 40 de tineri 
cu studii superioare au 
început să lucreze Ia 
bandă rulantă, pri
mind salarii egale cu 
cele ale muncitorilor 
necalificați.

Aceasta este însă o 
latură. A doua arată 
că studiile superioare 
pot fi și o povară. Un 
tinăr cu studii superi
oare fiind șomer, s-a 
prezentat pentru a se 
angaja ca șofer pe un 
camion, dar, precaut, 
nu a declarat că este 
absolvent al unei fa
cultăți. După un timp, 
șeful său a aflat ade
vărul și, după cum re
latează „Svenska Dag
bladet" — a excla
mat : „Dacă aș fi știut 
că ai studii superioare, 
nu te-aș fi angajat 
niciodată".

Ingeman Ahlands- 
berg, absolvent al 
unei facultăți de filo
zofie, care lucrează as
tăzi ca șofer de taxi la 
Stockholm, afirmă câ 
nu arc nici un rost să 
cheltuiești bani grei 
pentru studii, în con
dițiile în care piața 
muncii nu are capaci
tatea de a-i absorbi pe 
specialiști. Iar minis
tru! de finanțe. Gunnar 
Strang, a apelat la ti
neretul care manifestă 
aptitudini pentru teh
nică să se orienteze 
spre profesiunile prac
tice, pentru că acestea 
oferă șanse egale de 
ciștig și mai multă si
guranță decit o diplo
mă universitară.



Comunicat cu privire la convorbirile de la Hanoi 
dintre Republica Democrată Vietnam și S.U.A.

HANOI 14 (Agerpres). — La Hanoi a fost dat publicității comu
nicatul referitor la vizita in capitala R. D. Vietnam a lui Henry Kissin- 

președintelui S.U.A. pentru problemele secu-ger, consilierul special al 
rității naționale.

în timpul șederii la Hanoi, H. 
singer a fost primit de primul 
nistru al R. D. Vietnam, Fam 
Dong, și a purtat convorbiri 
Le Duc Tho, consilierul special al 
delegației R. D. Vietnam la convor
birile cvadripartite în problema viet
nameză de la Paris, precum și cu 
Nguyen Duy Trinh, viceprim-minis- 
tru și ministru al afacerilor externe. 
Cu acest prilej s-a desfășurat un 
schimb de vederi deschis și construc
tiv în legătură cu problema aplică
rii Acordului de încetare a războiu
lui și restabilire a păcii în Vietnam, 
semnat la Paris, la 27 ianuarie 1973. 
Au fost, de asemenea, abordate re
lațiile postbelice între R. D. Viet
nam și Statele Unite, precum și alte 
probleme de interes comun.

Ambele părți, se arată în comu
nicat, au examinat cu atenție apli
carea Acordului de la Paris în peri
oada desfășurată de la semnarea a- 
cestuia pină în prezent și au elaborat 
numeroase măsuri concrete, a căror 
aplicare se dovedește necesară pen
tru îmbunătățirea și accelerarea a- 
plicării acordului. Părțile au căzut, 
de asemenea, de acord asupra des
fășurării în continuare a schimburi
lor periodice de opinii, în scopul asi
gurării aplicării depline și în spirit 
de seriozitate a prevederilor acordu
lui și protocoalelor anexe, în confor
mitate cu angajamentele asumate în 
acest sens de părțile semnatare.

R. D. Vietnam și Statele Unite au 
declarat că aplicarea deplină și cu 
seriozitate a Acordului de la Paris 
în problema Vietnamului va aduce 
o contribuție pozitivă la cauza păcii 
in Indochina și in Asia de sud-est, 
pe baza respectării neabătute a 
independenței și neutralității țărilor 
din această regiune a lumii.

Părțile au reafirmat că problemele 
existente între țările Indochinei tre
buie soluționate de către părțile in- 
dochineze implicate, pe baza respec
tării reciproce a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale, 
precum și pe baza principiului 
neamestecului în treburile interne 
ale celorlalte state. Părțile au salu
tat convorbirile aflate în curs de 
desfășurare între părțile interesate 
din Laos, care, potrivit comunicatu
lui, vizează o reglementare pașnică 
a situației din această țară.

In continuarea documentului se 
menționează că cele două părți au 
procedat la un schimb de vederi în 
legătură cu modul în care Statele 
Unite urmează să contribuie la vin
decarea rănilor războiului și la re-

Kis- 
mi- 
Van 

cu

construcția postbelică a economiei 
în Vietnamul de nord. în acest sens, 
se arată că părțile au căzut de acord 
asupra creării unei comisii econo
mice mixte, compuse dintr-un nu
măr egal de reprezentanți ai R. D. 
Vietnam și ai Statelor Unite, în atri
buțiile căreia intră dezvoltarea re
lațiilor economice între R. D, Viet
nam și Statele Unite.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de opinii între părți în legă
tură cu convocarea conferinței inter
naționale în problema Vietnamului, 
prevăzută în articolul 19 al Acordu
lui de la Paris. Cele două părți vor 
continua consultările cu celelalte 
părți participante la conferință, în 
vederea pregătirii și succesului con
ferinței.

