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cît mai repede din vii 
la centrele de vinificație!
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ADUNĂRILE 
PENTRU DĂRI RE SEAMA
moment important in viata

organizațiilor partidului
Recent. Secretariatul C.C. al 

P.C.R. a stabilit, potrivit prevede
rilor Statutului partidului, ca adu
nările pentru dări de seamă să fie 
convocate in acest an eșalonat, in 
cursul lunilor octombrie. noiem
brie si decembrie, incepind de la 
grupele de partid pină la organi
zațiile municipale inclusiv. Adu
nările din unitățile agricole, pre
cum si adunările activului organi
zațiilor comunale vor avea loc pe 
măsura încheierii lucrărilor agri
cole de toamnă.

Moment de bilanț si de stabilire 
a direcțiilor viitoare de activitate 
ale organizațiilor de partid, adună
rile de dări de seamă au o însem
nătate deosebită pentru evidenție
rea căilor de sporire a contribuției 
fiecărui nucleu al partidului si a 
fiecărui comunist in parte, a orga
nelor de partid la transpunerea in 
viată a hotăririlor Congresului al 
X-lea. ale Conferinței Naționale si 
plenarelor C.C. al P.C.R.. a indi
cațiilor cuprinse in cuvîntările to
varășului Nicolae Ceausescu. Fi
resc. cu acest prilei trebuie să se 
acorde toată atentia aprecierilor 
privind realizarea propriilor hotă- 
riri. adoptate in conformitate cu 
aceste linii directoare ale partidu
lui nostru.

De cea mai mare importantă 
este ca dările de seamă si dezba
terile să se concentreze asupra 
sarcinilor de însemnătate priorita
ră pentru colectivul respectiv, să 
jaloneze clar, cu -discernămint, di
recțiile principale ale -activității in 
viitorul an. în acest Sens, este e- 
vident că organizațiile de partid 
din industrie si transporturi sint 

\-------------------------------

chemate să dezbată activitatea 
desfășurată pentru realizarea sis
tematică. zi de zi. a sarcinilor de 
plan si angajamentelor asumate in 
vederea înfăptuirii marelui obiec
tiv — realizarea cincinalului îna
inte de termen. Adunările vor 
avea o contribuție cu atit mai me
ritorie la realizarea acestui tel cu 
cit vor aborda mai concret preo
cupările si sarcinile diferitelor or
ganizații de partid — potrivit spe
cificului ramurii si întreprinderii 
— privind folosirea deplină a ca
pacităților de producție, reducerea 
cheltuielilor materiale. sporirea 
productivității muncii si întărirea 
disciplinei in producție in 
creșterii eficientei întregii 
tăti economice, ridicării 
produselor si respectării integrale 
a obligațiilor contractuale. Un loc 
de primă însemnătate trebuie 
ocupe in dezbateri măsurile 
se impun in fiecare fabrică 
uzină. în unitățile de transporturi 
pentru înclfcierea cu cele mai 
bune rezultate a actualului an 
economic, an hotărâtor pentru în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen, precum și pentru pregăti
rea temeinică a producției din 
1974. în adunările din unitățile de 
construcții este firesc ca dezbate
rile să situeze în centrul atenției 
sarcina scurtării termenelor de 
execuție pe șantiere, lichidării res
tantelor si îndeplinirii integrale a 
planului de investiții. Organizațiile 
de partid de pe șantiere sint che
mate ca. prin analiza matură a
rezultatelor din lunile august si
septembrie, a succeselor, ca si a 
neajunsurilor încă existente. să

scopul 
activi- 

calitătii

să 
care 
sau

----------------- ;— \
Esența opțiunii noastre: 
o literatură despre om, 

pentru om
Scriitorul acestei 

țări și acestor vremuri, 
și in primul rind scrii
torul comunist, mem
bru de partid sau ne
încadrat in partid, a 
făcut o opțiune fun
damentală atunci cind 
s-a dedicat acestei 
profesiuni și cind și-a 
alăturat calitatea de 
comunist : aceea de a 
considera și de a să- 
virși literatura in spi
ritul filozofiei mar
xiste, in spiritul po
liticii generale cultu
rale a partidului și a 
țării sale. Folosesc cu- 
vintul opțiune pentru 
că el este cel adevărat 
și pentru că el conține 
ideea voluntariatului 
care dă calitate mo
rală profesiunii de 
scriitor român con
temporan. Termenul 
de scriitor comunist, 
de scriitor angajat, 
care rezultă din aceas
tă opțiune nu mai 
neliniștește de mult pe 
nimeni, mă refer la 
cetățenii serioși, nu la 
aventurierii din do
meniul scrisului sau al 
teoriei scrisului. In 
primul rind, pentru că 
mai din toate timpu
rile, scriitorul adevă
rat s-a simțit intr-un 
fel angajat fată de so
cietatea și vremea lui, 
indiferent că a decla
rat-o sau nu. opera sa 
fiind cea mai bună 
legitimație in favoa
rea acestei concepții, 
în al doilea rind, pen
tru că această anga
jare (intr-o perioadă 
care cerea lumini mai 
clare și mai ferme in 
cimpul mare al artei 
și literaturii) nu a 
fost impusă nimănui, 
ci este rezultatul unei 
opțiuni care ține de 
sinceritatea cea mai 
intimă a scriitorului. 
•Și. in al treilea rind, 
■'pentru că această an
gajare, dincolo de 
faptul că e dominan
tă in marea literatu
ră contemporană, a că
pătat in politica de 
fapt a partidului nos
tru o înțelegere și o 
întindere foarte com
plexă. tocmai pentru a 

'scuti de erori, care 
s-au intimplat cindva, 
pentru a evita difi

cultăți care pot stin- 
jeni dezvoltarea fi
rească a literaturii. 
Dacă am încerca să 
găsim o metaforă a- 
cestei înțelegeri și cu
prinderi mai complexe 
termenului de lite
ratură angajată, cred 
că aceea de umanism 
ar fi cea mai fidelă, 
în fond, Partidul Co
munist Român cere 
scriitorilor săi comu
niști să creeze o li
teratură pentru om, 
dar pentru OM. pen
tru omul epocii, homo 
faber și homo sapiens 
la un loc, nu pentru 
si nan tropi și cromag- 
noni. Nu ni se indică 
metode, stiluri, forme 
rigide, nu ni se înfă
țișează modele fixe 
■care ar stingheri per
sonalitatea scriitorului, 
dar întotdeauna se 
face apel la necesita
tea unei esențe uma
niste a literaturii noas
tre. Aceasta, pentru a 
păstra o tradiție nobi
lă și frumoasă, pentru 
a ne face datoria de 
comuniști care au a- 
derat de bună voie la 
filozofia și la politica 
vie a partidului lor. în 
sfirșit, pentru a simți 
un plus de răspundere 
față de literatura pe 
care o scriem și față 
de cei cărora le e des
tinată.

Pentru că sintem 
comuniști nu ne pu
tem mulțumi numai cu 
afirmarea acestor ade
văruri. de altfel foar
te clare. Dacă există 
insuccese în litera
tura noastră, dacă ni
velul unor cărți, sau 
unor genuri, sau ni
velul general al lite
raturii nu este cel do
rit, sau cel posibil, 
cauza stă in relațiile 
pe care le avem noi, 
scriitorii, sau alții le
gați de lumea scrisu
lui. cu adevărurile 
foarte clare asupra că
rora am convenit. De
sigur, investigăm aces
te realități in raport 
cu dorințele noastre, in 
raport cu acea situa
ție ideală, pe care în
cercăm să ne-o ima
ginăm ori de cite 
ori ne tulbură o eroa
re. Ce dintr-o parte,

fie din alta. Fiindcă 
sintem oameni și unii 
și alții nu trebuie să 
ne temem de greșeli 
și de recunoașterea 
lor.

De pildă, pentru unii 
scriitori. concepția 
foarte generoasă de li
teratură umanistă de
vine, fie in proză, fie 
în poerie, atit de 
egoistă, atit de redu
să la un singur om, 
la cel care scrie, in
cit chiar cind pare a 
ceva literatură iși 
pierde, prin imposibi
litatea mișcării, ^adi
că a circulației, ca
racterul de literatură. 
Această viziune, aceas
tă practică, această e- 
ditare a unor scriituri 
in care, in numele o- 
riginalității. se arun
că atitea violențe, ati- 
tea obrăznicii, atita 
insultă, cu gindul foar
te lucid că doar-doar 
vor putea fi mascate 
impostura, lenevia, 
trebuie să rămină in 
afara tiparului. Pentru 
că literatura este, la 
urma urmei, o conven
ție intre cel care scrie 
și cel care citește. 
Cartea ta poate fi a 
mea numai dacă ai 
scris-o pentru mine. 
Dacă ai scris-o pentru 
tine, servește-te ! Iar 
milă pot să am pen
tru un infirm nevi
novat. nu pentru unul 
care mă consideră pe 
mine infirm, incercind 
să-mi ofere niște elu
cubrații. în numele 
umanismului. pentru 
a-1 apăra pe seme
nul nostru cititorul de 
niște excrocherli care 
altădată s-ar fi petre
cut prin iarmaroace, 
pentru a-1 scuti de se
cunda unei grimase de 
dezgust, trebuie să ne 
ridicăm împotriva u- 
nei astfel de scrii
turi.

Umanismul, ca esen
ță a literaturii noas
tre, ne descoperă in 
primul rind cititorul, 
adică relațiile pe care

Constantin 
CHLIRITA

(Continuare 
in pag. a V-a)

Cum ie desfășoară culesul și vi- 

nificația în județele Vrancea, 

Constanța, Bacău și Alba
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stabilească modalitățile de 
rare a unui ritm intens de mun
că pină la finele anului.

Cu prilejul dărilor de seamă in 
organizațiile de partid din între
prinderile agricole de stat. S.M.A. 
și cooperativele agricole se impune 
atenției in primul rind o analiză 
exigentă a pregătirii viitoarei re
colte. astfel incit — asa cum a ce
rut secretarul general al partidu
lui — să se creeze premisele ne
cesare dobindirii in toamna viitoa
re a unor producții record in toa
te unitățile si la toate culturile. în 
cursul dezbaterilor trebuie situate 
de asemenea pe prim plan sarci
nile concrete ce le revin in reali
zarea hotăririlor conducerii de 
partid si de stat privind dezvolta
rea septelului. a producției de car
ne. lapte, lină etc., creșterea pro
ducțiilor la plantele tehnice, pre
cum si problemele fundamentale, 
specifice ale consolidării economi
ce a fiecărei cooperative, respec
tiv. ale sporirii eficientei econo
mice a întreprinderilor agricole de 
stat.

Ca unul din subiectele centrale 
ale adunărilor organizațiilor de 
partid din ministere, centrale in
dustriale si alte instituții centrale 
se situează analiza si dezbaterea 
modalității de aplicare a hotăririi 
C.C. al P.C.R. și a Decretului pri
vind normele unitare de organiza
re și ale hotăririi privind rațio
nalizarea sistemului de evidentă 
și a sistemului informational. do
cumente de însemnătate deosebită 
pentru perfecționarea activității și
(Continuare in pag. a Il-a) J
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MUNCESC BINE DE
PUTĂȚII MEHEDIN- 
ȚENI ?
STRADA, PIAȚA, IN
STITUȚIE - LA T5R-
GOVIȘTE
DRUMUL BUN NU 
TREBUIE NEAPĂRAT 
Să COSTE MULT 
„LUMINA MINȚII 
NU-I MAI PUTIN ÎN 
VIAȚA Că LUMINA 
SOARELUI"
RUBRICILE NOAS- 
STRE : FAPTUL DI
VERS, SPORT

Sintem in plin sezon de recoltare și vinificație 
a strugurilor. Așa cum s-a subliniat și în cuvin- 
tarea rostitâ de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul „Zilei recoltei'', producția de struguri din 
acest an este bună și depășește cu aproape 
500 000 de tone producția medie pe anii 1970— 
1972. Important este ca întreaga producție să fie 
culeasă cu grijă, evitîndu-se orice pierdere, să fie 
prelucrată în condiții optime, Iar strugurii de masă 
să ajungă în cantităji cît mai mari pe piață, în 
vederea bunei aprovizionări a populației.

In acest an, campania de cules și vinificație a 
fost pregătită temeinic. Este suficient să reamin
tim că, in unitățile Centralei viei și vinului, ca
pacitățile de prolucrare au crescut cu 3 500 va
goane zilnic, față de anul trecut, iar cele de de
pozitare s-au mărit cu 20 la sută. Din datele furni
zate de centrala de specialitate rezultă că, pină 
în dimineața zilei de 15 octombrie, a fost pre
luată și vinificată 89 la sută din producția de 
struguri prevăzută a se livra de cooperativele 
agricole. Există insă diferențe mari intre un ju
deț și altul in ce privește realizarea planului la 
vinificație.

Se remarcă îndeosebi rezultatele bune obținute 
de cooperativele agricole din judefele Galați, 
Tulcea, Constanța, Brăila Ialomița, Prahova, Vas
lui, Bihor. In cooperativele agricole din unele ju
dețe însă nu se manifestă suficientă grijă 
din partea organelor agricole județene pen
tru strîngerea recoltei în totalitate. și in timpul 
cel mai scurt. în județul Gorj s-a reali
zat numai 24 .la sută din planul de pre
luare a strugurilor la centrele ae vinificație, de
oarece in vii lucrează puțini oameni, iar recoltarea 
este necorespunzătoare. De asemenea, după cum 
ne informează centrala de specialitate, lucrările 
se desfășoară în ritm necorespunzător în jude
țele Alba și Bistrifa-Năsăud. De aceea este ne
cesar ca, printr-o mai puternică mobilizare a for
țelor, printr-o temeinică organizare a muncii, să 
se asigure culesul strugurilor în timpul cel mai

Economia de electricitate și
combustibil începe cu începutul:

DE LA PRODUCĂTOR
Niciodată nu am produs 
și niciodată ca 
nevoia de a o

De cite ori abordăm problematica 
deosebit de complexă legată de gos
podărirea rațională, cu maximă 
grijă, a energiei electrice si termice 
sintem tentați să concentrăm anali
zele doar in sfera consumatorilor, 
fie ei industriali sau casnici. O ase
menea investigație este pe deplin in-

Sala de comanda a termocentralei Luduș lernut

acum nu 
gospodări

atît de multă energie... 
s-a impus mai puternic 
cu grijă și răspundere

nostru se ocupădreptățită (și ziarul 
de aceste probleme), dacă avem in 
vedere că, în acest an, la nivelul 
țării, consumul total de energie elec
trică va depăși 44 miliarde kWh (in 
condițiile acestui consum, calculele 
arată că un procent de reducere a 
acestuia echivalează cu economisirea

ergie electrică a fost (H- 
rejelele de transport de 

la 4,12 lâ sulă li 3,53, Iar in cele.d* 
distribuție de la 7,15 la sută la <,S4 
la sută. A scăzut permanent și eon* 
sumul specific de combustibil pen
tru producerea energiei electrice 
(in ultimii zece ani, cu circa 30 la

logic

a 140 000 tone de combustibil con
vențional anual, precum și cu dimi
nuarea efortului de investiții în cen
tralele electrice de 180 milioane lei).

Tot atit de justificată este insă și 
evidențierea posibilităților reale de 
utilizare cu simț gospodăresc a 
combustibilului și a energiei elec
trice de către producători, precum și 
in transportul și distribuția acesteia. 
De ce aducem în discuție această 
problemă ? în procesul de producere, 
transport și distribuție a energiei 
electrice și termice o parte din 
energia produsă sau transportată se 
consumă în unitățile respective, de 
către utilajele interne ale acestora 
(diferite pompe, ventilatoare, insta
lații de acționare, protecții, automa
tizare, telecomandă ș.a.), ori de că
tre înseși instalațiile propriu-zise de 
transport și distribuție. Comparativ 
cu anul 1971, in anul trecut, consu
mul propriu tehnologic pentru pro
ducerea energiei .electrice a marcat 
o reducere de 0,3 la sută și, în con
tinuare, va înregistra o substanțială 
diminuare. Pentru transportul și 
distribuția energiei electrice, consu
mul tehnologic reprezintă peste 10 la 
sută din energia emisă în rețele. 
Aceasta reprezintă, desigur, o pro
porție medie aflâtă intr-o continuă 
îmbunătățire. Ne fundamentăm apre
cierea pe faptul că. în perioada 
1967—1972, consumul propriu tehno-

sută).
Această evoluție pozitivă are la 

bază aplicarea programelor elabo
rate de conducerea partidului și sta
tului nostru privind, printre altele, 
mărirea puterii unitare a grupurilor 
(in ultimii zece ani, accentul a fost 
pus pe instalarea grupurilor de 50, 
100, 200 și 315 MW), creșterea para
metrilor „aburului viu", concentra
rea puterii în centrale termoelectrice 
de mare putere (400, 600 și 1 000 MW), 
precum și eforturile tuturor energe- 
ticienilor de a asigura economiei 
naționale cantități tot mai mari de 
energie electrică și termică, in con
dițiile unei eficiențe economice in 
continuă creștere.

Cu toate realizările obținute fn 
domeniul gospodăririi energiei elec
trice și termice in instalațiile de 
producere, transport și distribuție, 
totuși acestea pot fi substanțial îm
bunătățite, in așa fel incit să se 
atingă cele mai bune rezultate con
semnate pe plan mondial. în acest 
sens, resursele existente sint mari. 
Concluziile analizelor întreprinse 
le-am formulat cu ajutorul tovarăși
lor ingineri Constantin Fulga, Iero- 
nim Rusan, Gheorghe Diaconu, di-

Ion LAZAR 
Petre NEDELCU

(Continuare in pag. a IU-a)

Ora exacta: 6 milioane
La intrarea in sediul 

comitetului de partid din 
Uzina de utilaje și piese 
de schimb pentru industria 
materialelor de construcții 
București — un ceas-. Un 
ceas sui-generis : in locul 
acelor indicatoare — o 
simplă săgeată : in locul 
celor douăsprezece semne 
ale cadranului — doar... 
opt. De la 1 la 8... milioa
ne ! „Ora exactă" : șase 
milioane opt sute de mii...

Oricit ar pare insă de 
ciudat. ceasul indică, to
tuși. după cum vom vedea, 
timpul. Un timp aparte — 
al maturității profesionale, 
ai înțelegerii eticii munci
torești, comuniste. Un timp 
„interior", măsurat — asa 
cum s-a subliniat atit la 
Congresul al X-lea, cit și 
la Conferința Națională 
ale partidului nostru — nu 
numai in cantitatea mun
cii, cit mai ales in efi
ciența, in competitivitatea 
ei. Ce „pirghii" mișcă a- 
cest delicat mecanism ? Că
ror legi li se supun forțele 
de dincolo de „cadran"?

Mai înainte de a răs
punde. citeva precizări. 
Prima : ceasul dă de fie
care dată ..ora exactă" 
in... lei-valută. Cea de-a

doua : el măsoară doar o 
parte din „timpul inte
rior" de aici — asimilarea 
de utilaie și piese de 
schimb prin mijloace pro
prii.

— Avem nevoie de o li
nie automată de tăiat și 
transoortat cărămizi...

— In județul nostru iau 
amploare construcțiile in-

tare — in uzină soseau și 
solicitări in genul celor 
de'mai sus.

Azi așa, miine așa... U- 
zina primea „apropourile", 
le „înregistra", dar de li
vrat... livra tot ..vechile" 
produse.

— Anul trecut. în pri
măvară. am hotărit să in
versăm un pic rolurile, ne

• Cind secundele se calculează în lei-va- 

lută • Profesori în hală, ingineri în aulă

• Propunere pentru o „carte de vizită"

dustriale ; o instalație de 
vată minerală ne este ab
solut necesară.

— Cilindri filtranț: ! 
Orice fabrică de ciment are 
nevoie de cilindri fil
trant!—

De ani și ani, odată cu 
comenzile curente, pentru 
un agregat sau altul — 
lucruri de „tradiție", exe
cutate aici, in fostele ate
liere de pe dealul Cotro- 
cenilor — azi o unitate 
puternică. în plină dezvol-

spune inginerul Viorel 
Ifrim, șeful secției prelu
crări mecanice. O dată ’cu 
primirea fiecărei comenzi 
ii întrebăm ildi pe benefi
ciari de ce anume piese 
sau utilaje au nevoie...