Examinînd relațiile postbelice din
tre R. D. Vietnam și Statele Unite, 
părțile au analizat măsurile concrete 
care pot 
malizării 
țări.

Părțile 
unei serii de principii 
trebuie să călăuzească 
tre cele două țări :

— toate prevederile

fi adoptate în vederea nor- 
relațiilor dintre cele două

au căzut de acord asupra 
generale care 
relațiile din-

Acordului de 
Ia Paris în problema Vietnamului și 
ale protocoalelor-anexe trebuie res
pectate neabătut și cu seriozitate ;

— Republica Democrată Vietnam 
și Statele Unite vor depune eforturi 
pentru instaurarea unor relații de 
tip nou, bazate pe respectarea reci
procă a principiilor independentei, 
suveranității, neamestecului în afa
cerile interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc ;

— normalizarea relațiilor dintre 
R. D. Vietnam și Statele Unite va 
contribui Ia asigurarea unei păci 
trainice în Vietnam, înscriindu-se, 
de asemenea, ca o contribuție la 
cauza păcii în Indochina și în Asia 
de sud-est.

★
HANOI 14 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că, în timpul vizi
tei la Hanoi a consilierului special al 
președintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, Henry Kis
singer, guvernul R. D. Vietnam a ho- 
tărît să remită Statelor Unite, înain
te de termenul prevăzut, 20 de 
membri ai personalului militar ame
rican capturat.

Agenția menționează că este vorba 
de un act care demonstrează bună
voința și seriozitatea guvernului 
R. D. Vietnam în îndeplinirea Acor
dului privind încetarea războiului 
restabilirea păcii în Vietnam.

Și

CONVORBIRI PRIVIND APLICAREA ACORDULUI
PARIS 14 (Agerpres). — Miercuri, 

la Paris, s-a desfășurat, la Centrul 
de conferințe internaționale din 
Avenue Kleber, cea de-a patra re
uniune pregătitoare a convorbirilor 
politice între reprezentanții Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud și cei ai 
regimului de la Saigon. La încheie
rea reuniunii, care a durat două ore 
și jumătate, conducătorii celor două 
delegații — Dinh Ba Thi, din partea 
G.R.P., și Nguyen Phuong Thiep, re- 
prezentînd administrația saigoneză — 
au declarat că au convenit să se în- 
tilnească din nou vineri, 16 februa
rie. După cum relatează agențiile de 
presă internaționale, citind afirma
țiile conducătorului delegației G.R.P., 
în cursul reuniunii au fost trecute din

CAMBODGIA 14 (Agerpres). — 
Potrivit datelor furnizate de Agenția 
Khmeră de Informații (A.K.I.), for
țele armate populare de eliberare na
țională din Cambodgia au înregistrat, 
in continuare, noi victorii pe frontu
rile de luptă din toate provinciile 
khmere aflate, încă, temporar, sub 
controlul regimului de la Pnom Penh. 
In cursul primelor zece zile ale lunii 
februarie, patrioții khmeri au scos 
din luptă peste 500 de militari ina
mici, în urma operațiunilor ofensive 
declanșate în provinciile Kompong 
Thorn, Kompong Cham, Takeo, Svay 
Rieng și in apropierea capitalei cam
bodgiene — Pnom Penh. Au fost 
doborîte, de asemenea, avioane și eli
coptere ale inamicului și au fost cap
turate însemnate cantități de arme și 
muniții.

nou în revistă punctele referitoare la 
problemele de procedură asupra că
rora s-a căzut de acord și a fost con
tinuată discutarea problemelor aflate 
încă în suspensie. Reprezentantul 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud a afirmat că delegația sa a pre
zentat noi propuneri, cu caracter deo
sebit de concret, în dorința de a ve
dea deschizîndu-se, cit mai curînd 
posibil, lucrările conferinței între 
cele două părți sud-vietnameze.