La rindul lor. cei soli
citați nu s-au mulțumit cu 
un simplu răspuns : pe a- 
dresa uzinei au început să 
sosească numeroase co- 
lete. pliante si scrisori — 
de la citeva grame la ci
teva zeci si chiar sute de

kilograme. Utilaje și pro
iecte care au devenit... pie
sele unei expoziții ad-hoc. 
O întreagă hală — 10 vitri
ne și multe, foarte multe 
„socluri" improvizate — a- 
bla a ou-ut cuprinde cele 
peste 500 de exponate... Vi
zitatorii — citiți : muncito
rii. inginerii și tehnicienii 
de aici — intrau, se opreau 
rind pe rind in fata unuia 

■sau altuia dintre obiec
tele expuse, dintre proiecte, 
le analizau — nu odată, 
ore in șir ! — iși notau a- 
poi numele si numărul de 
ordine și... plecau. De re
gulă. chiar de a doua zi. 
exponatul ..dispărea". Re
apărea insă pe un banc de 
lucru sau pe trunchiul unei 
mașini, in secțiile si ate
lierele uzinei, alături de 
proiectul proaspăt despă
turit...

— Atragerea întregului 
colectiv de muncă, parti
ciparea directă, activă a 
tuturor — de la luarea de
ciziei pină la ultimul act 
concret, de materializare a 
ei — este una dintre pre
misele de bază ale reușitei

Tltus ANDREI
(Continuare4n pag. a IV-a)
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FAPTUL; 
DIVERS]
Pe șine 
ca pe roate

Dupd ce ne-am obișnuit fă 
vedem Tractoarele U-650 lucrind 
Pe cimp sau mergind or fose- 1 
ir. iatd cd. in evrind. le rom I 
vedea ?i in ipostaza unor re- I 
hicule dc... cale ferată. Meri
tul aparține unui prup de spe- I 
ciatiștj de la Rrpionala dc căi I 
ferate Timișoara. condus dc 1 
inginerii Alexandru Gliga fi I 
Ion Dumitrescu, care, in urma ■ 
unor inovații aplicate tractoru- I 
lui U-650. l-au adaptat mersu- ■ 
lui pe linia ferată. De mentio- I 
nat cd pnntr-o simplă operație I 
acesta poate fi readaptat si la 1 
transportul rutier. In noua sa 
calitate de vehicul feroviar, 
tractorul este folosit — prin u- 
tilizarca unor instalații adecva
te — la imprâftierca ierbicide- 
lor. Fellcitindu-i pe inovatori, 
nu ne mai râmlne decit sâ le 
urăm să pună ,.pt sine" fi alte I 
realizări.

„Pescari** 
și gură cască

S-a intimplat pe Valea Lă- 
pușnei (Mureș). Intr-una din I 
zilele trecute, salariații păstră- I 
văriei din apropiere au observai • 
plutind, pe apa piriului. păstrăvi i 
morți. Imediat au pornit pe firul I 
apei. După circa 4 km., i-au sur- | 
prins pe Vladimir Tifrea. Ion 
Mailat și Ion Nistor, toți din I 
comuna Gurghiu (Mureș), care, I 
după ce infectaseră apa piriului ’ 
cu entomoxan, erau preocupați I 
de prinderea peștilor. Caz izo- I 
lat ? Cercetările au stabilit că | 
in decursul anului au procedat . 
aidoma la Creanga Albă. I 
Orșova și Casva. p'rofitind de I 
superficialitatea cu care orga- • 
nele de resort asiguraseră paza i 
Diriurilor în cauză. Prinși ir.• I 
cele din urmă, cei trei vor răs- I 
punde in fața legii, atit pentru . 
paguba produsă (peste 40 000 I 
lei), cit și pentru otrăvirea ape- I 
lor.

Odihnă... 
pe bicicletă | 

întors de eurînd din conce- I 
diul său de odihnă. inginerul 1 
Aurel Crițan. salariat la Con- ■ 
siliul popular municipal Sibiu, 
a adăugat o nouă filă in „do
sarul rutier" pe care -il com
pletează de cinci «ni ipcoace : 
„Parcurs pe aceeași bicicletă de 
ofaț. fără nici o.’pa^ 1.ZO0 k'iji. 
in zonele din sudul si estul ță
rii. In timpul ultimelor cinci i 
concedii de odihnă — străbă- I 
tut. așadar. 17 000 km pe dru- | 
murile țării, distanță egală cu 
traversarea Europei, Asiei $i I 
Americii de Nord". Ar mai ră- I 
mine de străbătut distanta e- I 
chivalcntă traversării Africii, i 
Americii de Sud si Australiei I 
ri ina. A.C. poate aduna in | 
dosarul său rutier distante ln- 
sumind tot globul. li dorim, 
si pentru concediul din anul 
viitor, odihnă plăcută... pe bi
cicletă.

După 
a treia „ex- I 
periență**...

Intr-o seară, de La coloana I 
auto, aparținind U.M.T.F. Dăr- I 
mănești. a dispărut un autoca- ■ 
mion de mare tonaj. Citeva t 
zile, oamenii de aici, ajutați de I 
organele de miliție, l-au căutat | 
peste tot. Nu era nici in pădu
re. nici In oraș. Dar cum un a- 
semenea autovehicul nu era 
chiar un vir£ de ac, pină la 
urmă tot trebuia să apară. Și 
așa s-a și intimplat. în cele din 
urmă a fost găsit In curtea lui 
Gheorghe Barbu din comuna 
Urechești (Bacău). De ce se fă
cuse stăpin pe el ? Pentru că, 
nu cu multă vreme in urmă, tot 
asa. devenise, rind pe rind. peste 
noapte, proprietar ba de auto
turisme. ba de autofurgonete, 
dar cu nici una din mașinile 
respective nu... i-a mers. De ■ 
data aceasta a Încercat cu una... I 
mare. Acum se va convinge că 1 
asemenea ..experiențe" nu se 
pot face pe... gratis.

Bolidul 
31-SM-1991

încărcat cu pasageri, autobu
zul 31-SM-1991 gonea ca un bo
lid pe țoseaua națională 19 A. 
In ciuda indicatoarelor de limi
tare a vitezei, instalate in a- 
propierea unei porțiuni de 
drum denivelat, in curs de as
faltare. dintre localitățile Aciț 
ți Beltiug. în plină viteză, au
tobuzul a intrat intr-o movili 
de piatră concasată. iar de aici, 
eu toate încercările șoferului 
Stefan Varga (de la autobaza 
Satu-Mare) de a-l redresa — 
Intr-un șanț adine de pe mar
ginea drumului. Epilogul ? în 
momentul tocului, mai multe 
spătare de scaune (sudate su
perficial cu puțin timp In ur
mă la SIRCA din Cărei.unde 
mașina suferise o reparație ca
pitală), s-au rupt ți ~ călători, 
din cei 24. au fost accidentați. 
Trei dintre acețtia au fost in
ternal in spital.

Rubricâ redoctato da 
Dumitru TIRCOB 
Gheorgbe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

înerpem rlndurile de feți prin a remarca, de Ia hun începui, o 
lăudabilă Inițiativă a Comitetului pentru problemele consiliilor popu
lare (C.P.C.P.), care și-a înscris ea obiectiv permanent, in programul 
său de activitate, organizarea unor acțiuni de indrumare șl control 
ale aparatului aalariat din județe pe problemele dc bază ale activității 
consiliilor populare.

O asemenea acțiune efectuată In județul Mehedinți a prilejuit tot
odată o serie de constatări și concluzii, valabile nu numai pentru res
pectivele organe locale, cl și pentru altele — motiv pentru caro vom 
ștărui, pe «curt, asupra eltorva dintre ele.

în sesiunile Consiliului popular ju
dețean Mehedinți, in ședințele de 
comitet executiv au fost dezbătute. 
In acest an. probleme dc mare Im
portanță pentru viața economico-»o- 
clală a județului, 
în urma unor ast
fel de analize 
s-au adoptat ho
tăriri și decizii e- 
ficiente privind : 
planul de dezvol
tare economi co- 
socială si bugetul 
local, activitatea 
de sistematizare 
și disciplina In 
construcții, reali
zarea sarcinilor 
din Programul 
Național privind 
gospodărirea ra
țională a resurse
lor de apă. extin
derea lucrărilor 
de irigații, indi- 
guiri și desecări, 
activitatea unită
ților care organi
zează producția 
industrială și pre
stațiile de servi
cii pentru cetățeni, aprovizionarea 
populației cu produse agroalimentare 
și altele.

In abordarea acestor probleme șl 
» altora, comitetul executiv s-a ba
zat pe consultarea comisiilor perma
nente. a specialiștilor din diverse 
sectoare, a cetățenilor. Sint de re
ținut in această direcție citeva fap
te. Numai In semestrul I, de pildă, 
comisiile permanente ale consiliului 
popular județean au întreprins peste 
40 de controale in unitățile economi
ce. social-culturale și ale administra
ției de stat, care s-au soldat cu pes
te 100 de propuneri și măsuri adop
tate de comitetul executiv pentru îm
bunătățirea activității in sectoare 
dintre cele mai diverse.

în stilul de muncă al comitetului 
executiv sint tot mai prezente, de 
asemenea, cunoașterea și analizarea 
problemelor vieții economlco-sociale 
a județului la fața locului. Practic, 
cadrele de conducere ale județului 
au fost prezente aproape in toate îm

CANTITĂȚI SPORITE
OE ENERGIE ELECTRICĂ

De la an Ia an. I.R.E. Iași, 
care iși desfășoară activitatea pe 
raza județelor Iași și Vaslui, a 
pus la dispoziția unităților eco
nomice și a cetățenilor cantități 
sporite de energie electrică. A- 
ceasta — firește — in urma lu
crărilor de extindere a rețelei 
executate de către, electricienii 
ieșeni. Ing. Vlad Vasiliu, direc
torul întreprinderii/ ' preci
zează că s-a ajuns astfel la 
peste 10 000 km rețele, prin care 
se distribuie anual aproape 
900 000 MWh. Lucrările de ex
tindere a rețelei sint proiecta
te de către specialiștii între
prinderii. constituiți recent in
tr-un atelier de proiectare. S-a 
reușit astfel ca toate cele 420 de 
sate din județul Iași și 403 din 
cele 436 din județul Vaslui să 
fie deja electrificate. Numărul 
abonaților din mediul rural a 
ajuns acum la peste 173 000.

Paralel cu aceste activități, la 
I.R.E. Iași se acordă o atenție 
deosebită pregătirii cadrelor de 
electricieni. Unitatea patronează 
un liceu energetic și o școală 
profesională cu aproape 1 500 de 
elevi, iar din acest an a recru
tat pentru secția de subingineri 
cnergeticienj a Institutului doI - 
tchn.c Iași un număr de 30 de 
cadre.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii'

Scurte informații 
monografice

Populație : 68 773 de 
locuitori (cu suburbii) ; 
salariați : 41 037 ; pensio
nari : 7 500 ; elevi : 13 000 ; 
suprafața municipiului 
(cu suburbii) : 2 706 ha ; 
numărul străzilor 160 ; 
numărul unităților comer
ciale și atelierelor coope
rației meșteșugărești : 
309 ; unități sanitare : 38 ; 
unități școlare (școli și 
grădinițe) : 97 ; unități de 
cultură : 30.

Surprize șl uimiri 
la turnul Chindiei

Spre sud de vestitul 
turn al Chindiei, care 
străjuie, Încă semeț, îm
prejurimile orașului, se 
Întinde o vale pe care o- 
chiul abia o cuprinde. Mai 
demult valea era o întin
dere de pămint lăsat in 
paragină, impinzit doar de 
bălării și de smocuri de 
iarbă. Localnicii il folo
seau după cum se nime
rea : cînd loc de... pășu- 
nat, cind „ladă" munici
pală de gunoi. Am văzut 
Valea Chindiei cu ani in 
urmă și am revăzut-o re
cent Te uiți și nu-ți vine 
să crezi 1 Unde sint bă
lăriile, scaieții și mără
cinii ? Toată valea e nu
mai o floare, numai pomi 
tineri, numai alei. La ca
pătul minunatului parc — 
întins cit Cișmigiul — se 
zărește lacuL Tlrgoviște- 
nil și-au amenajat un lac 
artificial , pentru agre
ment !

.„Ne plimbăm apoi prin 
grădina zoologică, amena
jată In parcul Chindiei. 
Traversăm locurile de 
joacă pentru țincii Tlrgo- 

v _____

prejurările In care s-au analizai orj 
s-au luat hotăriri în legătură cu dez
voltarea social-economică a comune
lor și orașelor.

Colectivul care »-a deplasat din 

Muncesc bine deputății 
mehedințeni ?

DEPUTĂȚII ÎNȘIȘI ÎMPREUNĂ CU ALEGĂTORII LOR 
POT DA RĂSPUNSUL CUVENIT

partea C.P.C.P. a apreciat că preo
cuparea comitetelor executive, a 
aparatului consiliilor populare din 
județul Mehedinți pentru perfecțio
narea metodelor și stilului lor de 
muncă îmbracă, In general, forme 
dintre cele mai diverse — de la or
ganizarea unor acțiuni cit mai con
crete de antrenare a maselor la con
ducerea treburilor locale, pină la îm
bunătățirea propriei activități a ca
drelor cu munci de răspundere din 
conducerea județului. Astfel de e- 
forturi sint oglindite, In primul rind, 
de rezultatele — in general pozitive 
— înregistrate în principalele sec
toare economico-sociale ale județu
lui.

O analiză aprofundată a muncii 
scoate insă la iveală și unele aspec
te mai puțin îmbucurătoare, care se 
cer înlăturate — pentru ca rezulta
tele viitoare să fie și mai bune.

O serie de observații se pot face, 
de pildă, despre problematica și mo
dul in care se desfășoară unele din
tre sesiunile consiliilor populare.
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Invitație la „Ursul Negru"

Cooperația de consum din jude
țul Mureș oferă turiștilor de pe 
aceste meleaguri, in soecial celor 
care se află la odihnă și tratament 
sau vizitează frumoasa stațiune 
Sovata. un agreabil loc de popas.

viștei. Cineva ar putea 
Întreba : cum, cind, cine 
a transformat Valea Chin
diei ? Răspunsul : n-a 
fost complet transforma
tă. aici se mai sădesc 
pomi, mai continuă lu
crările de finisare. Cine 
o transformă ? Municipa
litatea și cetățenii. Cum ? 
Cu sudoarea frunții. Cu 
mic, cu mare, toată 
populația municipiului a 
pus mina pe cazma și lo
pată. Au fost plantați 
40 000 de pomi și arbuști 
ornamentali ; au fost in
stalate 300 de bănci ; au 
fost săpați și taluzați 
peste 100 000 mc de pă
mint. Acum, municipiul se 
interesează de proiectul 
unui teatru de vară...

Rețetă pentru 
frumusețea 

orașului
Ne plimbăm agale pe 

artera cea mai largă și 
cea mai circulată a ora
șului : bulevardul Casta
nilor. II cunoașteți ? E ca 
o autostradă cu patru 
benzi de circulație, stră
juită pe stingă și pe 
dreapta de castani secu
lari. Ca mai toate căile 
de circulație din ora£ 
bd. Castanilor nu e 
sfirtecat de cazmale și 
timăcoape, de sfredelele 
pneumatice. Rareori vezi 
o tăietură in asfaltul 
străzilor orașului. Pro
babil că pe la Tirgo- 
viște n-au ajuns incă 
spintecătorii de străzi 
despre care 6-a scris 
in „Strada, piața, institu
ția" Ia Pitești, București, 
Arad ș.a.m.d. Dar nu atit 
aspectul străzilor, curățe
nia, frumusețile naturale 
atrag In primul rind a- 
tenția. Ceea ce impune

mai mult și face din Tir- 
goviște un oraș cu adevă
rat frumos este înfățișa
rea caselor. Rareori am 
văzut fațade atit de bine 
întreținute, curți și gră
dini atit de frumoase. Ni
căieri — nici un maidan, 
au dispărut mormanele de 
moloz din jurul blocurilor, 
Fietroaiele de pe străzi, 
ntre vitrinele marilor 

magazine bucureștene și

vitrinele suratelor lor mai 
mici din Tirgoviște — 
nici-o deosebire. Pare de 
necrezut — nu ? Vlnzăto- 
rii spală, mătură, scutu
ră. Am văzut fete tinere, 
practicante. în .halatele 
lor albastre cu gulerașe 
albe, frecind de zor gea
murile și pereții magazi
nelor.

Țineți-o mereu așa, oa
meni buni !

„Nașterea" 
n-a avut încă loc

Totul a început lntr-o 
frumoasă zi de. toamnă. 
La 1 septembrie 1970. ofi
cialitățile turistice de la 
București și din Tirgoviș
te au căzuț de acord că 
fosta cetate de scaun are 
nevoie de un hotel turis
tic. Ce mai la deal, la vale 
— au Început lucrările la 
hotelul botezat „Dună
rea" Înainte de a 6e naș
te. S-a hotărit ca naște-

Dacă pot fl In general apreciate ca 
pozitive conținutul materialelor pre
zentate In multe sesiuni și eficiența 
hotăririlor adoptate, nu poate fi tre
cut cu vederea faptul că in munici
piul Drobela Turnu-Severin au ab
sentat de pe.ordinea de zi a sesiunilor 
unele probleme cu implicații directe 
in perfecționarea treburilor locale, 
cum ar fi participarea cetățenilor la 
acțiunile de gospodărire a orașului, 
activitatea sanitară și de asistență so
cială, valorificarea potențialului tu
ristic al orașului șl altele.

în legătură cu sesiunile se con
stată deficiențe legate și de modul In 

care unii deputați iși exercită atribu
țiile. participă la analizarea proble
melor supuse discuției și la adop
tarea celor mai judicioase si eficien
te hotăriri. Propriile analize efec
tuate de consiliile populare au scos 
in evidență faptul că In multe 
locuri sesiunile se desfășoară in
tr-un spirit analitic solid, deputății 
contribuie nemijlocit, prin critici și 
propuneri concrete, la soluționarea 
problemelor aflate pe ordinea de zi. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că, așa 
cum arată aceleași analize, deseori 
sesiunile au caracter formal, parti
ciparea multor deputați la dezbate
rea problemelor fiind insuficientă. 
Sint deputați. la toate nivelurile — 
județ, municipiu, oraș, comună — 
care de la alegeri și Pină in pre
zent nu au luat niciodată cuvintul 
in plenul sesiunilor, nu au făcut 
nici o propunere și nu au ridicat 
nici o singură problemă sesizată de 
cetățeni.

Cauza acestui fenomen nu este de 
neexplicat. In spiritul legii consiliilor

No- 
sta-
Ha- 
cele 

în camere 
pot servi.

Este vorba de hanul „Ursul 
gru“, amplasat la intrarea in 
țiunea balneoclimatică Sovata. 
nul dispune de condiții dintre 
mai bune de cazare, 
confortabile. Aici se 

rea să aibă loc peste doi 
ani, la aceeași dată (deci: 
1 septembrie 1972). Și ho
telul a început să se dez
volte. Se dezvolta și nu 
prea. Cit creșteau cele
lalte clădiri din jur intr-o 
lună, el creștea in nouă. 
Observind asemenea fap
te, Oficiul județean de 
turism a chemat in fața 
judecății pc constructor. 
Din instanță. O.J.T. a 

LA TÎRGOVIȘTE
ieșit cu ciștig de cauză : 
constructorul, I.C.M., a 
fost obligat să plătească 
despăgubiri (500 000 lei) 
pe care O.J.T... nu i-a 
văzut niciodată. Lucrări
le au fost totuși „im
pulsionate". Pe șantier, in 
loc de 5—6 constructori, 
ciți veneau lriainte de 
proces — veneau acum 
6—7. S-a hotărit ca inau
gurarea să se amine pen
tru ziua de 10 august 
1973 — cu 11 luni mai 
tirziu decit se conve
nise. Pe urmă s-a ho
tărit să se facă pe 22 
august. Și, aici e aici I 
Cu toate că... bătrinul co
pil era incă slab dezvol
tat (paradoxal), i s-a pus 
in față o panglică, s-au 
sădit, ca decor, niște brazi 
in jur, niște flori. Pan
glica a fost tăiată, s-au 
servit citeva gustărele, 
citeva păhărele și...

A doua zi : brazii au 
fost smulși din rădăcină, 
floricelele rupte, feres
trele mlnjite cu bidinele 

populare, al normelor democratice 
ale vieții noastre sociale, deputății 
sini obligați să prezinte periodic, In 
fața cetățenilor, rapoarte și dări de 
seamă Asupra propriei lor activități. 
Or. cum să nu apară stări dc pasi
vitate, de rupere a deputaților de 
realitățile circumscripțiilor pe care 
le reprezintă, dacă In ultimii 4 ani 
deputați județeni, orășenești și co
munali au prezentat doar cite o sin
gură dare de scamă in fața alegă
torilor ?

★

Concluziile colectivului C.P.C.P, 
deplasat in jude
țul Mehedinți au 
îmbrățișat, firește, 
șl alte probleme 
ale activității con
siliilor populare, 
au fost, dccl, 
mult mal cuprin
zătoare. In artico
lul dc față am In
sistat atlt pe la
turile pozitive, pc 
experiențele bu
ne, caracteristi
ce. cit. de aseme
nea, și pc uncie 
din lipsurile exis
tente in stilul șl 
metodele de mun
că pentru că 
— după părerea 
noastră — șl in
tr-un caz și in ce
lălalt, concluziile 
au o valoare mai 
generală și sint 
de natură să re-, 

prezinte învățăminte folositoare și 
pentru alte consilii populare.

Este îmbucurător, de altfel, faptul 
că. atit in timpul acțiunii la care ne 
referim, cit și in perioada imediat 
următoare — In spiritul acestor în
vățăminte — s-au luat cu operativi
tate măsuri pentru inlăturarca ne
ajunsurilor semnalate, pentru lărgi
rea contactului deputaților, a apara
tului comitetului executiv cu cetățe
nii, pentru perfecționarea activității 
consiliilor populare in conducerea 
treburilor locale. Ceea ce reprezintă 
un argument in plus că, in viitor, 
activitatea organelor locale ale pu
terii de stat din județul Mehedinți 
va înregistra noi succese, va pune 
în valoare și mai mult capacitatea 
șl inițiativa oamenilor de pe aceste 
meleaguri.

Constantin PRIESCU

la alegere, intr-o ambianță plăcută, 
preparate culinare' specifice bucă
tăriei locale. De la hanul „Ursul 
Negru" se pot face excursii în îm
prejurimi, cu puncte turistice de o 
rară frumusețe.

de var. De ce ? Păi, după 
„inaugurare" reîncepeau 
lucrările de construcție. 
Copilul refuza să se nas- ( 
că ! Ba, mai mult — a 
început să plingă (prin 
instalațiile de apă prost 
montate). Și a plîns atita, 
pină a făcut leoarcă toate 
mochetele de prin holuri. 
Dandana. Mochetele au 
fost scoase, stoarse și 
puse la uscat.

Și ce-a mai fost, ce s-a 
mai intimplat ? E vorba 
să se... nască !

Să nu vă uitați 
papionul acasă 1

„Hai, acum incheiați-vă 
nasturii și răsuciți-vă de 
la stingă la dreapta și de 
la dreapta la stingă. Dar 
ușurel, ușurel, nu iute ca 
sfirleaza ! Ușurel, să vă 
văd bine din față, din 
spate și din profil. Acum 
opriți-vă și ridicațt-vă 
in sus, rind pe rind, pi
cioarele să văd dacă aveți 
pantofii lustruit! lună". 
Stați, opriți-vă de tot, 
mai zise portarul. Din 
opt ciți șinteți, puteți in
tra in local doar 5. Trei 
femei șl doi bărbați. O 
femeie și doi bărbați au 
căzut la examen. De ce ? 
Pentru că n-au ținută. 
Vedeți, dumneavoastră, 
aici e local de lux, unde 
nu se poate intra cu orice

Adunările 
pentru dări de seamă 
moment important in viața 

organizațiilor partidului
(Urmare din pag. I)

creșterea operativității, a eficienței 
conducerii.

Adunările de dări de seamă din 
Instituțiile științifice sint chemate să 
se concentreze îndeosebi asupra con
tribuției membrilor de partid, a tu
turor oamenilor de știință la soluțio
narea problemelor cu caracter priori
tar. definite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională — de deosebită 
însemnătate pentru progresul teh
nic, pentru dezvoltarea economico- 
socialâ a tării, pentru legarea tot 
mai strinsă a cercetării științifice de 
cerințele producției. Adunările de 
dări de seamă din școli și instituțiile 
de invățămint superior, desfășurin- 
du-se la începutul anului, de studii 
care marchează trecerea la aplicarea 
in viață a Hotăriri! C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973. să constituie un 
prilej pentru examinarea modului in 
care se transpun in fiecare școa
lă, liceu și facultate măsurile a- 
doptate de conducerea partidului 
pentru perfecționarea procesului de 
invățămint. pentru educarea comu
nistă a tineretului studios, pre
gătirea Iui mai temeinică pentru 
muncă și viață. în instituțiile de artă 
și cultură este firesc ca dezbaterile 
să prilejuiască un bilanț al activității 
fiecărei organizații de partid pentru 
realizarea programului de perfecțio
nare a activității pe târim politico- 
ideologic și cultural-educativ stabilit 
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971. pentru promovarea litera
turii și artei militante, cu un puternic 
mesaj social, ferm angajate în susți
nerea idealurilor construcției socia
liste.

După cum se știe, înfăptuirea vastu
lui program elaborat de Congresul al 
X-leu impune întărirea rolului par
tidului ca forță conducătoare a socie
tății, creșterea rolului fiecărei orga
nizații de partid in cadrul colecti
vului in care iși desfășoară acti
vitatea. Tocmai de aceea este 
necesar ca in adunările de dări 
de seamă să se acorde o impor
tanță deosebită problemelor îmbunătă
țirii continue a vieții interne de partid. 
Participantii la adunări sint che
mați să dezbată modul în care se 
aDlică in activitatea cotidiană a 
fiecărei organizații principiul mun
cii și conducerii colective, știut fiind 
că in concepția partidului nostru a- 
ceasta presupune organizare, răspun
dere personală pentru sarcinile în
credințate și aplicarea neabătută a 
hotăririlor adoptate in colectiv. Tot
odată. trebuie să se acorde atenția 
cuvenită intăririi disciplinei dc par
tid, creșterii responsabilității comu
niștilor, pornind de la considerentul ■ 

x»câ fiecare membru al partidului are 
. datoria să facă totul .pentru a. duce _• 
^lpjținâejjlțpireț saTTÎnjlq; încredințate, < 

a părficipa activ la’ viața social-po- 
htică.

Conducerea partidului nostru a sub
liniat de repetate ori că Îmbunătă
țirea activității ideologice și educa
tive trebuie să constituie o preocu
pare permanentă, stăruitoare a orga
nelor și organizațiilor de partid, care 
au datoria să asigure folosirea judi
cioasă a tuturor mijloacelor de care 
dispun pentru ridicarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii. Adu
nările de dări de seamă constituie 
un nou prilej pentru a se supune 
analizei desfășurarea invățămintului 
de partid, calitatea și eficiența mun
cii politice de masă — important fac
tor de cultivare a combativității par
tinice. Este necesar ca dările de sea
mă și discuțiile să urmărească in ce 
măsură acțiunile politico-educative 
au fost orientate spre problemele 
de însemnătate primordială, s-au ca
racterizat prin promptitudine și com
bativitate împotriva neajunsurilor, 
prin diversitate de forme și varietate 
de mijloace care să le asigure un ca

«Os 
fel de îmbrăcăminte. Cine 
n-are pantofi negri și pa
pion in picățele...

Desigur, nu este deloc 
criticabilă preocuparea 
pentru ținuta consumato
rilor, grija pentru „nive
lul" localului — cu con
diția să nu se ajungă 
insă la exagerări. Or, 
„Casa Dimbovițeană", deși 
face parte din alimenta
ția publică, practic nu e

local pentru public, ci 
pentru... papioane ! Re
zultatul ?

• Mai intii citeva date 
statistice : pentru crearea 
„Casei Dimbovițene"' a 
fost sacrificată una din
tre cele mai mari și mai 
frumoase clădiri din oraș: 
clădirea a fost scoasă 
timp de doi ani din cir
cuitul locativ și economic 
pentru... amenajări ; au 
fost sacrificate sute de 
mii dc lei pentru dotări ; 
30 de cadre calificate din 
comerț au fost scoase din 
rețea și puse să se tnvir-' 
tească prin sălile goale 
ale „Dimbovițenei". Și ea, 
„Casa Dimbovițeană", dă. 
In schimb, un venit de... 
citeva sute de lei 1! Mal 
puțin decit un chloșo de 
răcoritoare 1

Decit așa, ne spuneau 
unii cetățeni, mai bine 
să-l schimbăm firma. 
Să-i spunem, de pildă, 
„Paguba Dimbovițeană".

La „Gostat" ardea 
o lumină

Frumoasă și bogată e 
piața Tirgoviștei ! Plato
urile, rafturile, mesele, 
gondolele sint „Inundate" 
de fructe și legume, de 
păsări și ouă, de semin
țe și flori. Găsești și ce 
nu-ți trece prin minte. 
Sacoșele gospodinelor dis
locă din piață vagoane de 
marfă, dar nu se cunoaș
te. Rafturile sint mereu 
primenite cu produse 
proaspete. Dar ce ob
servi ? E prezent mai ales 
comerțul cooperatist, le
gumele se găsesc mai fi
les la producătorii parti
culari. Un chioșc — sin
gurul — al Gostatului stă 
stingher mai la o parte. 
Tubul fluorescent agățat 
de tavan împrăștie lumi
nă spre... lumina zilei.

— De ce o fl arzind 
becul la Gostat in puterea 
zilei ? — întreabă unii.

— Ca să se vadă bine 
că înăuntrul chioșcului 
nu e nimic — răspund 
alții.

Dîmbovița, 
apă dulce...

Pe la sfârșitul lunii iu
lie, unele ziare au publi
cat , următoarea informa
ție (spicuim) : .....Sursa 
de alimentare cu apă a 
municipiului Tirgoviște a 
fost realizată prin fora
rea a 30 de puțuri pe un 
front de captare de 30 
km. Stația de pompe și 
bazinul aferent au fost 
echipate cu utilaje și in
stalații care permit pom
parea în canalul colectiv 
a unui volum de apă de

racter larg atractiv. Cu cit aceste 
aspecte iși vor găsi o dezbatere mai 
aprofundată, cu atit va creste efi
cienta muncii politice de masă, cu 
atit va răspunde mai bine cerinței de 
a fi mai strins legată de obiectivele 
concrete ale dezvoltării spiritului re
voluționar al oamenilor muncii.

O mare atenție trebuie să se acor
de realizării sarcinilor fiecărei or
ganizații de partid in dezvoltarea 
conștiinței socialiste. In educarea 
comuniștilor, a tinerei generații, 
a tuturor oamenilor muncii in 
spiritul normelor eticii șl echi
tății socialiste. Deși Proiectul de 
norme ale vieții și muncii comuniști
lor. ale eticii și echității socialiste 
este încă in dezbatere, însușirea și a- 
plicarea in viață a prevederilor sal ? 
sint îndatoriri pentru fiecare co
munist. Tocmai de aceea, in spi
ritul hotăririlor Plenarei C.C, al 
P.C.R. din noiembrie 1971, adunările 
de dări de seamă să înfățișeze clar 
ce a făcut fiecare organizație pentru 
popularizarea acestui cod moral și, mai 
ales, pentru înrădăcinarea normelor 
sale in comportamentul cotidian, la 
locul de muncă, in familie si socie
tate al membrilor de partid, al ute- 
ciștilor, al tuturor oamenilor muncii.

Practica a demonstrat că pentru 
buna desfășurare a adunărilor de 
o deosebită însemnătate este pregăti
rea dărilor de scamă, care consti
tuie punctul de plecare al dezbate
rilor. Experiența arată că ele sint 
cu atit mai bogate in conținut si mai 
dinamizatoare pentru dezbateri cu cit 
exprimă gindirea mal multor comu
niști cu experiență, care cunosc pro
fund viața și sarcinile colectivului 
din care fac parte. Ele trebuie sâ 
se oprească asupra aspectelor fun
damentale ale muncii de partid, să 
le analizeze concret, sâ evite 
abstracțiunile și generalitățile, să 
formuleze puncte de - vedere clare, 
partinice, asupra succeselor și ne
ajunsurilor. Avind un caracter exi
gent și combativ, mobilizator pentru 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor, 
ele vor da tonul unor discuții de lu
cru principiale, vor stimula dezvol
tarea unui climat de dezbateri, pă
truns de spirit critic și autocritic, 
constructiv, de intransigență comu
nistă față de orice lipsuri.

Adunările activului de partid In 
care se vor prezenta dările de sea
mă ale comitetelor de partid comu
nale, orășenești și municipale să 
dezbată temeinic. In principal, pro
blemele cele mai actuale ale condu
cerii economiei și vieții social-cul
turale locale, activitatea desfășurată 
pentru cunoașterea temeinică de către 
toți oamenii muncii a politicii inter
ne și externe a partidului. In miezul 
dezbaterilor' trăbuie să se situeze și 
aspectele esențiale ale organizării 
Îndeplinirii hotăririlor partidului, a 
propriilor hotăriri ale organizației, 
problemele îmbunătățirii stilului și 
metodelor de muncă.

Adunările pentru dări de teamă 
vor dezbate probleme de mare în
semnătate actuală pentru activitatea 
organizațiilor de partid. Tocmai de 
aceea dezbaterile trebuie să se con
cretizeze in planuri de măsuri bine 
gin di te, cuprinzătoare și concrete, 
realiste, capabile să mobilizeze pe co
muniști. toți oamenii muncii la în
făptuirea lor. Pregătite temeinic, 
cu sprijinul comitetelor județene, 
municipale, orășenești și comunale, 
desfășurate in spiritul înaltei princi
pialități comuniste proprie partidului 
nostru, adunările de dări de seamă 
ale organizațiilor de partid vor asi
gura concentrarea energiilor comu
niștilor. a întregului popor pentru în
deplinirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului, pentru noi 
succese in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

trei ori mal mare decit 
debitul din trecut..."

Au trecut 10 săptămini..
E adevărat că Dimbovi- ’v 
ța-i apă dulce ? învirtim 
robinetul și... pic, pic, pic. 
N-a mai rămas nimic. De 
ce nu e apă ? N-au fost 
forate puțurile, n-au fost 
echipate bine pompele ? 
Ba da, dar... Dar ce ? 
Se pare că n-au fost 
bine instalate conductele. 
Dorim informații sigure. 
Le căutăm la directorul 
direcției județene pentru 
gospodărie comunală, la 
directorul întreprinderii 
de specialitate. Dar ia-i 
de unde nu-s. Tocmai fu
seseră coboriți de pe 
scaune pentru... incompe
tență.

Hai să bem 
o drojdie la... 

lactovegetarian 1

Cum intri în localul 
Iactovegetarlan din Tîr- 
goviște dai să., ieși. De 
ce ? Chiar din prag rămii 
cu senzația că ai greșit 
adresa. In galantarul fri
gorific. în loc de lactate, 
de mtncăruri din legume, 
vezi numai afumături, nu
mai hălci de carne crudă. 
Iar pe lista de meniuri ? 
Ciorbe de carne și tocane, 
sarmale și musacale, țuică 
și lichioruri.

Numai ce-1 auzi pe cite 
un stilp de-al casei :

— Ia mai adă mă o 
drojdie !

Un singur lucru deran
jează pe clienții localu
lui. La iactovegetarlan 
n-au apărut incă... pastra
ma și tulburelul.

Gh. GRAURE 
Const. SOCI
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STRUGURII
cît mai repede din vii 

ia centrele de vinificație!
VRANCEA

Vești bune, dar ar 
putea fi și mai bune
In tinutul Vrancei. acolo unde .-e 

află cea mai mare zonă viticolă a 
țârii, cuprinzind peste 30 000 hectare 
de vie pe rod, se înregistrează. in 
această toamnă, o producție record 
de struguri. Cum se acționează pen
tru ca această mare bogăție a viilor 
să fie pusă la adăpost cit mai re
pede și in condiții optime ? La nu
mai o săptămină de la declanșarea 
campaniei de cules, ziarul nostru 
consemna faptul că. datorită unor 
carențe organizatorice, se realiza 
mai puțin de jumătate din ritmul 
mediu zilnic la recoltat, stabiut 
pnn plan. Din această cauză, mij
loacele de transport și utilajele de 
la centrele de vinificație nu intra
seră incâ intr-un regim de lucru 
normal. Tot atunci ziarul iși expri
ma speranța de a primi cit mai re
pede vești bune de pe frontul re
coltării strugurilor din acest ju
deț.

După ce am străbătut podgoriile 
Vrancei sintem in măsură să a- 
nunțăm vești bune in ce privește 
culesul și vinificația. Analizind in 
mod operativ situația de pe teren, 
biroul comitetului județean de par
tid a intervenit energic printr-o 
mobilizare mai mare a forței de 
muncă active din comune la cule- 
les. De asemenea, la intervenția 
biroului comitetului județean de 
partid s-a constituit un parc ajută
tor de 227 autocamioane, care, ală
turi de mijloacele proprii ale uni
tăților agricole, transportă strugu
ri- in condiții bune. Alte măsuri 
privesc deblocarea rapidă a centre- <___ —____  

lor de vinificație aglomerate și di
rijarea producției cu mijloace auto 
de transport spre centrele de la 
Păunești și din alte părți, unde exis
tă excedent de spațiu de depozila- 
î c. Aceste măsuri, cit și altele au 
dus la atingerea unui ritm mediu 
de recoltare de 4 000—4 500 tone stru
guri pe zi. La I.A.S. Panciu, spre 
exemplu, unde producția a fost de
pășită in medie cu 2.5 tone struguri 
ia hectar, centrele de vinificație au 
lucrat cu 45 la sută peste capacita
tea prevederilor inițiale.

Cu toate acestea, in cooperativele 
agricole din județul Vrancea mai 
sint de recoltat circa 30 000 tone 
struguri. Aceasta se datorește fap
tului că nu peste tot s-a realizat 
ritmul normal la cules. Ca urmare, 
cele 27 centre de vinificație care 
preia» strugurii de la cooperativele 
agricole din județ sint. utilizate incă 
cu 1 000—1 500 tone sub capacitatea 
zilnică de prelucrare. După cum s-a 
putut constata, in ultimele’3 zile, la 
cooperativa agricolă Jariștea abia 
jumătate din forța de muncă acti
vă s-a aflat la cules in vii ; ir. a- 
ceste condiții s-au recoltat zilnic 
sub 300 tone struguri, față de 500 
tone prevăzute prin grafic. Iată 
motivul pentru care aici au mai 
rămas de recoltat strugurii de pe 
circa 500 hectare. Cele 25 autoca
mioane ale unității nu pot fi utili
zate cu întreaga lor capacitate și, 
ca urmare, la centrele de vinificație 
se creează mari goluri. Și la coo
perativa agricolă Dumbrăveni peste 
300 hectare cu vie așteaptă culegă
torii. Iar la cooperativa agricolă 
Cirligele au mai rămas de recoltat 
peste 400 hectare cu vie.

Fapt este că strugurii au ajuns 
în faza rrtaximă de acumulare a za
hărului și orice zi intirziere poate 
dijmui acum producția cu 2—3 la 
sută. Tocmai de aceea — și ținind 
seama că s-a înrăutățit și vremea — 
trebuie să se acționeze energic pen

tru grăbirea culesului, astfel incit 
întreaga producție de struguri din 
această vestită zonă viticolă a țării 
să fie grabnic pusă la adăpost.