★
SAIGON 14 (Agerpres). — La Sai

gon a avut loc, miercuri, o nouă se
siune a Comisiei militare mixte cva- 
dripartite, în componența căreia intră 
reprezentanți ai R. D. Vietnam, 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud, S.U.A. și regimului de la Sai
gon. Potrivit relatării agențiilor de 
presă internaționale, 
G.R.P. ' ~ ........
Sud a 
cipanți 
petate 
încetare a războiului și restabilire a 
păcii în Vietnam, comise de adminis
trația de la Saigon, citind, în acest 
sens, operațiunile de represiune efec
tuate de trupele saigoneze in regiu
nea Phon Dien, din partea septen
trională a Vietnamului de sud. Re
prezentanții G.R.P. și ai guvernului 
R. D. Vietnam au cerut cu fermitate 
încetarea violărilor acordului de pace.

reprezentantul 
al Republicii Vietnamului de 
atras atenția celorlalți parti- 
la sesiune asupra actelor re
de încălcare a Acordului de

ITALIA

Pentru respectarea 
dreptului sacru 

al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele 

DECLARAȚIE COMUNA 
PERUANO-VENEZUELEANA 
LIMA 14 (Agerpres). — Peru și 

Venezuela se pronunță împotriva 
oricăror manifestări ale politicii im
perialiste, colonialiste și ncocolonia- 
liste, împotriva tuturor formelor de 
oprimare, discriminare și inechitate 
în relațiile internaționale, pentru 
respectarea dreptului sacru al fiecă
rui popor de a-și hotărî singur des
tinele — se arată in declarația 
comună semnată de președintele 
peruan, Juan Velasco Alvarado, 
și președintele venezuelean, Ra
fael Caldera. Cei doi șefi de 
stat au reafirmat hotărîrea Peru
lui și Venezuelei de-a lupta pen
tru valorificarea bogățiilor națio
nale, împotriva dominației monopo
lurilor străine și a acțiunilor aces
tora în detrimentul economiilor na
ționale și se pronunță în favoarea 
respectării suveranității politice și 
economice, a independenței națio
nale a fiecărui stat, pentru promo
varea unor relații normale cu toate 
statele lumii, indiferent de sistemul 
lor social-politic.

Principiile fundamentale ale dreptului 
internațional trebuie să guverneze 

relațiile economice dintre state
LUCRĂRILE DE ELABORARE A CARTEI DREPTURILOR 

Șl OBLIGAȚIILOR ECONOMICE ALE STATELOR
GENEVA 14 (Agerpres). — La Geneva au început lucrările primei 

sesiuni a grupului pentru elaborarea unei Carte a drepturilor și obliga
țiilor economice ale statelor. La lucrări participă delegați din 40 de țări, 
între care și România.

Luînd cuvîntul în dezbaterile ge
nerale ale grupului, reprezentantul 
român, dr. Aureliu Cristescu, a evi
dențiat importanța deosebită pe care 
România, oa țară socialistă în curs 
de dezvoltare, o acordă elaborării 
unei Carte a drepturilor și obliga
țiilor economice ale statelor. El a 
subliniat interesul permanent ma
nifestat de țara noastră pentru sta
bilirea, în cadrul comunității inter
naționale, 
guverneze 
naționale, 
deplinei 
pectului 
tății naționale, 
treburile interne și avantajului re
ciproc, precum și inițiativele Ro
mâniei în acest sens în organizațiile 
internaționale.

Elaborarea unei Carte a drepturi
lor și îndatoririlor economice ale 
statelor poate reprezenta un pro
gres important pe linia consolidării 
unor relații internaționale echita
bile, pentru excluderea 
amenințării cu forța, a 
de orice fel, a oricăror 
exploatare a popoarelor.

în continuare, reprezentantul ro
mân a prezentat propuneri privind 
conținutul Cartei, indicînd princi
palele drepturi și obligații pe care 
aceasta ar putea să le cuprindă.

Printre acestea, nu ar putea lipsi 
din Cartă dreptul fiecărui stat la o 
independență politică și economică, 
dreptul inalienabil al fiecărui stat

de a-și alege sistemul politic, eco
nomic și social conform dorinței 
și intereselor sale și de a continua 
calea dezvoltării sale libere, fără 
nici o împiedicare, fără nici o inge
rință, constrîngere sau amenințare 
din afară.

a unor norme care să 
relațiile economice inter- 
întemeiate pe principiile 

egalități în drepturi, res- 
independenței și suverani- 

neamestecului in

SPANIA

Ciocniri

Și
între studenți 
poliție

(Agerpres). — Centrul

forței și 
presiunilor 
forme de

MADRID 14 . _ .
Barcelonei a fost, începînd de luni, 
teatrul unor violente înfruntări între 
poliție și peste 1 000 de studenți, 
care manifestau în semn de protest 
împotriva recentei închideri a trei 
facultăți și arestarea a 18 studenți în 
arhitectură, acuzați de a fi participat 
la o adunare ilegală. După un mi
ting desfășurat la Facultatea de li
tere, studenții au hotărît să se de
plaseze, încolonați, către centrul o- 
rașului. Poliția a intervenit, trăgînd 
focuri în aer. O studentă în filozofie, 
răsturnată de o mașină a poliției, a 
fost grav rănită și transportată la 
spital. Au fost operate mai multe 
arestări. Miercuri, la Universitatea 
din Barcelona, greva era generală.

Situația politică 

din Uruguay
• NOI TITULARI ÎN FUNC
ȚIILE DE MINISTRU AL APĂ
RĂRI! ȘI MINISTRU DE IN
TERNE e COMANDANȚII MI
LITARI AU INIȚIAT UN 
DIALOG CU PRINCIPALELE 

PARTIDE
MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 

Președintele Uruguayului, Juan Ma
ria Bordaberry, a trecut la punerea 
în practică a consensului la care a 
ajuns în urma negocierilor cu repre
zentanții opoziției militare urugua- 
yene, prin desemnarea lui Walter 
Ravenna în funcția de ministru al 
apărării și a noului ministru de in
terne — colonelul Nestor Bolentini. 
Ceilalți membri ai cabinetului și-au 
reluat posturile, rămase vacante nu
mai „de facto", deoarece demisia lor 
colectivă, prezentată săptămina tre
cută, a fost respinsă de președinte.

Următoarea etapă a soluționării de
finitive a crizei politice uruguayene 
vizează constituirea Consiliului Na
țional pentru Securitate și Dezvol
tare, organism care are menirea să 
supravegheze punerea în aplicare a 
Programului formulat de reprezen
tanții armatei. Sînt de asemenea, 
prevăzute o serie de schimbări în 
organizarea serviciilor diplomatice 
și publice, în conformitate cu pro
gramul prezentat președintelui Bor
daberry de reprezentanții forțelor 
armate uruguayene.

După cum transmite agenția Prensa 
Latina, comandanții militari au ini
țiat un dialog politic cu principalele 
partide din țară, asigurînd că „for
țele armate nu vor fi folosite în 
scopul reprimării mișcărilor revendi
cative".

VIZITA LA PRAGA
A PRIMULUI MINISTRU 

UNGAR
PRAGA 14 (Agerpres). — In capi

tala cehoslovacă au început, miercuri 
după-amiază, convorbirile între pre
ședintele guvernului R. S. Ceho
slovace, L. Strougal, și președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, Jeno Fock, aflat într-o vi
zită oficială la Praga — informează 
agenția C.T.K.

In cursul aceleiași zile, oaspetele 
ungar a fost primit de L. Svoboda, 
președintele R. S. Cehoslovace. cu 
care prilej a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la relațiile ceho- 
slovaco-ungare, subllniindu-se im
portanța colaborării politice, econo
mice și culturale dintre cele două 
țări și perspectivele lor de dezvol
tare.

Ambasadorul României 
in Mauritania 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

NOUAKCHOTT 14 (Agerpres). — 
La 13 februarie, președintele Mauri- 
taniei, Moktar Ould Daddah, a pri
mit scrisorile de acreditare ale am
basadorului extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Moangă. La ceremonie a 
participat Hamdi Ould Mouknass, 
ministrul mauritanian al afacerilor 
externe. Ceremonia de acreditare a 
fost urmată de o convorbire cordia
lă, prietenească între președintele 
Mauritaniei și noul ambasador ro
mân.Reacții la devalorizarea dolarului

agențiile de presă transmit:
Kim Ir Sen, președintele R.P.D. 

Coreene, a primit o delegație a Com
paniei de export-import Coreea— 
Japonia și pe reprezentanții compa
niei comerciale pe acțiuni „Don- 
ghai“ aflați în vizită la Phenian. La 
întrevederea cordială care a avut loc 
cu acest prilej au participat repre
zentanți ai Ministerului Comerțului 
Exterior și ai altor organe interesate 
din R.P.D. Coreeană — informează 
agenția A.C.T.C.

Convorbiri polono-ceho- 
SlOVaCO. Edward Gierek, prim-se- 
eretar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, l-au primit 
pe Vaclav Hula, vicepreședinte al 
guvernului R.S. Cehoslovace, pre
ședintele Comisiei de Stat a Plani
ficării, aflat la Varșovia cu prilejul 
celei de-a 14-a sesiuni a Comitetu
lui polono-cehoslovac de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

Secretarul general 
O.N.U., Kurt Waldheim, care, 
prezent, face o vizită oficială 
Japonia, a conferit miercuri cu pre
mierul nipon, Kakuei Tanaka. Au 
fost examinate, cu acest prilej, o serie 
de probleme internaționale.

al
în
în

La Geneva 3 avut îoc reunî- 
unea reprezentanților a 45 de țâri 
membre ale Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), în cadrul 
căreia au fost studiate problemele 
transferului de tehnologie modernă 
spre țările aflate în curs de dezvol
tare. Reuniunea a relevat necesitatea 
coordonării acestei operațiuni, reve
nind U.N.C.T.A.D. sarcina de a ela
bora un „cod" pentru realizarea 
unui transfer de tehnologie care să 
asigure o accelerare a acestui schimb 
și să impună condiții echitabile și 
rezonabile.