Ion MANEA

CONSTANȚA

In această săptămină 
se va încheia culesul
în județul Constanța, dună cum 

ne spunea ing. Gh. Rădulescu. di
rectorul întreprinderii județene a 
viei și vinului, producția bună de 
struguri din acest an a impus e- 
forturi deosebite atit din partea 
unităților agricole la recoltat, cit 
și a centrelor de vinificație pentru 
prelucrarea operativă a struguri
lor. înainte de declănșarea cam
paniei. s-au întocmit grafice de 
preluare la toate unitățile, activi
tatea de la centre a fost organi
zată in trei schimburi perma
nente. Ca urmare, in ziua de 12 
octombrie. întreprinderea si-a rea
lizat integral prevederile planului 
de preluare si vinificație pe 1973. 
în ultima perioadă, culesul stru
gurilor s-a desfășurat intr-un ritm 
alert. Duminică. 14 octombrie, s-au 
cules strugurii de pe 180 ha vie, 
din care 111 ha in cooperativele a- 
gricole, iar restul în întreprinderile 
agricole. în prezent, în județul 
Constanta au mai rămas de 
cules 3 000 ha de vie. Majoritatea 
unităților cu suprafețe mici de vie au 
terminat complet această lucrare, 
restante mai mari fiind mai ales in 
zona marilor podgorii Ostrov. Bă- 
neasa. Cernavodă. Ce-i drept, in 
toate unitățile agricole din zonele 

respective se lucrează in aceste 
zile intens la cules, iar întreprin
derea viei si vinului a luat măsuri 
pentru a accelera activitatea de 
primire a strugurilor. Si totuși, 
zilnic se produc aglomerări în fata 
unor centre, generind intîrzieri în 
descărcarea mijloacelor de trans
port. „Cauza stă în nerespec- 
tarea graficelor de livrare de ca
iro unitățile agricole, ne explică 
Vasile Cri$. șeful centrului de vi- 
nificație Cernavodă. în prezent, noi 
trebuie să primim cantități muit 
mai mari decit cele prevăzute'1. Si
tuația este asemănătoare și la 
centrul Băneasa.

George MIHAESCU

ALBA

E liniște in podgorii
Cu mai bine de o săptămină în 

urmă, semnalam ritmul slab la re
coltatul strugurilor în cooperati
vele agricole din județul Alba. 
Este drept că de atunci lucrările 
au fost intensificate în multe coo
perative agricole, iar ca rezultat 
suprafețele de pe care s-a strins 
recolta reprezintă 50 la sută. La 
cooperativa agricolă din Balcaciu 
participă zilnic la culesul strugu
rilor toti cei 45 cooperatori care 
formează brigada viticolă. Astfel, 
numai în citeva zile s-au recoltat* 
18 ha din cele 30 ha cu viță de vie 
pe rod. De asemenea, la cooperati
va agricolă din Jidvei participă 
zilnic la cules 50 cooperatori. Pină 
acum au încheiat culesul strugurilor 
cooperativele agricole Vințu de Jos, 
Teiuș și întreprinderea agrico-

lă de stat Jidvei. în alte coope
rative cu mari suprafețe cultivate 
cu vii, suprafețele de pe care s-au 
cules strugurii sint mici sau chiar 
nu a început această lucrare. Asa 
sint cele din Șona, Cricău, Beni'\ 
Bucerdea Vinoasă, Ighiu. Se pare 
că. pornind de la cerința în
dreptățită de a grăbi încheierea 
semănatului griului și culegerii 
porumbului, conducerile acestor 
cooperative agricole și-au con
centrat întreaga atenție numai 
în această direcție. Or. nu este 
o treabă gospodărească ca tocmai 
acum să se sacrifice rodul podgo
riilor. după un an de muncă.

în ce privește activitatea cen
trelor de vinificație, este de men
ționat că la Cricău, în ultimele 3 
zile, s-au preluat de 3 ori mai mulți 
struguri decit în decurs de o săp- 
tâmină. -Sint însă cooperative a- 
grioole — Bucerdea Vinoasă și Ighiu 
— care n-au livrat nici un bob.

în locul oricărei concluzii, aș
teptăm din partea organelor agri
cole județene măsuri operative 
pentru ca culesul strugurilor să se 
intensifice.

Ștefan D1NICA

BACĂU

Chiar dacă a ruginit 
frunza...

Zilnic, în județul Bacău se cu
leg si se prelucrează cite 1 000 de 
tone de struguri. Pină la 15 oc
tombrie a fost recoltată 70 la sută 
din suprafața cu vii. Cooperativele 
agricole din zona Zeletinului — 
Căbești, Frumușelu. Glăvânești, 
Găiceana — sint pe terminate cu 
această lucrare. Și in alte unități 
cultivatoare de vită de vie din ju
deț se lucrează cu 'spor. în viile 
cooperativelor agricole din comu
nele Nicolae Bâlcescu. Săucești și 
Fărăoani, strugurii sint încărcați 
imediat în autocamioane si căruțe 
și, în cel mult 2—3 ore, sint la cen
trele de vinificație, sub teasc. Se 
apreciază că. în aceste unităti. cu
lesul strugurilor se va termina în 
cel mult o săptămină.

Cu totul alta este situația în raza 

de activitate a centrului de vini- 
ficatie Sascut. Uzina de aici nu lu
crează decit la jumătate din capa
citatea ei. Si aceasta din linsă de 
struguri. Ing. C. Ungureanu, șeful 
centrului, ne spunea că pină la a- 
ceastă dată s-ar fi putut încheia 
campania de vinificație dacă coo
perativele agricole ar fi recoltat 
strugurii conform graficelor înche
iate. Sînt Insă unităti, ca cele din 
Păncesli, Valea Seacă, Huruiești, 
Sascut. oare n-au cules nici jumă
tate din suprafața cultivată cu viță 
de vie. La Păncesti, bunăoară, din 
cele 400 ha au fost recoltate doar 
175 ha. Mult prea încet se 
desfășoară munca și la coo
perativele agricole din Valea 
Seacă, Sascut-sat ei altele. Ing. 
Dumitru Erimicioiu, directorul 
I.V.V., ne spunea că la toate cele 
12 centre de prelucrare au fost 
luate măsuri care să permită pre
luarea unei cantități duble si chiar 
triple de struguri fată de cea de 
pină acum. Peste tot au fost orga
nizate două și trei schimburi.

Gheorghe BALTA

la Drobcla-Turnu Severin

TANC PETROLIER
DE 5 000 TDW

La Șantierul naval din Dro- 
beta Tumu-Severin a primit 
botezul apei cel dinții tanc pe
trolier de 5 000 -tdw. construit 
in cadrul acordurilor econo
mice dintre Republica Socialistă 
România și R. P. Chineză.

Cu acest prilej, constructorii 
de nave de aici au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R. tova
rășului Nicolae Ceaușescu. in 
in care se angajează să ooțină 
noi și importante succese, contri
buind in acest fel la dezvoltarea 
ramurii de construcții navale in 
țara noastră.

■n
Produse din cauciuc

peste plan
TlRGU-MUREȘ (Coresponden

tul „Scinteii". Deaki Lorand). — 
Pe lingă tradiționalele sale pro
duse ceramice, sectorul din 
Tirnăvenî al fabricii mixte de 
industrie locală Luduș. reali
zează și o serie de accesorii 
destinate industriei construc
toare de mașini, fabricilor de 
ciment pentru fondul pieței. In 
acest an s-au livrat cantități 
însemnate de garnituri din 
cauciuc pentru mașinie de cu
sut. de spălat, pentru cele des
tinate agriculturii. în cele 9 luni 
ale anului, unitatea din Tirnă- 
veni a depășit planul de pro
ducție, realizând și livrind be
neficiarilor peste prevederi 30 
de tone garnituri din cauciuc.

(Urmare din pag. I)

ir.treprinderilor electro
din București, Deva și 
precum și al tovarășilor 

— - • Dumitru

rectorii 
centrale 
Pic iești, „-------- ,
ingineri Ilie Zaberca și 
Popescu, directorii întreprinderilor 
de rețele electrice Timișoara și 
Bacău. Le supunem ateryiei pro
ducătorilor. a altor factori de răs
pundere din acest domeniu, avind 
certitudinea valorificării lor prac
tice. atit in acest an. cit și in anii 
următori din actualul cincinal..

O primă categorie de posibilități 
care trebuie fructificate vizează 
exploatarea rațională a agregatelor 
energetice, creșterea randamente
lor instalațiilor, valorificarea tu
turor resurselor energetice secun
dare. Pentru aceasta. Ia Centrala 
termoelectrică Mintia — Deva s-au 
aplicat măsuri tehnice complexe, 
intre care: modificarea arzătoare
lor la cazane in scopul îmbunătă
țirii arderii si evitării zgurificării; 
diminuarea pierderilor de căldură 
la cazane, a excesului de aer in a- 
cestea. prin reglarea optimă a ar
derii din camerele de comandă ; 
reducerea pierderilor in circuitul 
apă-abur. in urma inlăturârii ne
etanșei taților și recuperării con
densatului, de la diverse instala
ții, care pină nu de mult se iro
sea ; renunțarea la pompele de ră
cire de la o instalație ; raționali
zarea iluminatului și altele. Efec
tele ? Micșorarea consumului spe
cific de combustibil și a consumu
lui propriu de energie electrică, in 
trei trimestre din acest an, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
cu 18102 tone combustibil con
vențional și 13 475 000 kWh energie 
electrică.

La CET Brazi, prin punerea In 
funcțiune la termenele prevăzute

Au terminat
însămînțatul griului
și recoltatul porumbului

muncii de pe ogoarele 
Satu-Mare au terminat

Oamenii 
județului 
insămințările de toamnă. Raportind 
acest succes intr-o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comitetul jude
țean de partid se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru 
realizarea exemplară a tuturor sar
cinilor ce revin agriculturii jude
țului. să-și unească toate forțele 
pentru înfăptuirea actualului cinci
nal cu șase luni mai devreme, pen
tru ridicarea patriei noastre dragi 
pe cele mai înalte trepte de pro
gres și civilizație.

★
în numele mecanizatorilor, țăra

nilor cooperatori și specialiștilor 
din agricultura județului Dîmbovi
ța, care au repurtat același impor
tant succes, comitetul județean de 
partid a adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care asigură că lu
crătorii ogoarelor dimbovițene vor 
munci cu toată dăruirea și hotări- 
rea pentru creșterea necontenită a 
producției agricole vegetale și ani
male, pentru progresul și prosperi
tatea patriei.

*
Oamenii muncii din unitățile a- 

gricole ale județului Vrancea au 
terminat insămințatul griului și al 
celorlalte culturi de toamnă pe în
treaga suprafață planificată. In te
legrama trimisă C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
arată :

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral, că. urmind înaltul exemplu de 
patriotism ce-1 dovediți prin întrea
ga dumneavoastră muncă și viață, 
vom munci cu exigență, pasiune și 
devotament pentru înfăptuirea pre
vederilor stabilite de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
ale partidului in industrie, agricul
tură in toate domeniile activității 
economice și sociale.

★
Intr-o telegramă adresată C.C. 

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean de 
partid Mehedinți raportează că ță
ranii cooperatori din această parte 
a țârii au încheiat recoltatul po
rumbului, urmind ca în cîteva zile 
această lucrare să fie terminată și 
de către întreprinderile agricole de 
stat.

Comitetul județean de partid asi
gură totodată că lucrătorii de pe 
ogoarele județului, toți oamenii 
muncii care trăiesc și muncesc in 
acest colț frumos de țară, nu vor 
precupeți nici un efort și iși vor 
consacra si in viitor întreaga lor 
energie și capacitate de muncă 
pentru realizarea sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, iri vederea 
îndeplinirii ________ „1 ___
de termen a sarcinilor ce le revin 
din actualul plan cincinal.

exemplare și înainte

a grupurilor nr. 5 și 6 de cite 105 
MW și utilizarea boilerelor de ter- 
moficare a acestor grupuri, se va 
realiza, incă din această iarnă, o 
economie de combustibil de circa 
36 000 t.c.c./an. De altfel, in cadrul 
acestei întreprinderi, alte economii 
anuale de 1550 t.c.c. se obțin 
baza modificării sistemului

pe 
___  ___ de 
pulverizare a apei in unele turnuri 
de răcire, recuperării purjei la două

rile amintite s-au depistat nume
roase alte rezerve de diminuare a 
consumurilor tehnologice la pro
ducerea energiei electrice, că se 
perseverează pentru traducerea în 
viață a noi și noi măsuri de eco
nomisire a acesteia și a combusti
bilului in propriile instalații. Stu
diile întreprinse, precum și pro
gramele de acțiune elaborate pun 
accentul pe modalitățile specifice

Intr-un articol publicat recent în ziarul nostru („Drumul bun nu 
trebuie neapărat să și coste mult" — „Scînteîa" nr. 9650) am adus în 
discuție unele probleme privind utilizarea mai eficientă a fondurilor 
destinate acestor lucrări de investiții — construcțiile de drumuri — 
probleme a căror soluționare revine, cu precădere, constructorilor de 
drumuri și furnizorilor de utilaje pentru lucrări rutiere. Astăzi, abor
dăm — succint — contribuția proiectării, S altor organe, la realizarea 
unor drumuri de calitate, cu costuri cit mai mici.

— Cum poate spori aportul pro- 
iectanților la construirea de dru
muri bune, cu costuri reduse ? ' — 
l-am întrebat-~pe ing. lordaiv Flores- 

. cu, -consilier in cadrul Institutului de 
studii, cercetări și proiectări pentru 
lucrări rutiere și portuare :

— Intre două localități — ne-a 
răspuns interlocutorul — se poate 
construi un drum mai lung, ocolind 
toate obstacolele — ape. mlaștini, 
zone denivelate ș.a. — toate porțiu
nile care ar putea ridica probleme, 
cum se spune ; costul pe kilometru 
va fi redus, in acest caz, dar econo
mia națională va pierde de două 
ori : pe de o parte, drumul avind o 
lungime mare, investiția va necesita 
fonduri însemnate și, pe de altă 
parte, transportul efectuat pe dru
mul odată construit — mai lung — 
va dura mai mult. Intre aceleași lo
calități se poate construi insă un 
drum direct, înfruntînd și învingind 
toate piedicile existente de-a lungul 
amplasamentului. De această dată, 
drumul fiind mai scurt, transportul 
se va face mai rapid. Dar aș vrea 
să subliniez că, deși costul calculat 
pe kilometru de drum va fi ridicat, 
totuși există posibilitatea ca valoa
rea totală a investiției să fie mai 
redusă ca în prima variantă prezen
tată, tocmai pentru că numărul kilo
metrilor acestui drum este mai mic. 
Esențial este, deci, ca, încă din faza 
de proiectare să se asigure un drum 
scurt, cu costuri totale minime, 
funcție de condițiile existente 
zonă.

— Răspundeți acestei cerințe 
toate împrejurările ?

— Noi, proiectant», ne străduim 
să realizăm, în fiecare caz, cele mai 
bune și cele mai economice variante 
de drum. Dar aceasta nu este decit 
o latură a problemei : la fel de im
portant este pentru diminuarea cos
turilor construcțiilor de drumuri să 
elaborăm asemenea proiecte in care

utilaje și perfecționarea altora, cit 
și raționalizarea in continuare a 
iluminatului Ia locurile de muncă 
ș.a., al căror numitor comun este 
îmbunătățirea și mai substanțială 
a rezultatelor in privința utilizării, 
în. propriile instalații, a combusti
bilului și energiei. Merită remar
cate,' de asemenea, preocupă
rile întreprinderii electrocentrale 
București care, în următoarble

Economia de electricitate
și combustibil
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* celor mai bune variante ale am
plasamentelor drumurilor construite 
și stabilirea unor parametri optimi ai 
acestora. Autostrada București-Pi- 
tești, noul drum din zona Sistemului 
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier sau noua variantă Cim- 
pina a drumului național Bucuresti- 
Brașov — segment al drumului euro-

DRUMUL BUN
NU TREBUIE NEAPĂRAT
SĂ COSTE MULT

dacă se adoptă soluții de proiectare 
economice și se folosesc larg 

materialele ieftine
ponderea materialelor scumpe — ci
menturi de calitate superioară ș.a. — 
si fie din ce în ce mai redusă, op- 
tindu-se pentru folosirea unor înlo
cuitori, la fel de rezistenți, dar mai 
ieftini. Noi prevedem aceste substi
tuiri, dar nu este totul să prevezi 
un material mai ieftin, ci și ca cele 
înscrise in proiect să poată fi înfăp
tuite in practică. Or, aceasta nu este 
posibilă întotdeauna din cauza unor 
furnizori de materiale de construcții.

Să ne oprim, mai întii. asupra 
unui prim aspect amintit mai îna
inte — alegerea de către proiectanți

cazane, a condensului la noua sta
ție de păcură ș.a. Cit privește în
treprinderea electrocentrale Bucu
rești, in trei trimestre, aici au fost 
realizate economii de combustibil 
convențional de peste 20 000 tone. 
Căile prin care s-a acționat : recu
perarea căldurii evacuate, respec
tiv pierdute, odată cu apa de ră
cire a condensatoarelor de abur, de 
la turbinele de 50 MW din CET 
Grozăvești și de 100 MW din CET 
București Sud ; asigurarea reparti
ției economice a sarcinii pe agre
gatele principale și auxiliare ale 
centralelor, pe baza menținerii pa
rametrilor de funcționare la nive
lul valorilor economice ale aces
tora.

Important este că in intreprinde-

fiecărei centrale termoelectrice, 
determinate de nivelul dotării teh
nice și tehnologice, de gradul a- 
tinș în domeniul gospodăririi ener
giei electrice, termice și a com
bustibilului. Bunăoară, la CET 
Brazi se au in vedere reducerea 
stăruitoare a duratei reparațiilor 
(s-a și stabilit un nou normativ in 
acest sens), ca și acțiunile între
prinse pe lingă unii consumatori 
(rafinăria și Combinatul petrochi
mic din Ploiești, stația de spălare 
a vagoanelor Ghighiu) de a re
turns in întregime condensatul.

Tot atit de importante sint și 
măsurile preconizate a se aplica 
in cadrul întreprinderii electrocen- 
trale DeVa. Aici, sfera interven
țiilor cuprinde atit montarea unor

luni, privesc buna întreținere a izo
lațiilor termice și reducerea pier
derilor de apă-abur in circuitele 
centralelor, utilizarea economică a 
agregatelor auxiliare, creșterea 
coeficientului de folosire a agrega
telor celor mai economice și mic
șorarea numărului de ore de func
ționare a celor cu consumuri spe
cifice de energie și combustibil 
mai mari.

Posibilități care trebuie puse ne
întârziat în valoare există și in în
treprinderile de rețele electrice, 
care, practic, se îngrijesc de trans
portul și distribuția energiei elec
trice. In trei trimestre din acest 
an, în cadrul I.R.E.-Timișoara, de 
pildă, prin diminuarea consumului 
tehnologic 8-a economisit o canti

tate de energie electrică suficien
tă pentru a asigura timp de 15 luni 
funcționarea unei unități de mări
mea întreprinderii mecanice din 
localitate. Suportul milioanelor de 
kWh energie electrică economi
siți: transportul curentului electric 
către centrele cu consumuri mai 
mari prin linii de 110 kV (in locul 
celor de 20 sau 35 kV), suprave
gherea ‘îndeaproape a funcționării 
stațiilor de transformare, preveni
rea avariilor ș.a. In ce privește 
I.R.E.-Bacău, în cadrul acesteia a 
avut loc o schimbare de optică. 
„Nu să expediem cit mai multă e- 
nergic electrică pe rețelele noastre, 
ci doar atit cit este strict necesar", 
iată deviza sub care in acest an 
s-a trecut la urmărirea zilnică a

• consumurilor de energie electrică 
la principalele puncte dih sistemul 
de rețele, prin care se raționali
zează consumurile tehnologice la 
transportul și distribuția energiei 
electrice. Eficiența acestor măsuri 
se concretizează in diminuarea eu 
peste 20 milioane kWh a consumu
lui tehnologic în sistemul deservit 
de I.R.E.-Bacău. In continuare, 
conducerea acestei întreprinderi va 
aplica noi _
consumului tehnologic, între care 
micșorarea duratelor de întreruperi 
provocate de avarii în rețelele de 
transport și distribuție, reglajul co
rect al tensiunii in diferite puncte 
din sistemul energetic ș.a.