Sesiunea prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii, 
consacrată situației din Orientul 
Apropiat, și-a început lucrările la 
Cairo. Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, primul secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Arabe 
din Republica Arabă Egipt, Sayed 
Marei, a relevat sprijinul acordat 
de Consiliul Mondial al Păcii popoa
relor arabe, în lupta lor pentru li
chidarea urmărilor războiului din 
iunie 1967.

Ambasadorul României 
la CairO ^etru Burlacu, a fost pri
mit de primul secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Socialiste 
Arabe, Sayed Marei. Cu acest prilej, 
au fost discutate unele probleme ale 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
româno-egiptene.

Adunarea Poporului din
Egipt a aprobat măsurile economice

HANOI 14 — Corespondentul 
Agerpres, Emil Georgescu, trans
mite : Miercuri seara, la Clu
bul Internațional din Hanoi, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României în 
R.D. Vietnam, Tudor Zamfira, 
a oferit o gală de filme închi
nată celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării republicii. A fost 
prezentat filmul „Serata", pro
ducție a Studioului București. 
Au participat Tran Dang Khoa 
și Nguyen Xien, vicepreședinți 
ai Comitetului permanent al 
Adunării Naționale a R.D.V., 
Bui Quang Tao, Ngo Minh Loan 
și Nguyen Hun Khien, miniștri, 
precum și alte persoane oficia
le. Au fost 
nea, șefi ai 
tice și alți 
diplomatic, 
ziariști vietnamezi și corespon
denți ai presei străine.

propuse de guvern la 11 februarie în 
vederea satisfacerii necesităților for
țelor armate ale țării, precum și asi
gurării serviciilor de urgență și re
zervelor — anunță agenția M.E.N.

TOKIO. — Piața de schimburi de 
devize din Tokio s-a deschis miercuri, 
după trei zile de întrerupere, insti- 
tuindu-se un curs fluctuant al yenu
lui care echivalează, cu o reevaluare 
de fapt a monedei japoneze cu apro
ximativ 11—15 la sută.

Această soluție adoptată de autori
tățile financiare nipone se repercu
tează în mod negativ asupra produ
cătorilor mici și mijlocii. Totodată, 
flotarea yenului are și consecințe po
litice serioase. Partidele de opoziție 
— P.S.J., P.C.J. și Komeito — au a- 
nunțat că vor refuza să mai participe 
la dezbaterile asupra bugetului, pină 
ce acesta nu va fi revizuit în lumina 
noii situații monetare. în prezent, a- 
ceastă problemă se află în dezbaterea 
parlamentului.

BONN. — Ministrul vest-german 
al finanțelor, Helmut Schmidt, a 
prezentat, miercuri, în Bundestag 
declarația guvernamentală, cuprin- 
zind hotărîrile, din ultimele zile, ale 
guvernului federal in domeniul po
liticii monetare. Ministrul vest-ger
man a repetat, în fața Bundestagu- 
lui, convingerea sa că Statele Unite 
vor examina, cu toată atenția ce se 
impune, consecințele crizei monetare 
internaționale și a menționat, tot
odată, că guvernul de la Bonn e pre
gătit de a colabora la înfăptuirea 
reformei sistemului monetar interna
țional.

ROMA. — Hotărîrea guvernului 
italian de a conferi un curs fluc
tuant monedei naționale echiva
lează cu o devalorizare de fapt a 
lirei în ranort cu celelalte monede 
și. în principal, față de dolarul ame
rican ■— se anreciază în cercurile fi
nanciare italiene.

BRUXELLES. — Miniștrii finan
țelor din țările Pieței comune s-au 
reunit, miercuri seara, la „cartierul 
general" din Bruxelles pentru a

examina consecințele crizei monetare 
asupra proiectului de realizare a 
uniunii economice și monetare vest- 
europene. Principalul punct al agen
dei îl constituie instituirea cursului 
fluctuant al lirei italiene. Măsura 
violează acordul, încheiat in urmă cu 
11 luni, între țările C.E.E., prin care 
„cei șase" (la vremea respectivă) se 
angajau să mențină sub control strict 
paritățile devizelor lor, ca un prim 
pas în direcția creării unei monede 
unice vest-europene.

în timp ce la Bruxelles reuniunea 
începea, împuternicitul pentru afa
ceri externe ale C.E.E., Christopher 
Soames, a părăsit capitala belgiană 
cu destinația Washington. El va dis
cuta cu oficialitățile americane si
tuația generală de devalorizare a do
larului și intenția Administrației 
S.U.A. de a institui suprataxe la 
import.

MOSCOVA. — Banca de Stat a 
Uniunii Sovietice a anunțat că, în 
urma devalorizării dolarului S.U.A., 
raportul acestuia față de rublă a 
devenit de 100 dolari la 74.61 ruble 
— informează agenția T.A.S.S.

a PREȚURI RECORD
ALE AURULUI

Prețul aurului a atins un nivel 
record, în cursul dimineții de 
miercuri pe piața londoneză. 
Uncia de metal galben s-a vin- 
dut cu 71,75 dolari, in unele 
tranzacții neoficiale fiind chiar 
depășită cifra de 72 dolari.

Prețul aurului a înregistrat un 
salt important și la bursa, din 
Paris. Uncia s-a stabilit la 73.57 
dolari (cea mai ridicată cifră în
registrată pină acum). Fenome
nul este explicat de experți ca 

Io ajustare a prețului aurului la 
devalorizarea monedei ameri
cane.

Xuan Thuy, conducătorul de
legației R. D. Vietnam la convorbirile 
în problema vietnameză de la Paris, 
care întreprinde o vizită în Italia, 
a fost primit, miercuri, de Papa Paul 
al VI-lea.

prezenți, de aseme- 
misiunilor diploma- 
membri ai corpului 
acreditați la Hanoi,

Yasser Hrafat Ia Sofia. La 
invitația Comitetului bulgar de soli
daritate cu popoarele Africii și Asiei, 
la Sofia a sosit o delegație a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
condusă de Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al organi
zației.

Opinii ale economiștilor 
americani despre măsurile 
adoptate la Washington

Venezuela a aderat la 
Pactul Andin, grupare ec°- 
nomică sud-americană, a anunțat se
cretariatul de la Lima al pactului, de
venind, astfel, cel de-al 6-lea mem
bru al ei, alături de Chile, Columbia, 
Ecuador, Peru și Bolivia,

Evoluții pozitive în dezvoltarea
raporturilor cu țările

Prezentînd în cursul anului trecut, 
în fața parlamentului, principalele 
direcții ale politicii externe pe care 
intenționează să o promoveze guver
nul pe care îl conduce, premierul 
italian Giulio Andreotti menționa, 
la loc de frunte, alături de preocu
parea pentru dezvoltarea relațiilor cu 
țările vecine, ca și cu țările de pe 
alte continente, interesul susținut 
pentru „o evoluție pozitivă a rapor
turilor cu țările socialiste". „Sintem 
convinși — sublinia el — că dialogul 
Est-Vest va duce la dezvoltarea co
laborării economice și culturale între 
toate statele, va crea o atmosferă 
propice stabilirii încrederii reciproce".

Tocmai în acest spirit, guvernul 
italian a salutat procesele pozitive 
care s-au înregistrat in ultimii ani 
în evoluția situației internaționale, 
într-un șir de declarații oficiale pu- 
nîndu-se în evidență necesitatea ex
tinderii și adincirii acestor procese. 
„Păcii existente în prezent trebuie 
să-i putem da, mai ales in Europa, 
o bază politică mai solidă, un funda
ment sigur în stare să evite confrun
tarea dintre blocuri" — așa definea 
ministrul de externe Giuseppe Me
dici această necesitate, precizînd po
ziția țării sale in contextul convorbi
rilor multilaterale de la Helsinki și 
al viitoarei conferințe europene.

Cercurile oficiale italiene au dat 
expresie dorinței de a favoriza iniția
tivele îndreptate spre destindere, spre 
îmbunătățirea legăturilor între toate 
țările continentului, indiferent de o- 
rînduirea social-politică, reliefîndu-se 
în mod expres că nici un stat nu-și

permite „să rămînă în afara 
alinieri și acorduri internațio-

poate 
noilor 
nale".

O serie de acțiuni de politică ex
ternă, inițiate mai ales în ultimele 
luni de actualul cabinet, s-au înscris 
tocmai in acest curs pozitiv, con
structiv. Astfel, vizita oficială din 
toamna anului trecut a premierului 
italian în U.R.S.S., convorbirile care 
au avut loc cu acest prilej au permis, 
după cum s-a apreciat de ambele 
părți, să se dea un nou și important 
impuls relațiilor bilaterale în dome
niile politic și economic, în interesul 
păcii internaționale. înființarea re
prezentanței permanente a Camerei 
de comerț sovieto-italiene la Moscova, 
semnarea protocolului sovieto-italian 
privind consultările bilaterale, ca și a 
unor înțelegeri concrete de cooperare 
— stau mărturie în acest sens.

După cum se știe, în noiembrie • 
anul trecut, ministrul de externe ita
lian a efectuat o vizită oficială în 
România. Continuînd dialogul fruc
tuos româno-italian, contactele și în- 
tilnirile la diferite niveluri între re
prezentanții celor două țări, tot mai 
numeroase în ultimii ani, această vi
zită a pus în evidență evoluția favo
rabilă a relațiilor dintre România și 
Italia, deschizindu-le noi perspective. 
Dorința comună de a asigura crește
rea schimburilor economice și co
merciale, îmbunătățirea structurii a- 
cestora, lărgirea cooperării economice 
și tehnice și-au găsit expresie în 
protocolul privind schimburile pe 
anul 1973, încheiat în preajma vizitei, 
și va călăuzi, desigur, și lucrările a-

socialiste
propiatei sesiuni a comisiei mixte de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică.