Sint rezultate care se cuvin cu
noscute și generalizate și in alte 
unități ale energiei electrice, cu a- 
tît mai mult cu cit nu peste tot se 
depun eforturi susținute pentru 
buna gospodărire a energiei elec
trice, termjce și a combustibilului, 
iar unele întreprinderi se situează 
sub nivelul celor mai bune reali
zări din țară și de peste hotare.

măsuri de reducere a

pean E 15 — pentru a ne limita 
doar la cîteva exemple — constituie 
dovezi de îmbinare a calităților dru
murilor de mare trafic, cu economi
citatea construcției acestora. Dar, pre
cizăm : economicitate considerată în 
funcție de situațiile concrete din fie
care caz — prin găsirea unor soluții 
ingenioase, adevărate certificări ale 
iscusinței proiectanților care le-au 
conceput și, bineînțeles, ale construc
torilor care le-au realizat.

Nu despre toate drumurile și, im
plicit, despre documentațiile tehnice 
ale acestora se pot face asemenea 
aprecieri pozitive. Lucrurile sint cu 
atit mai de neînțeles cu cit neajun
surile pe care le conține o documen
tație sau alta puteau fi cu ușprință 
evitate incă din etapa elaborării stu
diilor preliminare — privind traficul 
prezent și viitor, evoluția gebgrafico- 
ecdnomică' a zonelor implicate — din 
faza întocmirii studiilor tehnico-eco
nomice respective. Iată și două 
exemple care vor lămuri mai bine 
problema adusă în discuție :

• Organele de specialitate ale Băn
cii de investiții au dovedit că valoa
rea de deviz prevăzută în studiul 
tehnico-economic referitor la lucră
rile de modernizare a drumului na
țional Corabia — Turnu-Măgurele 
poate fi cu 2,4 milioane lei mai re
dusă, fără a se afecta-cîtuși de puțin 
obiectivele urmărite prin moderniza
rea drumului amintit Această dimi
nuare a valorii cuprinsă in docu
mentațiile tehnico-economice prezen
tate spre avizare s-a dovedit posi
bilă prin înlocuirea sistemului ru
tier proiectat, cu altul mai adecvat 
condițiilor și perspectivelor econo
mice din zonă.

• In cazul drumului național 2 F, 
analiza atentă a traficului actual și a 
celui de perspectivă a relevat posi
bilitatea micșorării lățimii părții ca
rosabile a drumului; ca urmare, va
loarea prevăzută în documentația 
tehnico-economică prezentată șpre 
avizare Băncii de investiții a fost 
redusă cu 7 la sută.

în legătură cu aceste situații tov. 
Iile Nuțeanu, director în Banca de 
investiții, arăta :

— Sint destul de numeroase exem
plele asemănătoare. Evident, unii 
pi’oiectanți sau factori de resort din 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor invocă tot felul de jus
tificări pentru a-și susține documen
tațiile tehnico-economice prezentate 
spre avizare — uneori, cum spu
neam, supraevaluate, încărcate. Cînd 
mult mai important ar fi ca proiec
tanta să caute și să găsească în fle
car» caz soluțiile cele mai eficient»

prin care nivelul cheltuielilor pen
tru lucrările de drumuri si se opti
mizeze ia zfuncție de situația con
cretă dată.

Ce consecințe au proiectarea și 
construirea unor drumuri supradi
mensionate sau la realizarea earor* 
se folosesc cantități mari de mate
riale scumpe, ne justificate de cerin
țele traficului din zonă ? înainte 
de toate, cheltuirea inutilă a unor 
mari fonduri de investiții și eon- , 
sumare» lă fel de inutilă a unor 
cantități de,materiale scumpe —• aiît f 
de necesare altor ’obiective aflate în “ 
construcție.

Dar. așa cum se menționa la în
ceputul acestui articol, pentru dimi
nuarea costurilor construcțiilor de 
drumuri, prin folosirea unor mate
riale niai ieftine, un rol deosebit re
vine furnizorilor de asemenea ma
teriale. Concret, ne referim la furni
zorii de zgură de furnal și de ci
menturi de o calitate mai scăzută. 
„Pini acum, la construcția de dru
muri s-au folosit doar citeva vagoane 
de zgură dc furnal", ne spunea ing. 

. Constantin Huțuleac, director tehnic 
al întreprinderii de drumuri si po
duri.

— De ce ?
— Conlucrarea noastră eu indus

tria metalurgică furnizorul zgurei 
de furnal —* a avut loc mai mult 
sporadic. Pentru a utiliza zgura de 
furnal la construcția de drumuri, 
aceasta trebuie pregătită în preala
bil — granulată — de industria me
talurgică. Se pare că nici ei nu au 
instalații adecvate pentru . această 
operație. Folosirea zgurei de furnal 
pentru ieftinirea construcțiilor di 
drumuri rămine, totuși, o soluție...

— Gare este cauza neutilizării la 
construcția de drumuri a unor ei- 
menturi inferioare, dar capabile să 
confere o mare durabilitate arterei 
rutiere ?

— Fa briei le de eiment nu sînt in
teresate în producerea lor, pentru că 
aceste sortimente nu le asigură o 
eficientă ridicată, așa că nu dispu
nem de astfel de materiale de con
strucții, care ar reduce costurile lu
crărilor de drumuri.

Probleme insolubile ? Să vedem 
care este punctul de vedere al in
dustriei metalurgice și,. respectiv, al 
producătorilor de ciment ?

• Ing. Gheorghe Gheorghiu, direc
tor general adjunct în Ministerul In
dustriei Metalurgice : „Atîta zgură 
de furnal eită ni s-a cerut, atit am 
dat. Pentru constructorii de drumuri 
oferim această zgură după ce o gra
nulam ; dar trebuie să știm care 
este exact nivelul eererii lor, pen
tru a ne organiza și noi munca In 
mod corespunzător".

• Ing. Ștefan Vernica, director în 
centrala cimentului : „în primul 
rind, trebuie ca metalurgia să ne asi
gure nouă cantitatea de zgură de 
turnai pe care o cerem si care este 
folosită în producția fabricilor de ci
ment. Pentru anul 1974, de pildă, 
ne-a aprobat o cantitate de zgură cu 
20 la sută mai mică decît am solici
tat... în legătură cu cimenturile — 
așa-zis rutiere — realizarea lor este 
prevăzută în planul tehnic al minis
terului nostru, așa că intr-o perspec
tivă apropiată vom fabrica și livra 
constructorilor de drumuri și aseme
nea materiale de construcții".

După cum se vede, pe undeva, exis
tă 6 nepotrivire Intre cerințele invo
cate de proiectant!! și constructorii 
de drumuri, pe de o parte, șl furni
zorii de materiale de construcții de 
drumuri, pe de aliă parte. Necon
cordantă care se regăsește în menți
nerea la un nivel ridicat a costuri
lor lucrărilor de drumuri. A devenit 
stringent^ necesară o analiză apro
fundată întreprinsă de factorii de re
sort, care să ducă la înlăturarea tutu
ror dezacordurilor existente încă în 
acest domeniu și să permită depista
rea, de la caz la caz, a celor mai 
adecvate posibilități prin a căror va
lorificare se asigură reducerea con
tinuă a cheltuielilor de construcții 
de drumuri. Nu trebuie nici un mo
ment să se uite că fondurile de in
vestiții pentru realizarea de noi dru
muri sînt strict dimensionate, iar 
economisirea lor prin toate mijloace
le oferă condiții pentru construirea 
altor și altor kilometri de șosele, 
atit de necesare economiei naționale.

Dan MATEESCU
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„Lumina minții 

nu-imai puțin in viață 
ca lumina soarelui"
Recent a intrat in producție filmul „Dimitrie Cantemir — Mușchetarul român', 

povestire cinematografică în două părți, consacrată marelui cărturar umanist și 
domn al Moldovei de la a cărui naștere se împlinesc 300 de ani. Autorul scenariu
lui, scriitorul Mihnea Gheorghiu, este de multă vreme preocupat de personalitatea 
lui Cantemir, un fruct al acestei preocupări constituindu-l romanul istoric „A venit un 
om din răsărit*, publicat în 1969, în ,,Editura tineretului*. încredințat Casei de filme 
nr. cinci, noul scenariu-— din care publicăm un fragment : secvența Divanului, după 
înscăunarea lui Dimitrie Cantemir ca domn al Moldovei — propune o imagine com
plexă asupra deslinului acestui ilustru înaintaș, relevînd patriotismul său fierbinte, 
înaintatele sale concepții filozofice și sociale. Evocarea este astfel concepută încit sa 
alieze exigențele reconstituirii istorice cu cele ale filmului de acțiune, con$tituindu-se 
într-un spectacol de largă audiență. Filmul va fi realizat de regizorul Gheorghe 
Vitanidis și va adăuga o pagină nouă epopeii cinematografice naționale.

Sesiune a seminarului național 
de gindire economică 

modernă și contemporană

în editarea cursurilor 

și tratatelor universitare

PALATUL DOMNESC — 
SALA TRONULUI; pe 
fondul buantino-romăn. 
pusful european al prin
țului umanist apare din 
detalii și ornamentații con
temporan? cu începutul 
veacului luminilor : can
delabre fastuoase, oglitui, 
tapiserii.

Boierii tint așezați pe 
lavițe lungi, de-o parte 
ji de cealaltă a fălii. Stau 
de vorbă intre ei.

Fotoliul scund si lat. la
pidat cu brocat de aur. al 
voievodului — în centrul 
silii, pe o estradă de mar
in urd cu trei trepte — e 
tncd neocupat.

E păzit, in dreapta spă
tarului. de căpitanul de 
dragoni PETRE DRAGUS. 
șeful gărzii domnești, cu 
gabia scoasă, lama pc 
umăr.

★
O odaie luminoasă. pli

na de cărți din podea pi- 
nă-n bagdadie — cămara 
fa de lucru din Constan- 
tmopol, mutatd aici.

Cantemir iși termină Im
bricatul : peruca pe care 
i-o cunoaștem din stampe : 
pefte cămașa bogată de 
borangic alb, brodați, un 
pieptâras de zale de ar
gint fără mined : pe dea
supra o tunică de atlaz 
cu manșete late si guler 
înalt, răsfrint, ca la curtea 
vienezâ. Pe birou. cufă- 
rașul său de piele cu do
cumente. încuiat.

Mihuț. in uniformă de 
polcovnic de dragoni. in
tră in încăpere emoțio
nat. salutindu-l pe domn.

MIHUT : Divanul s-a 
adunat și așteaptă porun
ca Domniei Voastre.

CANTEMIR : Bine. so
sesc. po'.covnice Mihuț... 
(Cantemir zimbește și-i 
face semn să dispună).

Mihuț intră in sala tro
nului. După el, Cantemir. 
Mihut cu glas de stentur 
anunță :

MIHUT : Stăpinul nos
tru. Măria-Sa Dumitrasco 
Vodă Cantemir întîi, prin- 
cep« Dacoromaniae. voie
vodul Tării Moldovei.

BOIERII fin co-) : Să 
trăiești intru mulți ani. 
Măria-Ta.

Pircălabii poftiți și ei la 
divan îl aclamă...

Cantemir, luindu-și locul.

face semn tuturor sâ se 
așeze.

CANTEMIR : Vă mul
țumesc. boieri dumnea
voastră. Si fiindcă timpul 
nu așteaptă, să trecem la 
treburile la care ne-am 
adunat, lăsind firitieelile 
pentru cind le vom me
rita.

Intr-o parte a sălii, un 
grup de boieri conserva
tori murmură ceva. Capul 
lor e bdtrinu’ lordachi 
Russat. învechit în slujbe.

RUSSAT fin șoaptă) : Nu 
ne recunoaște privilegiile... 
Se vede că-i fecior de ca
lici râzăși... Nu vezi că a 
adunat și pircălabii la 
sfat 7 Ca să ne umilească...

NICOLAE COSTIN (ma
lițios) : Sluje. la domnia

căci de la Dachia-felice 
și de la Râm ne tragem 
tustrei, moldoveni. mun
teni și ardeleni. ca din- 
tr-o mumă și un tată bun.

La această a doua fra
ză a domnitorului. căpi
tanului Petre i se umezesc 
ochii.

CANTEMIR : Și vom 
scoate și noi corăbii la 
Mare, către lumea întrea
gă. Vom deschide școli 
si poete și o Academie.... 
Căci lumina minții nu-i 
mai puțin in viață ca lu
mina soarelui...

Grupul boierilor schim
bă priviri, cu înțeles.

Din nou, lordachi Russat 
are ceva de spus vecinu
lui său. dar mai tare.

RUSSAT : Lumina soa-

Sfatul Țârii șl pun in ma
rile dregătorii pe cărtu
rarii noștri cei mai de 
seamă, pc Domnia-sa Ion 
Neculce, vel spătar... (Gru
pul boierilor a amuțit. As
cultă cu încordare).

CANTEMIR (idem) : Pe 
Domnia-sa Nicolae Costin. 
vel logofăt.

La acest nume, un frea
măt trece in rindul boie
rilor, știut fiind că fami
lia Coștinețtilor era ne
prietenă Cantemireștilor.

CANTEMIR (idem) : Iar 
vel-vomic, ca mai bătrin 
și cunoscător in ale cir- 
muirii, pe domnia-sa Ior- 
dachi Russat.

în timp ce boierii acla
mă aceste porunci, lorda
chi Russat, holbindu-se de

FRAGMENT DIN SCENARIUL DEDICAT MARELUI CĂRTURAR 
PATRIOT DIMITRIE CANTEMIR
de scriitorul MIHNEA GHEORGHIU

asta, n-o să mai vezi, boier 
lordachi...

RUSSAT (tot în șoaptă) - 
Ei. tihnă n-o să fie tn 
țara Moldovei... Trebuie 
învrăjbit Brincoveanu-Vo
dă și zilele prințișorului 
sint numărate...

Răsună vocea lui Can
temir.

CANTEMIR : Venind cu 
chezășie de Jungă pace 
de la cele trei Imperii, ho
tărăsc să scad cu două 
sferturi toate dările noi. 
spre ușurința norodului, ca 
să tragă și el folos din 
sudoarea frunții sale și să 
se-ntoarcă la vatră ciți 
au dat bir cu fugiții prin 
codri și pe la minăstiri.

Grupul pircălabilor a- 
clamă această hotărire. 
Grupul boierilor tace. Mi
huț urmărește.. cu un z:m- 
bet ironic, reacția lor, 
atent la orice mișcare.

CANTEMIR (continuă) : 
Vom slobozi negoțul de 
orice opreliști și-i vom 
păzi drumurile cu oaste 
domnească, și le vom des
chide intii pentru frații 
noștri din Țara Româneas
că și din Transilvania ;

relui nu costă parale... 
Țâra e săracă. De unde ?

Mihuț a auzit și, in- 
cruntindu-se. privește că
tre Cantemir care auzise, 
desigur și el.

CANTEMIR (răspunde cu 
file) : „Țara e săracă. De 
unde ?“... Da... A$a e. Din
tre toți muncitorii de pe 
pămint. oriciți sint pe lu
me. ași spune că țăranii 
români sint cei mai nefe
riciți, deoarece numai rod
nicia pămintului i-a sal
vat de la pieire. și cre- 
dirVa-n dreptate.

PTRCALABII : Așa e.
CANTEMIR : Pină și ră

zeșii și-au vindut pămin- 
turile. De ce ?

PIRCĂLABII : Nedrep
tatea boierilor i-a silit pe 
unii să rabde și jugul șer- 
biei.

CANTEMIR : Așa nu se 
mai poate. De la fiecare, 
după puterile sale. Voi 
cere de la domniile voas
tre să încetați cu vrajbe’e 
pentru foloase, cu plrile 
la împărății și — nu vă 
fie cu supărare — cu ja
furile !... De aceea, ca s-o 
scurtez, răzeșii intră in

mirare, bombănește In 
barbă, tușind și iiiecin- 
du-se. cu nemărturisită 
satisfaefie.

Un alt boier iși mușcă 
mustata :

ALT BOIER : Ce spui, 
biv vel vornice, de acest 
desfrinat. cum iși înce
pe domnia ? Știe să se 
poarte puiul de mojic.

RUSSAT : La asta nu 
m-aș fi gindit. E mai tare 
ca noi toți... (schimbind to
nul). Și te rog să nu-1 
ponegrești pe Vodă de 
față cu mine, că-n,torc 
foaia...

Se ridică In pidoare și 
vorbește cu' glăs tare :

RUSSAT : Sâ trăiești. 
Măria-Ta. întru mulți ani !

Ultimul de pe lavița bo
ierească, aproape ameste
cat in grupul pircălabilor 
care stă in picioare, spă
tarul Ion Neculce se ridi
că și. desprinzindu-se de 
ceilalți, pornește cu frun
tea sus către jilțul dom
nesc.

La trei pași de prima 
treaptă a tronului se în
clină.

NECULCE : Nu pentru

înaltul cin cu care m-ai 
milostivit, prea iubite stft- 
pine. am venit să mul
țumesc și să mă-nchin, ci 
la o samă de cuvinte care 
le-ai spus și In letopisețul 
Moldovei nu sint încă scri
se, dar vor fi. cu litere 
de foc.

UNUL este că : ai che
zășie de pace pentru țară, 
do la puterile cele mari, 
căci de la descălecatul lui 
Dragoș Vodă n-am mai 
avut decit pacea mărilor 
și tihna vuiturilor.

DOUA : ai zis că între 
frații români, vamă să nu 
mai fie, mai intîi la ne
goț. Eu zic că nici altele 
nu s-ar cuveni sâ mai fie.

ȘI TRET : O academie 
la Ieși ; of. doamne, ostași 
și gospodari buni au fost 
voievozii noștri și cre
dincioși : biserici mindre 
au înălțat, dar locașuri 
de învățătură nu s-au mi
lostivit să facă. Slobozeș- 
te. Doamne, că veacul lu
minilor a început și pen
tru noi !...

Se închină.
MITROPOLITUL (in

tr-alt înțeles) : — Dumne
zeu să ne-ajute !

Cantemir coboară trep
tele tronului și-l strirge 
la piept, aprobind. pe Ne
culce.

CANTEMIR : Amin !
Ceilalți dregători se a- 

propie de tron, orinduin- 
du-se de-a dreanta și dc-a 
stingă voievodului.

Un pircălab se desprin
de din grupul său și iese 
in fată.

PIRCĂLABUL : Eu sint 
pircălabul la Galați. Mă
ria-Ta. Pe noi ne bucură 
vestea cu corăbiile. La 
dreapta ‘Măriei-Tale șade 
un marinar de la noi, Mi
huț Gălățeanu. băiat bun. 

. cu toate că văz că s-a 
cam boierit...

Pircălabii și cițiva din
tre boieri rid.

PIRCĂLABUL : Glu
mesc. de bună seamă... 
Poftiți la schelă, să vedeți 
ce-au stricat turcii și ce 
putem face la loc și mai 
bine... Din ce ciștigă o co
rabie intr-un singur drum, 
ii batem spătarului Ion 
Neculce două academii...

CANTEMIR : De luni, 
porni-vom prin țară... Pace 
tuturor. Divanul s-a ter
minat.

în cadrul manifestărilor omagiale 
consacrate sărbătoririi tricentenaru- 
lui Dimitrie Cantemir. luni dupâ- 
amiază a avut loc !n Capitală cea 
de-a treia sesiune a Seminarului na
tional de elndire economică moder
na si contemporană, organizat de 
Academia de studii economice si 
Secția do științe economice a Aca
demiei de sfiinte sociale si politice 
a Republicii Socialiste România.