începutul acestui an a adus noi 
confirmări acestor tendințe. In con
textul dezvoltării relațiilor Italiei cu 
țările socialiste se înscrie și călătoria 
la Pekin a șefului diplomației italie
ne, Medici. După stabilirea, în urmă 
cu doi ani, a legăturilor diplomatice 
între cele două țări, s-a deschis un 
capitol nou in relațiile bilaterale din
tre R.P. Chineză și Italia, convorbi
rile italo-chineze la nivelul miniștri
lor de externe constituind un nou 
pas concret și o ilustrare pregnantă 
a dorinței comune de a fructifica po
sibilitățile largi existente de extin
dere a cooperării în diferite domenii 
de activitate.

în același sens se înscrie și stabili
rea relațiilor diplomatice între Italia 
și R.D. Germană — acțiune pozitivă, 
în spiritul realismului politic, menită 
să contribuie la procesul normalizării 
relațiilor în Europa, la îmbunătățirea 
climatului general pe continentul 
nostru.

Sînt exemple ce ilustrează că ten
dința de dezvoltare a relațiilor cu 
țările socialiste, a stimulării contac
telor și colaborării dintre Est și 
Vest ciștigă teren în preocupările gu
vernului italian. Un asemenea curs 
constructiv — a cărui adîncire oferă 
încă largi posibilități — este, fără 
îndoială, de natură să corespundă 
intereselor cercurilor celor mai largi 
din această țară, țelurilor păcii și 
securității internaționale.

Radu BOGDAN

SESIUNEA COMISIEI

SOVIETO - VEST-GERMANE 

DE COLABORARE ECONOMICĂ
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Co

municatul comun privind lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comisiei so- 
vieto—vest-germane de colaborare 
economică și tehnico-științifică, în
cheiate miercuri la Moscova, infor
mează că părțile au relevat cu satis
facție progresul înregistrat în dome
niul relațiilor economice și industria
le și sporirea volumului schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

în continuarea comunicatului se a- 
rată că a fost acordată o atenție deo
sebită perspectivelor extinderii și a- 
dîncirii în continuare a colaborării 
pe termen lung pe o bază reciproc 
avantajoasă. S-a căzut de acord asu
pra intensificării eforturilor de elabo
rare a unor proiecte comune și de 
înfăptuire a acestora. Se prevede, tot
odată, finalizarea, în scurt timp, a 
convorbirilor privind încheierea unui 
acord interguvernamental soviete— 
vest-german în domeniul colaborării 
tehnico-științifice. Comisia a acordat 
o deosebită atenție problemelor le
gate de tratativele privind colabora
rea in construirea în regiunea Kursk, 
din U.R.S.S., a unui combinat side
rurgic.

Protocolul sesiunii a fost semnat de 
Vladimir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
de Hans Friderichs, ministrul econo
miei al R. F. a Germaniei, care au 
relevat bilanțul pozitiv al convorbi
rilor dintre cele două părți.

★
Alexei Kosîghin, președintele Con

siliului de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, l-a primit pe Hans Friderichs, 
cu care a examinat probleme legate 
de dezvoltarea in anii următori a co
laborării economice, tehnico-științi
fice și industriale dintre U.R.S.S. și 
R. F. a Germaniei, informează agen
ția T.A.S.S.

★
La Moscova a fost semnat un a- 

cord privind colaborarea tehnico- 
științifică dintre Comitetul de Stat 
al U.R.S.S. pentru Știință și Tehnică 
și firma vest-germană „Friedrich 
Krupp". Colaborarea prevăzută în a- 
cord se va desfășura, în special, în 
domeniile construcției de mașini și 
siderurgiei — relatează agenția 
T.A.S.S.

• Principalul obiectiv: creșterea 
competitivității mărfurilor ameri
cane pe piețele străine • Consuma
torii vor plăti mai mult pentru pro
dusele de import • „New York 
Times” : „Calea însănătoșirii situa
ției economice este promovarea 
unui comerț liber de orice discri

minări"

In Statele Unite, de
valorizarea dolarului 
cu încă 10 la sută — 
după ce în decembrie 
1971 avusese loc o de
valorizare de 8,57 la 
sută — nu a luat pe 
nimeni prin surprin
dere, ci chiar a fost 
anticipată de cercurile 
bancare și financiare 
americane. Lumea de 
afaceri, în general, 
și-a exprimat un op
timism precaut în 
legătură cu hotărî
rea adoptată, în timp 
ce opinia publică, 
mai puțin familiari
zată cu mecanismul 
intim al complicatei 
ecuații „dolar-import- 
export-balanță de
plăți", se întreabă cum 
se va repercuta în in
terior și în exterior 
slăbirea puterii de 
cumpărare a dolarului 
pe piața externă.

Incercînd să dea răs
puns la această între
bare, economiștii sub
liniază că devaloriza
rea dolarului a fost 
concepută, în primul 
rînd, ca mijloc de spo
rire a posibilităților de 
desfacere a stocurilor 
acumulate, de îmbu
nătățire a competitivi
tății mărfurilor S.U.A. 
pe piețele mondiale, 
de stimulare a expor
turilor. Cu alte cuvin
te, în hotărîrea acestor 
măsuri s-a avut în ve
dere tocmai crearea u- 
nor poziții economice 
mai avantajoase pen
tru Statele Unite. Fi
rește însă, nu se poate, 
totodată, ignora că 
măsurile de devalori
zare vor avea și alte 
efecte. Așa, de pildă, 
consumatorii ameri
cani vor trebui, după 
cum scrie „EVENING 
STAR AND DAILY 
NEWS" „să plătească 
în acest an cu 2,5 — 3 
miliarde dolari mai 
mult decît anul trecut 
pentru produsele stră
ine desfăcute pe piața 
S.U.A.". Pe de altă

parte, firmele ameri
cane importatoare, 
care încă nu-și reveni
seră de pe urma pri
mei devalorizări, au 
primit o nouă lovitură, 
întrucît se vor găsi în 
situația de a plăti cu 
10 la sută mai mult 
pentru produsele de 
import și de a le des
face pe piața america
nă la prețuri mai mari, 
fapt care va afecta vo-

CORESPONDENȚ A 
DIN S.U.A.

lumul vînzărilor, pre
cum și pe cel al pro
fiturilor. Acestea sînt 
însă pierderi relative 
întrucît, pe ansamblul 
economiei, se așteaptă 
ca scăderea prețurilor 
produselor exportate și 
creșterea prețurilor 
produselor importate 
să ducă la majorarea 
volumului exporturilor 
și limitarea importu
rilor și, implicit, la a- 
meliorarea deficitului 
balanțelor de plăți și 
comerciale ale țării.

în general, în cercu
rile economice și fi
nanciare americane se 
consideră că devalori
zarea în sine nu va 
putea, însă, reglemen
ta problema instabilită
ții cronice a dolarului, 
atît timp cit nu vor fi 
găsite modalități de 
soluționare a cauzelor 
fundamentale ale a- 
cestei situații : inflația, 
hemoragia dolarului 
peste granițele S.U.A. 
(creșterea investițiilor 
efectuate de firmele a- 
mericane în străinăta
te) și, mai ales, volu
mul cheltuielilor mi
litare.

Apreciind devalori
zarea monedei ameri
cane ca o măsură ce 
se impunea, tabăra bi- 
partizană a congres
menilor adepți ai li
beralizării comerțului

internațional averti
zează că, in cazul în 
care acesta nu va fi 
însoțit de reglemen
tări corespunzătoare în 
problemele amintite, 
efectele economice ale 
devalorizării dolarului 
vor fi neutralizate. 
Referindu-se tocmai la 
aceasta, senatorul Wil
liam Proxmire, vice
președintele Comitetu
lui economic mixt al 
Congresului și membru 
în Comitetul senatorial 
bancar, a ținut să sub
linieze că „deși deva
lorizarea dolarului a 
fost un pas necesar, 
mai avem de parcurs 
un drum foarte lung 
pină la rezolvarea cri
zei fundamentale a 
dolarului". De altfel, 
chiar președintele Ni
xon subliniază că 
„devalorizarea nu este 
decît o soluție tempo
rară a problemelor co
merciale americane".

Desigur, în elabora
rea măsurilor ce se 
cer în continuare a fi 
luate, un element deo
sebit de important este 
direcția spre care vor 
fi îndreptate ele. In 
legătură cu această 
chestiune. „NEW
YORK TIMES" consi
deră că, pentru îmbu
nătățirea poziției eco
nomiei americane pe 
plan extern și a pro
movării liberalizării 
comerțului internațio
nal, trebuie să nu 
se dea curs tendin
țelor pn'otecționiste, 
întrucît, în acest mo
ment de ameliorare 
temporară a crizei do
larului, protecționis- 
mul ar avea pentru e- 
conomia americană și 
relațiile comerciale ex
terne ale țării nu e- 
fectul unui medica
ment, ci al unei sub
stanțe nocive. Explica
ția acestui fapt o fur
nizează alt cotidian a- 
merican. „WASHING
TON POST", care scrie I 
că „adoptarea unor 
măsuri legislative res- 
tricționiste, de felul 
suprataxei asupra im
porturilor, nu ar face 
decît să provoace mă
suri de represalii din 
partea celorlalte țări, 
ceea ce va duce la a- 
gravarea unei situații 
deja precare".

C. Ălexandroaie
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