Tn cadrul sesiunii au fost prezen
tate referatele „Coordonate ale «in- 
dirii economice a lui Dimitrie Can
temir" de prof. dr. Ivanciu NiColaO- 
Văleanu si asistent Virgil Stoe- 
nescu : „Independenta si dezvolta
rea economică in conceplia lui Di- 
mitrie Cantemir*' de lector dr. Vâsile 
Iota : si ..Descript io — Moldavia? si 
locul ei in eindirea social-politică 
și economică românească" de lector 
Gheorghe Ciulbea. Reuniunea a evi
dențiat noi aspecte legate de bogăția 
și profunzimea ideilor si de finalita
tea lor progresistă, care au caracteri
zat ooera marelui savant.

(Agerpres)

REALIZĂRI DE PRESTIGIU, 
DAR ȘI „ABSENTE 
NEMOTIVATE“

112 titluri în 550 000 de exemplare la Editura didactică 
ți pedagogică

Ora exactă 6 milioane cinema
(Urmare din pag. I)

oricărei Initiative, conti
nuă interlocutorul nostru. 
Democratic înseamnă nu 
numai posibilitatea de a-ti 
■pun® cuvîntul intr-un do
meniu sau altul de activi
tate — economic. social 
etc. într-o problemă sau 
alta, ci și dreptul sau, mai 
precis, îndatorirea de a te 
anraja direct in traduce
rea in viată a hotăririlor 
luate, obligativitatea de a 
răspunde pentru ceea ce 
faci. Știți cite dintre pro
dusele expuse au fost asi
milate In producția noas
tră curentă 7 65 la sută.

65 la sută ! Proporția — 
aceeași de mai sus — ni 
se repetă peste citeva mi
nute. în legătură cu alt
ceva Insă ; cu colectivul 
unității. 65 la sută dintre 
oamenii de aici lucrează 
în uzină de peste 20 de 
ani !

— Un colectiv puternic, 
capabil de performanțe în
seamnă. înainte de toate, 
oameni care se cunosc in
tra ei. care au reușit să-și 
sincronizeze voința și grin
durile — pe scurt, o echi
pă, intervine tovarășul 
Constantin Georgescu, se
cretarul comitetului de 
partid din uzină.

Demontat, orice meca
nism înseamnă... piese. 
Desfăcută, orice echipă în
seamnă_ oameni. Dife
rența : oamenii poartă cu 
ei conștiința Întregului. 
Ion Diaconu a realizat o 
inovație : un dispozitiv de 
strunjire a rotorilor. Neac- 
su Stan a dus la punct o 
nouă metodă de prelucra
re a unei came deosebit 
de complexe. Constantin 
Coco a ..stat" la că păți iul 
unui azregat citeva luni ; 
■i nu a plecat de la be
neficiar — o întreprindere 
din Zalău — Dină cind 
instalația - 24 de utilaje 
complexe, lnsumind peste 
20 000 de repere — nu a 
produs — In termen 1 — la 
parametrii proiectați. Pri
mul este strungar : cel 
de-al doilea — frezor : ul
timul — montator. Si to- 
tufl. vorbindu-ne. fiecare 
dintre ei s-a comportat ca 
un „simplu proprietar si 
producător". cum ne-a

spus, zimbind. Ion Diaco
nu. Strungar. montator. 
tehnician — la locul de 
muncă : proprietar si pro
ducător — in conștiință, 
iată unul dintre imperati
vele oricărui succes, al 
conduitei muncitorești, co
muniste.

In cabinetul de științe 
sociale al uzinei — o vi
trină de dimensiuni re
duse. ceva mai mică decit 
o bibliotecă „Milcov“. Ex
ponatele : piese incă ne
asimilate. Alături, pe pe
rete. grafice de realizare 
a planului, lozinci. Prin
tre altele, citim : „Reduce
rea efortului valutar — 
norma conduitei noastre 
profesionale". In jurul me
sei — muncitori, ingineri, 
cadre din conducerea u- 
zinei.

— Participarea. spiritul 
de echipă, conștiința rolu
lui și răspunderii sociale * 
fiecăruia ou rezolvă. to
tuși. prin ele insele pici 
problemele curente ale co
lectivului. nici sarcinile 
nou asumate, intervine ing. 
Antonie Badea, directorul 
uzinei. Cu atit mai mult 
cu cit acestea din urmă 
sint lucruri de o deose
bită complexitate si tehni
citate. Numai cu „hei-rup 
ca la brigadă” nu se mai 
saDă astăzi nici măcar 
șanțuri. Bineînțeles, de e- 
lan. de imbold patriotic 
este întotdeauna nevoie. 
Mai e nevoie. insă, și oe 
altceva. Tehnica inaintală 
cere oameni înaintați, cu 
o deosebită pregătire pro
fesionala, cu o serioasă 
competență și o inaltă con
știință moral-politică. O 
permanentă legătură cu 
toate cuceririle flilnței. 
De aceea, nu cred că este 
intimplător faptul că. tot 
in anul trecut, secția de 
subingineri a Facultății de 
mecanică din cadrul Insti
tutului politehnic, secție 
care funcționează pe lin
gă uzina noastră, a avut 
cel mai mare număr de 
cursant! dintre oamenii de 
aici.

Ni se mai dă un exem
plu : economisirea, numai 
in decurs de un an. a circa 
30 tone de oteL Cum ? 
Prin sporirea gradului de

tehnicitate a tuturor ope
rațiilor — de la prima pină 
la ultima operație de tur
nare. Coautorii succesu
lui : comuniștii Constantin 
Savu. Vasile Bildan, Ni
colae Cerveș, Ion State și 
Gratian Varga.

Pe unul dintre car
netele de pe masă este 
notat : ..Executarea dis
pozitivului de avans la 
mașina de debitat". „Me
canizarea încărcării si des
cărcării corpurilor de mă
cinare de la forță*'...

— Obiectul discuției de 
astăzi. Îmi spune poseso
rul carnetului. Lucruri in 
aparentă mărunte, fără de 
care „se poate și așa", cred 
unii, absolut necesare insă 
atunci cind te interesează 
intr-adevăr eficienta mun
cii. condițiile de lucru ale 
oamenilor. Ambele lucrări 
vor fi „atacate** incă in 
acest an.

— Cum vă numiți ?
— Cristian Pelecudi. In

giner.
— în ce secție lucrați ?
— La Catedra de meca

nică si teoria mecanisme
lor din cadrul Institutului 
politehnic.

Producția se Îmbogă
țește cu ultimele cuceriri 
ale stiintei — știinta caută 
<ă răspundă concret. di
rect, celor mal acute ne
voi ale producției. Din cei 
18 participant! la elabora
rea „planului de atac” pen
tru o viitoare realizare... 
nouă erau cadre didactice 
din invătămintul superior. 
Profesor doctor docent 
Cristian Pelecudi. confe
rențiar doctor inginer Mi
hail Atanasiu. alti membri 
ai corpului didactic : ei au 
aici in uzină un sediu pro
priu — un loc unde se 
simt ca acasă, unde zilnic. 
8 ore din 8. cineva este 
prezent Prezent si activ. 
Asta, evident, cind nu sint 
în halele de producție. De 
un an. Mihail Atanasiu 
este și membru în Consi
liul oamenilor muncii, aici. 
In uzină.

La plecare, unul dintre 
muncitori se ridică In vlr- 
ful picioarelor si ia de pe 
stelațul ..expoziției” o 
piesă — una din cele 35 la

sută — încă ! — neasimi
late. Prins de un șurub, a- 
lături de proiectul de exe
cuție — un cartonaș ca o 
carte de vizită. „Fișa de 
prezentare", mi se explică. 
Citim : ..Ventil cu două căi. 
Necesarul anual : 16 bucăli. 
Condiții tehnice de asimi
lare — grad Înalt de exe
cuție"...

Afară, sus. lingă firma 
uzinei nimeni nu a pus 
nici o fișă de prezentare, 
nici o carte de vizită a co
lectivului. (Pină si ceasul 
acela, cu o singură săgeată 
indicatoare, se află unde
va. în sediul comitetului 
de partid 1) Și e bine așa. 
Știm insă cu certitudine 
că dacă o asemenea fisă 
ar exista, ea ar trebui să 
înceapă astfel :

Numele — un exemplu 
de muncă Înaintat, comu
nist.

Condiții de asimilare — 
un înalt grad de partici
pare și dăruire, de res
ponsabilitate.

Necesarul — multe, cit 
mai multe „bucăți" posi
bil...
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• Despre o anume fericire : PA
TRIA - 9: 11.30: 14: 16.30; 19:
21.15, EXCELSIOR - 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 ; 18.13 : 20,30,
• Y—17 acționeazâ : FESTIVAL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 : 18.30 ; 21.
• Tu șl eu : VICTORIA — 9 :
11.15 : 13.30 : 16 : 18.15 : 20.30.
• Cei șase urși și clovnul Ciu- 
bulka : CENTRAL — 9.15 ; 11.30 ;
13.45 : 16 : 18.15 : 20,30.
A Paradisul : SCALA — 9 : 11,15:
13.30 : 16 : 18,30 : 21, bucurești
— 9 ; 11,15 : 13.30 : 16,30 : 18,45 : 
21, FAVORIT — 9.15 : 11,30 13.45 ; 
16 ; 18.15 : 20.30.
• Dragostea începe vineri : LU
MINA — 9 ; 11,15 : 13.30 : 16 ;
18.30 : 20.45.
• Efectul razelor gamma asupra 

■crăițelor : LUCEAFĂRUL 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 2â,45. CA
PITOL — 9.30 ; 11.45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 : 20.45.
a Departe de Tipperary : DACIA 
9 : 11.13 : 13.30 : 16 ; 18.15 : 20,30.
• Stare de asediu : MELODIA —
8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 : 18.30 : 20.45. 
MODERN — 8.30 ; 11 : 13.30 : 16 ;
18.30 ; 21.
a Cu cărțile pe față : BUZEȘTI
— 9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 : 18,15 :
20,30, GLORIA — 9 ; 11.15 : 13.30 ;
15.45 ; 18,18 ; 20.30.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.43.
a Pisica junglei : DOINA — 11,15;
13.15 ; 13.45 ; 18 ; 20.
a Dragostea și moda — 10 : 12 ;

Expoziții
Expoziția de pictură și gra

fică contemporană din Republi
ca Arabă Egipt, deschisă luni la 
amiază in sala Ateneului Român, 
reunește peste 70 de lucrări 
semnate de reprezentanți ai ce
lor trei generații de artiști, care 
s-au succedat de la începutul se
colului XX în această țară. 
Printre acestea figurează și 18 
picturi dedicate periferiei ora
șului Alexandria — vechi centru 
de cultură egipteană — de că
tre artistul Seif Wanly, care se 
află in prezent In România. 
La vernisaj au vorbit Mircea 
Popescu, director adjunct in 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, și Aly Ahmed Kha
led. directorul Muzeului de artă 
și al Centrului Cultural din 
Alexandria, comisarul expozi
ției. care au subliniat că expo
ziția se integrează în seria 
schimburilor culturale si artisti
ce bilaterale.

La festivitatea de deschidere 
au fost prezenți Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. 
Andrei Vela, vicepreședinte al 
Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari suneriori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, ar
tiști, critici de artă și alți oa
meni de cultură.

Au participat, de asemenea. 
Osman Assal. ambasadorul Re
publicii Arabe EgiDt la Bucu
rești. alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Sala Kalinderu. din București, 
găzduiește, incenind de ieri. 
Expoziția de grafică a Institutu
lui pentru crearea formelor in
dustriale. din Offenbach pe 
Main — R. F. Germania.

La vernisaj, organizat in ca
drul relațiilor de colaborare din
tre instituțiile de invățămint ar
tistic superior din cele două 
tari, au rostit scurte cuvîntări 
inaugurale conf. dr. Gheorghe 
Achiței. rectorul Institutului de 
arte Plastice ..Nicolae Grigores- 
cu“ din București. dr. Hans 
Voss. rectorul Institutului pen
tru crearea formelor industriale, 
din Offenbach ne Main si Man
fred Steinkiiller. secretar al 
Ambasadei R.F. Germania la 
București. (Agerpres)

14 : 16,30, Conflict conjuga! —
18.30. Liga gentlemenilor — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Singur : UNIREA — 16: 18: 20. 
a Aventuri la Marea Neagră : 
TIMPURI NOI — 10—19 în conti-

i nuare.
• Copernic s COTROCENI — 16 : 
19.
a Valter apără Sarajevo : PRO
GRESUL — 15.30 : 19.
a Bărbații : LIRA — 16 ; 18 ; 20. 
a Fantoma lui Barbă Neagră : 
MOȘILOR — 15,30 : 18 : 20,13,
MUNCA — 15.30 : 18 ; 20,13.
a O afacere pe cinste : GRIVITA
— 9 ; 11.15 : 13.30 : 16 : 18.15 ;
20.30. AURORA — 9 : 11.15 : 13.30; 
15,45 : 18 : 20.15.
a Parașutiștli : FERENTARI — 
13.15 ; 17.45 ; 20,15.
a Cu toate acestea : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.30 ; 
18 : 20.15.
• Love story : VITTORUT. —
15.30 : 18 : 20.15.
a Dreptul de a iubi : DRUMUL 
SÂRII — 13,30 ; 18 ; 20.15.
a Șapte Zile : FLOREASCA —
15.30 : 18 : 20.15. ARTA — 15.30 ; 
18 ; 20,15.
a Jandarmul Ia plimbare: CRÎN- 
GAȘI — 15,30 : 18 : 20,15.
a Perechile : BUCEGi — 15,30.
18 ; 20.15,
• Neamul Șoimăreștilor : COS
MOS — 15,30 : 19.
a Urmărire la Amsterdam : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Conspirația : FLACARA — 
15,S0 ; 17,45 : 20.
• Albă ca zăpada și cei șapte
pitici : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;

Se afirmă, pe bună dreptate, că 
aprofundarea unei discipline univer
sitare impune să li se asigure stu
denților o bibliografie substanțială 
sub raport valoric și posibilitatea de 
a consulta lucrările cuprinse in 
aceasta, In cadrul cărora cursul 
tipărit ocupă un loc distinct. Iată 
de ce. direcțiile dr specialitate 
din Ministerul Educației și Invăță- 
mintului, conducerile de institute și 
facultăți au inclus printre preocupă
rile lor, consacrate implicit des
chiderii In condiții superioare a 
noului an universitar, problema ?- 
laborării și difuzării din timp a lu
crărilor pentru studenți. Și astfel, in 
diferite tipografii, ca și prin secțiile 
de editare amenajate pe lingă ma
rile instituții de invățămint superior, 
se desfășoară o intensă campanie e- 
ditorială. Drept consecință, s-a reușit 
intr-un timp relativ scurt să se aco
pere cu manuale și cursuri princi
palele discipline, inclusiv ale secții
lor de subingineri.

Editura didactică și pedagogica re
prezintă in acest complex sistem un 
factor hotăritor in multe privințe, 
pentru ca tratate și cursuri univer
sitare de înaltă ținută științifică și 
grafică să se impună atenției studen
ților din primele zile ale anului de 
invățămint. Așa. de pildă, planul e- 
ditorial pe anul 1973 prevede tipărirea 
a 112 titluri de cărți universitare, 
intr-un tiraj total de circa 550 000 e- 
xemplare. Dintre acestea un mare 
număr de titluri sint tipărite și se 
află difuzare in toate centrele uni
versitare ale țării, iar pentru celelal
te există condiții optime spre a pu
tea apărea la începutul primului se
mestru de invățămint în așa fel incit 
toate titlurile să ajungă integral in 
bibliotecile și standurile universitare 
pină la sfirșitul anului 1973. Studen
ții vor putea găsi astfel o serie de 
titluri noi sau cu tematică foarte so
licitată. acoperind domenii dintre cele 
mai variate — de la energetică, elec
tronică și automatică, la construcții 
(le ni'vșini «i utila’?, chiini?. con
strucții civil?, arhitectură, medicină, 
farmacie, geografie, agricultură și 
pină la filologie, biologie, geologic, 
științe sociale și juridice.

In același timp, cartea universita
ră se infățișează mult îmbunătățită și 
sub raportul condițiilor grafice și 
estetice. Și asemenea obiective — 
fapt demn de remarcat — sint con
cretizate atit prin eforturile editurii, 
cit și prin cele ale centrelor de tipă
rire de pe lingă cele mai mari insti
tuții.’ grație‘cărora anual ajung la 
îndemîna studenților — și nu numai 
a lor — sute de asemenea titluri e- 
ditate în mii și mii de exemplare.

Am subliniat cuvintele de mai sus 
nu intimplător. Ele ilustrează cum, 
uneori, ținuta științifică, actualita
tea și modernitatea cursului univer
sitar îl transformă intr-o nefi
rească raritate bibliografică, pentru 
studenți. datorită solicitării sale și de 
către alte categorii de cititori. Pă
trundem astfel pe terenul atit de 
controversat al stabilirii tirajului 
cărții universitare, datorită căruia, 
nu o dată, eforturi editoriale remar
cabile nu-și găsesc Încununarea do

13,30 ; 15,45 : 18 : 20,15, TOMIS — 
9 ; 11.15 : 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.30.
• Afecțiune : VITAN — 16:18; 
20.
a Legenda negrului Charley : 
VOLGA — 9 : 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 
18 : 20.15, FLAMURA — 9 : 11.13; 
13,30 ; 16 : 18,15 : 20,30.
a Drumul spre satul natal : 
RAHOVA — 16 : 18 ; 20.
• Aventura iul Poseidon : PA
CEA — 15,30 ; 17,45 : 20.
• Polițistul : POPULAR — 15,20 ; 
18 ; 20,15.

teatre
• Opera Română: Doamna Chlaj- 
na — premieră — 19,30.
a Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19.30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Joc de pisici — 20.
a Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19.30.
a Teatrul satiric Muzical „C. 
Tănase“ (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Jos pălă
ria ! — 19,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu” : Reflectorul re
vistei — 19,30.
a Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

„ROMĂNIA-FILM" prezintă: „TU ȘI EU“

Producție Mosillm. Scenariul :Ghennadl Șapllkov, Lari «■ Șepltko. Reglai Lari» Șepltko. Imaginea: AIek»ndr 
Krlajinskl. Muzica i Allred Snltke. Cu i Leonid Dlaclkov (Petr), Alla Demidova (Kalla), IurI Vizbor (Sa»), Nata-

lla Bondarcluk (Nadla)

rită. Explicația este simplă șl de 
multă vreme cunoscută : modul in 
care se efectuează prospectarea op
țiunilor reale pentru o carte sau alta 
(fie că se desfășoară formal, fie că 
pierde din vedere un factor esențial, 
anume că o bună carte universitară 
va fi solicitată nu numai de studenti, 
ci și de o foarte largă categorie 
de specialiști) determină in bună par
te ca tirajul atribuit unor lucrări re
marcabile să fie mult prea redus. O 
situație pe care ne-o confirmă, din 
păcate, și pentru acest an, tovarășul 
Nicolae Bratosin, redactor-șef al 
Editurii didactice și pedagogice:

— Las la o parte titluri de lucrări 
din anii trecuți, de mare valoare și 
cu caracter de pionierat în domeniul 
științific respectiv, cărora Centrala 
cărții le-a atribuit tiraje mult prea 
reduse, de 1 300—2 000 exemplare; 
•mă voi referi la cele in curs 
de apariție care. In modul cel 
mai evident, prezintă interes pentru 
o categorie mult mai largă de ciH- 
tori, dar pentru care tirajele s-au 
fixat la cifre nu cu mult mai mari 
decit la cele dinții. Așa. de pildă, 
unei lucrări precum Calculatoare e- 
lectronice și programare i s-a acor
dat un tiraj de 10 500 exemplare 
care, sint absolut convins, se va'e- 
puiza in citeva săptămini. Tot ast
fel, Limba română contemporană are 
un tiraj de 6 000 exemplare. Psiholo
gie generală și psihologie socială tpt 
6 000, iar Analiza dinamică a struc
turilor și inginerie seismică — 3 000 
exemplare.Și lista unor asemenea e- 
xemple desigup că nu se oprește 
aici.

— Prin tiraje reduse nu se reduc 
cumva cheltuielile de editare ?

— Dimpotrivă, stabilirea tirajelor 
!n cifre reduse sporește considerabil 
efortul financiar pentru tipărirea a- 
cestor cărți.

Iată și un alt aspect. De-a lungul 
anilor s-a făcut nu o dată propune
rea ca, cel puțin in cazul unor cărți 
de bază din domeniile mecanicii, re
zistenței materialelor, matematicii, 
medicinii, filologiei ș.a., unde uzura 
cunoștințelor științifice înregistrează 
ritmuri ceva mai puțin rapide, edi
tarea cărții universitare să se facă 
in tiraje calculate în perspectiva a 
cel puțin doi-trei ani. spre a putea 
oferi posibilități bibliografice oare
cum egale și tinerilor care vor con
sulta în viitor asemenea lucrări. Pro
punerea a fost frecvent amintită, a- 
plaudată. cind însă 6ă fie transpusă 
în practică " s-a ‘ invocat motivul... 
stocurilor supranormative. Și propu
nerea a rămas pe hîrtie. Așa se ex
plică de ce și astăzi in unele cazuri 
o disciplină apare acoperită prin 
3—4 lucrări de specialitate, cind de 
fapt In realitate nici una dintre 
acestea nu se mai găsesc.

Sint doar citeva aspecte din bio
grafia cărții universitare asupra că
rora reținem atenția ; cu atit mai 
mult cu cit anul universitar, aflat 
abia la început, oferă posibilități 
complete de eliminare a unor ase
menea deficiențe organizatorice.

Mihal IORDĂNESCU

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală a Album : Vila 
Sonet — poetul Mihal Co- 
dreanu a Chimie (anul III): 
Industria clorosodică • Ma
tematică (clasa a VIIl-a). 

10.00 Telex.
10,06 Revista llterar-arttstică TV

— „Rostind adevărul".
10.45 Muzică ușoară cu Renata 

VasUescu.
11,00 Film artistic : „Anna Kare

nina" (partea a Il-a). Regia 
T. Lukașevici. în distribuție: 
A. Tarasova, N. Sosnin, P. 
Massalskl.

12,05 Telejurnal.
16,30—17,00 Lumea copiilor • Meș

ter Faur, milnl de aur (II) « 
Frumoasele de la Zoo — O 
poveste cu păsări a Aven
turile neînfricatului Mlghty- 
Mightor.

17.30 Curs de limbă germană. 
Lecția 63.

18,00 Telex. 
18,05 Cum vorbim.
19,20 Univers beethovenian — So

nata pentru pian nr. 32 
op. 111.

18.45 Laudă omului — emisiune 
de versuri.

18,55 Timp și anotimp în agricul
tură.

19,10 File de cronică. Un mare 
savant șl cărturar român — 
Dimitrie Cantemir.

19.20 1001 de seri : O poveste cu 
ctntec,

19.30 Telejurnal.
20,00 CIntecul saptămfnii : „Nică

ieri". Muzica H. Mâlineanu. 
Text Eugen Mireâ.

20,03 Reflector.
20.20 Publicitate.
20,25 Seară de teatru : „A cui e 

vina 7“ — de Paolo de Vin
cenzo. Premieră pe țară. în 
distribuție: Matei Alexandru, 
Mihaela Dumbravă. Marga 
Barbu, Chirii Economu, Mi
hai Fotlno, Didona Popescu, 
Constantin BArbulescu, Ion 
Henter, Victor Moldovan, 
Constantin Dlnulescu. Gabriel 
Dănciulescu, George Ulmenl, 
Traian Zecheru, Petre Nlco- 
lau.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL 2

20,00 Avanpremieră.
20,03 Film serial ..DakUri".
20.30 Municipalitatea răspunde 

bucureșteânulul.
20,50 Muzică populară cu Irina 

Loghin, Maria Cornescu, Be- 
none Slnulescu. Nelu Bălă- 
șolu.

^butonul Prtn București.
21.40 Roman foileton „Vinul roșu"

— producție a televiziunii 
cehoslovace, după romanul 
Iui Frantlșek Hecko, Ultimul
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DEUA MUICII SOCIAtISTE ROMÂNIA
LA INSTALAREA PREȘEDINIE1UI ARGENTINEI 

S-A ÎNTORS IN CAPITALA
. Luni seara s-a Înapoiat !n Capi
tală delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, care a participat la 
ceremonia instalării noului președin
te al Republicii Argentina, general- 
locotenent Juan Domingo Peron.

La sosire, delegația a fost intlm- 
pinată de tovarășii Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. life Murgulescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. Constantin Stătescu. secreta
rul Consiliului de Stat. Nicolae Ghe- 
nea. adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

A fost, de față Juan Carlos Marce
lino Bcltramino. ambasadorul Re
publicii Argentina la București.

★
La plecarea din Buenos Aires, pe 

aeroportul Ezeiza. delegația a fost 
condusă de Leopoldo Tcttamante, 
ministru, subsecretar de stat la Mi
nisterul Relațiilor Externe al Argen
tinei, Alberto F. Diumont, ministru. 
Alberto E. Prosperi, secretar la Mi
nisterul Relațiilor Externe, de func
ționari superiori.

Au fost prezențt Mihai Bălftnescu, 
ambasadorul României la Bueros Ai
res. și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vizita ministrului muncii din Danemarca
Ministrul muncii din Danemarca. 

Erling Dinesen. a făcut luni dimi
neața o vizită la Ministerul Mun
cii. tinde a avut o întrevedere cu 
ministrul Petre Lunu. Cu acest pri- 
lei a avut loc un schimb reciproc 
de informații privind activitatea si 
preocupările celor două ministere.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială. au 
fost prezenti membri ai conducerii

Ministerului Muncii, precum si spe
cialiști care il însoțesc pe ministrul 
danez.

A fost prezent Torben Busck-Niel- 
scn. ambasadorul Danemarcei la 
București.

După-amiază. oaspetele danez a 
vizitat cartiere ale Bucurestiului, 
precum si grupul școlar al Minis
terului Energiei Electrice.

r Deschiderea anului de invățămint 
al Universității populare București

în Sala mare a Palatului a avut 
loc. luni după-amiază. festivitatea 
deschiderii anului de invățămint 
1973—1974 al Universității populare 
București.

Despre direcțiile de activitate ale 
acestei instituții de invățămint popu
lar. despre formele de studiu și te
matica lor a vorbit acad. Remus 
Răduleț. vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, recto
rul Universității populare.

Programul noului an de învâță- 
mint cuprinde o mare varietate de 
cursuri și cicluri de conferințe de o 
deosebită însemnătate pentru edu
carea comunistă a cetățenilor Ca-

Tn Editura politică

a apărut revista :

PROBLEME 
ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI 
nr. 8 1973

pitalei, pentru formarea concepției 
materialist-dialectice despre lume și 
societate, pentru dezvoltarea nive
lului general de cultură și cunoaș
tere al cursanților. De pildă, in ci
clul „Cultură profesională" sint pre
văzute cursuri care vin in ajutorul 
specialiștilor din producție, cum 
sint mecanizarea și automatizarea 
operațiunilor de calcul, creșterea in
dicilor de utilizare a mașinilor, e- 
lemente de știința conducerii și or
ganizării producției etc. Ca o nou
tate in acest domeniu se remarcă 
cursul special pentru activul cultu
ral al Capitalei. Tematica cuprinde, 
de asemenea, cursuri axate pe pro
blemele cele mai acute ale biolo
giei, geografiei, radioactivității apli
cate, filozofiei și altor discipline 
menite să lărgească orizontul cul- 
tural-științific al cursanților.

Tot ca o noutate consemnăm ini
țierea ciclului de expuneri „Să cu
noaștem legile țării", precum și a 
unui curs special pentru ghizi-inter- 
preți. organizat in colaborare cu 
Ministerul Turismului.

Festivitatea de deschidere s-a în
cheiat printr-un spectacol de teatru 
cu piesa „A douăsprezecea noapte" 
de Shakespeare. susținut de un 
colectiv de actori ai teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra".

(Agerpres)

„PROBLEME ECONOMICE44
• Revistă de economie politică si politică economică cu tradiție de 

peste 25 de ani in lupta pentru nou și eficient in teoria și practica 
economică. Publicație de cultură economică multilaterală, instrument 
indispensabil in activitatea de cercetare științifică și în practica pro
ductivă.

• Oferă o informare economică bogată și diversificată cadrelor de 
conducere, economiștilor din întreprinderi și ministere, cercetătorilor 
și cadrelor didactice, doctoranzilor, studenților, tuturor celor dornici 
de lărgirea orizontului lor in domeniul gindirii și al practicii econo
mice.

• Forum de confruntare a ideilor economiștilor — oameni de ști
ință și practicieni, prin organizarea și publicarea de dezbateri asupra 
celor mai importante probleme ale gindirii și acțiunii in domeniul eco
nomiei naționale și mondiale.

• Mijloc operativ de cunoaștere a schimbărilor in economia mon
dială și a implicațiilor lor practice privind progresul omenirii și lărgi
rea cooperării economice și tehnico-știlnțifice internaționale.

• Călăuză competentă pentru cunoașterea și aplicarea celor mai 
modeme metode de conducere a întreprinderilor, de organizare a pro
ducției și a muncii, de punere in valoare a inteligentei, creativității 
economice și a gindirii prospective.

• Publicație de sprijin a cursanților diferitelor forme de invăță
mint de stat, de partid și de perfecționare profesională, asigură 
consultații bine documentate, răspunsuri precise la întrebările cititori
lor. Oferă candidaților la invățămintul economic superior expuneri 
succinte asupra unor teme. din programele examenului de admitere.

ABONATI-VA LA REVISTA ..PROBLEME ECONOMICE" 
„ PE ANUL 1974

Costul unui abonament este de 120 lei anual

Fotbalul e un joc. Dar nu e joacă. 
E un joc sportiv, care nu trebuie 
tratat tragic, dar nici cu ușurință. De 
aceea jucătorii nu pot fi considerați 
adversari in sensul strict al expre
siei. ci parteneri : azi ai învins tu. 
fiindcă ai fost mai bun — miine voi 
învinge eu. dacă voi fi mai bun. și 
totdeauna ne vom întilni in aceeași 
prietenie sportivă. în acest spirit, și 
in aceeași idee, mi se pare că e bine 
să apreciem fi să comentăm rezul
tatele înregistrate de tricolorii noș
tri in preliminariile campionatului 
mondial de fotbal.

Despre acel 9—0 de duminica tre
cută nu ar mai fi prea multe de 
spus în plus față de considerațiile 
inserate in minicronica noastră de 
iert De data aceasta, toți cei doi
sprezece fotbaliști trimiși in arenă 
de către Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc merită, deopotrivă, cuvinte 
de laudă pentru ambiția, energia, 
dăruirea cu care s-au zbătut să joace 
fiecare minge, să înscrie gol după 
gol, urcind treaptă după treaptă din 
cele nouă ce ne trebuiau ca să mai 
ridicăm cota posibilităților fi spe
ranțelor noastre intr-o prezență la 
Weltmeisterschaft *74. Se poate spu
ne că, acum, intr-adevăr, reprezen
tanții noștri au făcut tot ceea ce 
mai depindea de ei, arătîndu-ne cit 
de frumos poate fi — totuși — 
fotbalul. Dincolo de acest scor-flu- 
viu, satisfacția Iubitorilor de fotbal 
este prilejuită și de alte reușite, pe 
care le așteptam cam de multișor. 
tete vorba, In primul rind, de rea
lizarea unui fotbal ofensiv prin ex- 
oelență, caracterizat (intr-un reușit 
4—2—4) de o permanentă mișcare 
pe teren, de rapiditate, abilitate și 
agilitate, de reconsiderarea jocului 
larg, cu „deschideri" pe extreme și 
de o strategie adecvată fiecărei si
tuații de joc, urmărindu-se mereu 
drumul cel mai scurt spre poartă. 
Eete vorba. In al doilea rind, de 
efortul susținut al pieselor de greu
tate din formație. Dinu, Dumitru, 
Dumitrache — spre exemplu — fă
când atita risipă de energie, incit au 
terminat jocul mai «leiți decit i-am 
văzut vreodată. îmbucurător este și 
faptul că Înaintașii „grefați" In ulti
mele zile pe scheletul formației de 
bază s-au încadrat repede și au adus 
contribuții personale direct pe... ta

bela de marcaj : Sandu Mircea — 
două goluri și două pase de gol ; 
Marcu — două goluri și citeva curse 
spectaculoase : Dudu Georgescu — 
golul 9 ! : Pantea — un gol și un 
travaliu deosebit pe extremă. Nu in
sist și asupra aportului — la fel de 
notabil — avut de Răducanu, Sătmă- 
reanu, Antonescu. Sameș și Deleanu. 
pentru că am intenționat doar să 
subliniez aici citeva idei, nu să notez 
evoluția unui jucător sau a altuia.

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a pri
mit. luni la amiază, pe prof. dr. Her
bert Stein, președintele Consiliului 
consilierilor economici ai președin
telui Statelor Unite ale Americii, 
care se află intr-o vizită in țara 
noastră.

în timpul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, au fost

abordate probleme privind dezvolta
rea schimburilor comerciale dintre 
România și S.U.A.. a colaborării și 
cooperării economice și tehnico- 
ștlințiflce dintre cole două țâri.

Au participat Constantin Stanciu. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, și Robert Martens. însărci
nat cu afaceri ad-interim al S.U.A. 
la București.

(Agerpres)

Două decenii de la absolvirea primei 
promoții de ingineri militari

Duminică a avut loc, la Acade
mia militară, intilnirea absolven
ților primei promoții de ingineri 
militari, cu prilejul împlinirii a 
două decenii de la încheierea stu
diilor in invățămintul tehnic supe
rior militar.

Cu acest prilej, participanții au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu. 
„Folosim acest prilej — se arată 
intre altele — pentru a ne exprima 
adeziunea deplină fată de politica 
internă si externă a partidului și 
statului nostru, politică care repre

zintă In cel mai înalt grad inte
resele vitale ale poporului român, 
angajindu-ne. totodată, să fim In 
primele rinduri ale luptei pentru 
Înfăptuirea ei.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci fără preget pentru a ne 
spori contribuția la înfăptuirea 
programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
tara noastră, a măsurilor stabilite 
pentru creșterea capacității de a- 
părare a Republicii Socialiste 
România".

Premiera filmului românesc 
„DESPRE O ANUME FERICIRE"

Un nou film artistic românesc, in
titulat „Despre o anume fericire", a 
fost prezentat luni, in premieră, pe 
ecranele a două cinematografe din 
Capitală — Patria si Excelsior. Ba
zat pe un scenariu scris de Constan
tin Chirită si Andrei Blaier. filmul 
urmărește destinele unor tineri ab
solvenți de facultate, constituind o 
dezbatere despre dragoste si priete
nie. despre împlinirea profesională, 
despre modul diferit de a înțelege 
fericirea. Regia acestei noi producții 
a Casei de filme 5 este semnată de 
tinărul Mihai Constantinescu. imagi
nea de Grigore lonescu si Stefan 
Horvath, muzica de Temistocle Popa. 
Pe generic se întîlnesc. de aseme

nea, numele actorilor Ovidiu Iuliu 
Moldovan. Ion Caramitru. Tamara 
Cretulescu. Ernest Maftei. Colea 
Răutu. George Oancea. Mihai Pălă- 
descu. Stela Popescu. Mircea Con- 
stantinescu-Govora. Boris Ciornei, 
Andrei Codarcea.

Tn aceeași zi a mai fost prezen
tată o premieră cinematografică — 
filmul ..Dimitrie Paciurea". realizare 
a Studioului ..Alexandru Sahia". Este 
un film in culori dedicat marelui 
pictor român, cu prilejul centenaru
lui nașterii sale, de către regizorul 
și scenaristul Mirel Ilieșu si opera
torul Doru Secai.

(Agerpres)

ZILELE CULTURII CONSTĂNȚENE
Luni după-amiază 

s-au inaugurat la Con
stanța Zilele culturii 
constănțene sub gene
ricul „Pontica — dia
log cultural cu viața".

La festivitatea de 
deschidere, tovarășul 
Vasile Vilcu. prim-se- 
cretar al comitetului 
județean de partid, 
președintele cosiliu- 
lui popular județean, 
a vorbit despre im

portanța acestei ma
nifestări.

„Pontica ’73". care 
se desfășoară oină la 
30 octombrie, progra
mează in principalele 
localități de pe cu
prinsul județului nu
meroase acțiuni cultu- 
ral-artistice.' Printre 
acestea rețin atenția 
sesiunea științifică a 
Muzeului de arheolo
gie „Memoria pă- 
mintului dobrogean",

simpozionul „Dobro- 
gea in circuitul eco
nomiei naționale", se
siunea omagială con
sacrată împlinirii a 75 
de ani de la înfiin
țarea primei biblioteci 
publice din Dobrogea, 
festivalul teatrelor de 
păpuși, la care vor 
participa teatre din 
întreaga țară, expozi
ția „Dobrogea in pic
tură ieri și azi" și al
tele.

Esența opțiunii noastre
(Urmare din pag. I)

trebuie să le avem, 
prin carte, cu el. Și 
aceasta nu înseamnă 
altceva decit a-i res
pecta condiția sa de 
om, certitudinile și 
credințele sale. Fiind 
un om viu și activ al 
societății, el își va a- 
propria cartea in mă
sura in care ea ii va 
lumina sau descoperi 
adevăruri : adică a- 
tunci cind va simți 
în adine da-ul sau 
nu-ul necesar. Dar 
adevărurile lui și ale 
cărții nu trebuie înțe
lese într-o aritmetică 
foarte simplă. Adevă
rul cititorului poate fi 
și visul, și lacrima, și 
zimbetul, și dorința, tot 
ceea ce îl pune in 
relație cu complexa e- 
tică a lumii, care a 
constituit dintotdeauna

substanța generoasă a 
literaturii. De aceea, 
sinceritatea cititoru
lui. exclamația lui 
după lectura cărții mi 
se Dar cel mai im
portant verdict pentru 
un scriitor. Mai ales
in cazul cititorului de 
astăzi care începe să
citească după ce s-a 
întilnit cu multe no
țiuni culturale și so
ciale și care are la în- 
demină un cimp foarte 
larg și foarte valoros 
din care poate alege.

Cititorul, 
general al 
noastre, ca 
firesc al

ca erou 
literaturii 
inspirator 
scrierilor

noastre, simțindu-se 
direct implicat in a- 
devărurile pe care i te 
infățișăm, pentru că la 
urma urmei el ni le-a
furnizat, va fi cel mal 
in măsură să ni le au
tentifice, să ni le con-

Acum, naționala noastră și-a În
cheiat evoluția in preliminarii. Bilan
țul ei (acasă trei victorii normale ; 
în deplasare o victorie categorică, o 
egalitate nefastă și o infringere ; go
laverajul 17 :4) este, bineînțeles, po
zitiv. Că nu ne asigură (deocamdată 
sau deloc) calificarea, deși practic 
n-am avut in grupă decit o singură 
contracandidată, este altă problemă 
— și numai acest aspect de referință 
creează și justifică nemulțumirea.

Cit de frumos poate fi, 

totuși, fotbalul
Citeva opinii cu privire la evoluția echipei naționale 

în preliminariile campionatului mondial

De asemenea, mai adaug că tot 
ce-am spus pinâ aici nu mi se pare 
a fi contrazis de circumstanțialele 
create prin evoluția slabă a fotbaliș
tilor finlandezi. Este drept, parte
nerii de duminică nu au o valoare 
internațională (ceea ce face și mai 
criticabil acel 1—1 de la Helsinki), 
după cum trebuie să recunoaștem că 
jocul lor deschis și fair-play-ul au 
permis atit fotbaliștilor noștri, dt și 
echipei Iul Peter Ducke să-și im
pună superioritatea și să realizeze 
în compania lor același scor general : 
10—1. Dar tot atit de adevărat este 
că reprezentativa noastră a mai avut 
și altădată in față adversari de acest 
nivel, dar numai de data aceasta s-a 
mobilizat și a reușit să învingă spec
taculos cu un scor de 9—0. Ceea 
ce nu trebuie uitat sau neglijat

Dar chiar dacă fotbalul nostru nu va 
fi reprezentat la turneul final al 
Mondialelor din anul viitor, regretul 
nostru va f| intr-o oarecare măsură 
alinat de citeva mingiieri de care In 
alțl ani n-am avut parte : că ne-am 
jucat șl păstrat șansa pină in ultima 
clipă ; că — spre deosebire de altă
dată, cind echipa R.D.G. ne elimina 
lnvingindu-ne și acasă — de dala a- 
ceasta ne-am împărțit in mod egal 
punctele directe : că naționala *73 a 
României a realizat cel mai mare 
scor întilnit in confruntările interțfiri 
la care am participat vreodată ; că 
in focul calificărilor s-au rodat clțiva 
tineri tricolori de nădejde etc., etc.

Ceea ce nemulțumește — in primul 
rind, eventualitatea de a nu ne cali
fica, dar și evoluțiile de la Helsinki

ca-firme. Și această 
litate a lui nu tre
buie să ne sperie. Oare 
am mai simți nevoia 
scrisului dacă nu 
ne-am gîndi la efectul 
lui asupra cititorului, 
dacă nu 
simți și 
exclamația 
adevărurile 
i le redăm 
ginile cărții 
Fără această __  ,
vitală nu cred că poa
te exista literatură a- 
devărată. îneeoem li
teratura cu cititorul-e- 
rou și o terminăm cu 
cititorul-lector. Sîn- 
tem ai lui prin Însăși • 
profesiunea și desti
nul nostru. Pentru a fi 
al nostru trebuie să-l 
cunoaștem, să-l res
pectăm, să-l iubim. In 
aceasta constă esența 
angajării noastre.

i-am pre- 
prevedea 
față de 
pe care 

in pa- 
noastre ? 

dorință

și Leipzig, ca și nivelul general me
diocru al deselor formule de echipă 
folosite — reprezintă, bineînțeles, nu 
numai simple motive de insatisfacții, 
cit mai ales subiecte de analiză lu
cidă și responsabilă, analiză pe care, 
așa cum ne-a anunțat. Federația Ro
mână de Fotbal o va face in acest 
6firșit de etapă. Nu vrem să antici
păm. și nu ne permitem nici un fel 
de ingerință, dar citeva aspecte 
credem că nu vor lipsi dintr-o ase
menea dezbatere. Problemele echipei 
naționale nu pot fi desprinse, spre 
exemplu, de problemele cardinale ale 
mișcării noastre fotbalistice. Tot așa 
cum aprecierea rezultatelor in preli
minarii nu poate fi legată decit de 
aprecierea activității ambilor antre
nori principali care au funcționat la 
lot intre 11 octombrie 1970 șl 14 oc
tombrie 1973. De asemenea, din pro
iectele de viitor nu poate lipsi grija 
— devenită stringentă — de a 
„plomba" cu jucători tineri citeva 
din posturile măcinate de carii in 
formația reprezentativă ; taiente 
autentice și de mare speranță, care 
n-au împlinit încă 23 de ani, pot" fi 
folosite cu încredere in viitor : por
tarul Iordache, fundașii Anghelim și 
Hajnal, stoperul Marin Florin, mijlo
cașul Beldeanu, înaintașii Sandu 
Mircea, Dudu Georgescu, Năslase, 
Mureșan — iată cițiva dintre cei 
care, alături de Dumitru, Dinu, Du- 
mitrache, Dobrin, Troi. Marcu. An
tonescu, Sameș, ar alcătui un lot ca
pabil și de rezultate imediate și de 
asigurarea unei perspective.

Desigur, specialiștii vor decide, dar 
cronicarul nu-și poate ascunde gîndul 
că dacă in februarie ne vom pre
zenta cu o națională întinerită și în
tărită pe Wembley — acolo unde in 
Ianuarie ’69 pășeam, de asemenea, cu 
o formulă de echipă nouă, dar care 
avea să ne aducă faimă — viitorul 
competițional el teamului nostru na
tional nu ar avea decit de ciștigat. 
Ne trebuie Insă mai multă îndrăz
neală și Încredere că istoria se poate 
repeta.

Ceea ce trebuie încercat, neavînd 
nimic de pierdut. Doar fotbalul a 
fost, este și rămine un simplu joc 
sportiv 1

G. MITROI

Cronica zilei
La Ministerul Agriculturii. Indus

triei Alimentare și Apelor au Început 
luni dimineața convorbirile intre mi
nistrul Angelo Miculescu și minis
trul federal al alimentației, agricul
turii șl silviculturii din R. F. Ger
mania, dr. Josef Ertl. Au fost discu
tate posibilitățile de dezvoltare a co
laborării și cooperării intre cele două 
țări in domeniile agriculturii și in
dustriei alimentare.

La convorbiri au luat parte N. Gio- 
san, președintele Academiei de 
Științe Agricole șl Silvice, membri 
ai conducerii ministerului șl ai Mi
nisterului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, C. Oan
cea. ambasadorul tării noastre in 
R.F. Germania, precum si dr. V. von 
Arnim, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim aj R.F, Germania la Bucu
rești.

★
Președintele Camerei de Comerț a 

Republicii Socialiste România, Ro
man Moldovan a primit luni dimi
neața delegația Confederației indus
triilor britanice, condusă de Ralph 
Bateman, vicepreședinte al C.B.I. Cu 
acest prilej, părțile s-au informat 
reciproc asupra posibilităților actuale 
de dezvoltare a relațiilor economice 
dintre cele două țări. La întrevedere 
a fost de față Derick Rosslyn Ashe, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

In aceeași zi, Ralph Bateman s-a 
Întilnit cu Gheorghe Lazăr, adjunct 
al ministrului economiei forestiere 
și materialelor de construcții, iar 
membrii delegației au avut convor
biri la unele ministere economice și 
la Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie.

★
Luni a început la Timișoara con

ferința de construcții metalice, ma
nifestare științifică de amploare 
care reunește la lucrările sale re
prezentanți ai ministerelor construc
țiilor de mașini grele si construc
țiilor industriale, profesori din in- 
vătămintul tehnic superior, cercetă
tori. proiectanti. constructori de pe 
marile șantiere., specialiști din pro
ducție. Participă, de asemenea, in
vitați din Anglia. Austria. Ceho
slovacia, R. D. Germană. R. F. Ger
mania, Iugoslavia, Ungaria. S.U.A.

în programul lucrărilor sint în
scrise peste 100 de comunicări ști
ințifice. 1 (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 17, 18 și 

19 octombrie. In (ară : In prima par
te a intervalului, vremea va fi in 
generai umedă, cu cerul mai mult 
noros și temporar va ploua. în a 
doua parte, cerul va deveni variabil, 
ploile vor avea caracter local și se 
vor semnala doar in nord-estul ță
rii. Temperatura va scădea ușor în 
a doua parte a intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse intre 2 și 12 
grade, izolat mai coborite, iar ma
ximele intre 7 și 17 grade. în zona 
de munte, la peste 1 800 metri, se 
va semnala lapoviță și ninsoare. In 
București : Vremea -va fi in general,, 
umedă in prima parte a intervalu
lui, apoi se va ameliora. Cerul va 
fi mai mult acoperit la început, cind, 
temporar, va ploua. Vint slab pină 
la potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară la sfirșitul intervalului.

R, S. CEHOSLOVACĂ

„Skoda“ cu numărul
1000000

Dacă în viata de 
toate zilele două mi
nute nu înseamnă 
prea mult, pentru u- 
zinele de autoturis
me din Mlada Boles
lav această fracțiu
ne de timp are o 
semnificație aparte. 
Aici, la fiecare două 
minute și citeva se
cunde, de pe banda 
rulanta coboară cite 
o „Embecika" — nu
mele familiar dat 
autoturismului „Sko- 
da-MB" și care iși 
trage obirșla din cele 
două inițiale... finale, 
dacă se poate spune 
așa.

Cind mașina se des
prinde din strlnsoarea 
ghearelor metalice 
care au purtat-o dc-a 
lungul benzilor ru
lante și a. atins cu 
roțile podiumul de co- 
borire, un calculator 
electronic proiectea
ză pe ecranul din fa
ța ușii de la ieșirea 
in curtea de parcare 
o cifră nouă, indi- 
cind numărul de au
tomobile produse de 
uzină pină in mo
mentul respectiv. Re
cent, ecranul lumi
nos de la întreprin
derile din Mlada Bo
leslav indica cifra 
de un milion. Era 
cifra autoturismelor 
realizate incepind din 
anul 1964. cind uzina 
a intrat in funcțiune 
cu întreaga capacita
te. Acest fapt a pri
lejuit, în rindurile 
specialiștilor in ma
terie, o evocare a 
anilor de pionierat ai 
industriei cehoslova
ce de automobile.

...în 1896 un lega
tor de cărți, pe nu
me Element, contu
ra schema unei bi
ciclete cu motor. La 
Întocmirea proiectu
lui respectiv s-a a- 
sociat și un prieten 
al său — lăcătușul 
Laurin. Mai tirziu, a- 
jutați de cițiva mun
citori, cei doi inven
tatori au pus la punct 
producția primei bi
ciclete, avind moto
rul plasat la mijlocul 
axei — exemplar unic 
in acea vreme. în
curajați de primele

succese, ei au proiec
tat, in 1901. primul 
autoturisțn cehoslovac. 
Patru ani mai tirziu, 
Element și Laurin au 
creat un autoturism 
ou două locuri. După 
alți doi ani au pro
dus automobilul cu 
opt cilindri, care și-a 
ciștigat in scurtă 
vreme renume în ca
drul unor concursuri 
Internaționale.

Pe parcursul anilor 
ce leagă acest trecut 
de zilele noastre, in
dustria cehoslovacă a 
conceput și realizat 
107 tipuri de auto
mobile. Fiecare pro
dus nou a însemnat, 
practic, incă o treap
tă pe calea perfec
ționării tehnicii de fa
bricație și un plus 
de experiență pentru 
constructorii de au
tomobile. Dacă în în-

DE LA CORES
PONDENTUL NOS
TRU LA PRAGA

tregul an 1911, care 
marchează apariția 
industriei naționale 
de autoturisme, au 
fost realizate 800 de 
mașini, in prezent din 
halele de fabricație 
ale uzinei din orașul 
Mlada Boleslav ies 
zilnic cite 622 de 
„Skoda".

Cum s-a ajuns la 
realizările de astăzi ?

— înainte de toate, 
ne spune inginerul 
Zdenek Rubin, s-a 
ajuns aci datorită e- 
forturilor pe care co
lectivul uzinei le-a 
depus pentru o mai 
bună organizare a 
producției și muncii. 
Ani în șir, specialișLii 
noștri au „fotografiat" 
toate fazele de pro
ducție străbătute de 
autoturism de-a lun
gul benzii rulante, e- 
liminind 'operațiile, și 
mișcările inutile. S-a 
introdus mecanizarea 
complexă a muncii. 
Chiar și atunci cind 
uzina a început să 
fabrice cite o „Sko- 
da“ la fiecare trei

minute, specialiștii au 
continuat să caute 
posibilități de s'-urta- 
re a timpului de pro
ducție. Ce a însor. t 
minutul economii. I
nc-o arată următoa
rele cifre. Dacă pri
ma jumătate de mi
lion de autoturisme 
din seria amintită s-a 
produs în șase ani, 
pentru următoarea ju
mătate de milion au 
trebuit numai trei ani 
și jumătate.

.„Ne aflăm în sec
ția de montaj. Dea
supra noastră, benzile 
rulante in mișcare se 
suprapun sau se in
tersectează. Ele des
criu in fapt drumul 
pe care-1 parcurge 
viitorul autoturism 
din momentul in care 
se montează prima 
piesă și se stringe 
primul șurub și pi
nă in clipa cind ma
șina primește certi
ficatul „bun pentru 
circulație". Sub pri
virile noastre, instala
țiile și aparatele mo
deme, minuite cu în- 
deminare de cel pes
te 20 000 de munci
tori, funcționează rit
mic, perfect sincro
nizate. Dincolo de pe
rimetrul uzinei, in 
peste 20 de localități 
ale țării, alte mii și 
mii de muncitori ai 
uzinelor colaboratoa
re pregătesc ansam- 
ble și subansamble 
pentru automobilele 
fabricate la Mlada 
Boleslav.

— Facem mari e- 
forturi pentru a sa
tisface cererea de 
autoturisme — ne spu
nea tov. Mocyka, di
rectorul comercial al 
uzinelor. In acest an 
am ajuns să furni
zăm pieței interne un 
număr de autoturis
me pe măsura soli
citărilor. Dar cererea 
crește mereu și noi, 
ca producători, sin- 
tem obligați să ți
nem seama de reali
tate. La Mlada Bo
leslav se pregătesc 
celor ce îndrăgesc au
tomobilul „noi și plă
cute surprize".

C. PRISACARU

LA BOSFOR S-A ÎMPLINIT UN VIS STRĂVECHI

Podul dintre Europa și Asia
Construcție de proporții, care unește peste ape două continente, 

podul peste Bosfor realizat in acest an și care urmează a fi dat in 
folosință in curind formează obiectul mai multor reportaje in presa 
internațională. Referindu-se la 
revista vest-germană „STERN*

această importantă realizare tehnică, 
scrie :

Este pentru prima dată de la în
ceputurile erei noastre cind cele 
două continente. Europa și Asia, se 
întîlnesc intr-unui și același oraș : 
Istanbul. încărcat de istorie, la in
terferența miturilor orientale și a 
celor europene, străvechiul Istanbul 
a rămas el însuși pină mai ieri îm
părțit in două de apele încătușate 
pe o lărgime de aproximativ 1500 
de metri in strîmtoarea Bosforului. 
17 bacuri efectuează incă in mo
mentul de față legătura intre par
tea europeană și cea asiatică a ora
șului. Autoturismele trebuie să aș
tepte în medie trei-patru ore, iar 
autocamioanele — două-trei zile pen
tru a fi transbordate, prin labirin
tul de vapoare și bărci, spre unul 
din maluri. Dar acestei practici hao
tice și costisitoare i se va pune ca
păt chiar in această lună. Cel mai 
mare pod euro-asiatic este gata.

Planul de a crea o legătură stabi
lă peste Bosfor nu e nou. Primul 
proiect îi aparține lui Darius I al 
Persiei, care, în anul 513 I.e.n., a iz
butit să lege aci cele două continen
te printr-un pod plutitor de vase.

Abia în secolul trecut, construc
torii au început să cerceteze în mod 
serios această problemă. în 1860, in
gineri francezi i-au prezentat sulta
nului planuri detaliate referitoare la 
construirea unui pod feroviar peste 
Bosfor. Acum două decenii, discuții
le referitoare la un astfel de pro-

iect au fost reluate. Faptul a fost 
prilejuit de un studiu asupra dez
voltării circulației in Istanbul, por- 
nindu-se de la previziuni privind 
creșterea populației : 1,9 milioane de 
locuitori in 1970, 2.2 milioane in 1980. 
Dar incă în 1965 in Istanbul trăiau 
mai mulți oameni decit se calculase 
pentru 1980, iar circulația rutieră a 
sporit într-un ritm și mai rapid ; în
tre 1965 și 1969 traficul auto s-a du
blat. Construirea unei legături sta
bile peste Bosfor devenise o nece
sitate imperioasă.

S-au făcut. în acest sens, mai mul
te propuneri.

Ipoteza construirii unui tunel sub 
Bosfor a căzut de la început, dată 
fiind marea adincime a strimtorii 
(minimum 40 de metri) ; de aseme
nea, ideea ridicării unui pod pe mai 
mulți piloni nu putea fi acceptată, 
căci o asemenea construcție ar fi 
împiedicat circulația atit de intensă 
a vaselor : totodată, in privința am
plasării podului nu putea fi aleasă 
cea mai îngustă parte a Bosforului, 
deoarece aceasta se afla la prea mare 
distanță de cele două zone centrale 
ale orașului. în cele din urmă, pro- 
iectanții au căzut de acord ca un 
pod suspendat să lege cartierul eu-

ropean Ortakoy de cel asiatic Bey- 
lerbey, la jumătatea drumului din
tre cel mai strimt loc al Bosforului 
și zonele centrale ale celor două 
părți ale orașului. în acest loc pu
tea fi racordată fără ijiari dificultăți 
și proiectata autostradă care, pe o 
distanță de 22 kilometri, urmează să 
înconjoare orașul. Ca urmare, in ia
nuarie 1970 au fost semnate la An
kara respectivele contracte și la ci
teva săptămini după aceea, un con
sorțiu anglo—vest-german a început 
construcția. Astfel, a fost realizat cel 
mai modern pod suspendat din 
lume. între cei doi piloni, de cite 
165 metri, amplasați unul in Eu
ropa și celălalt în Asia, se întinde, 
la o înălțime de 68 metri, o auto
stradă lungă de 1 074 metri, cu 6 
benzi de circulație. Ea va permite 
zilnic trecerea a 20 000 de autove
hicule, care in numai trei minute 
se vor putea deplasa din Europa in 
Asia și invers. Cele două cabluri 
principale ale podului, care cîntăresc 
impreună 6 000 de tone, au o grosi
me de 60 centimetri și se compun 
fiecare din peste 10 000 de fire de 
cite 5 milimetri. Autostrada a fost 
construită de la mijloc spre maluri, 
diatr-un aliaj de mare rezistență ți 
de trei ori mai ușor decit cele fo
losite pină acum la realizarea po
durilor suspendate. Prețul de cost se 
ridică la 134 milioane 
germane și urmează a 
intr-un singur deceniu.

mărci- vest- 
fi amortizat

Inaugurarea podului, care va avea loc la 29 octombrie, cu 
de-a 50-a aniversări a Republicii Turcia, constituie, poate, cel 
dar care putea fi făcut acestui frumos oraș.

ocazia celei ' 
mai frumos



viața internațională
Evoluția conflictului 

din Orientul Apropiat
CAIRO 15 (Agerores). — Un co

municat al Comandamentului cent
ral al forțelor armate egiptene a- 
nunti că aviația israeliană a încer
cat. In cursul zilei de luni, să bom
bardeze aeroporturi avansate ale 
Egiptului, dar a fost respinsă de 
apărarea antiaeriană, care a doborît 
9 aparate. Totodată, se menționează 
că o formațiune a forțelor aeriene 
egiptene a bombardat, luni dimi
neața. un detașament i.vaelian care 
avansa pe axa de nord a Sinaiului, 
dislrueind sase tancuri, trei auto- 
șenile si aproximativ 20 de vehicule 
militare. ..Inamicul, adaueă comuni
catul. a Încercat să contraatace una 
din unitățile noastre oe noua poziție 
deținuți în Sinai, dar forțele egip
tene au reușit să stopeze contra
atacul si să distrugă șapte tancuri 
israeliene". Unitățile care au între
prins contraatacul s-au retras spre 
est.

în ansamblu. comunicatul subli
niază că forțele terestre egiptene au 
continuat. luni, să-si consolideze 
pozițiile cucerite după ofensiva de 
duminică de-a lungul liniei de con
fruntare din Sinai si câ. in aceeași 
zi. luptele s-au desfășurat in sec
toare locale ale frontului.

Un alt comunicat publicat . la 
Cairo anunță că o unitate terestră e- 
gipteanâ. debarcată in cursul nopții 
in spatele liniilor inamice, a atacat 
prin surprindere, luni dimineața, 
o fortificație israeliană. proro
cind grele pierderi in vieți omenești- 
si material de luptă. Se menționează 
că intre cele două părți s-au desfă
șurat lupte corp la corp, după care 
unitatea egipteană s-a întors la bază.

Referindu-se la ofensiva lAnsată 
duminică de forțele armate egiptene, 
comunicatele de la Cairo subliniază 
că acestea au reușit să avanseze spre 
est pe toată lungimea frontului și să 
ocupe poziții noi. deși trupele israe- 
liene au contraatacat permanent, uti- 
lizind aviația, tancurile și artileria 
antitanc. Au avut loc. de asemenea, 
lupte aeriene in diferite zone ale 
frontului, cea mai puternică înre- 
gistrindu-se deasupra regiunii de 
nord a Deltei Nilului. în acest anga
jament. avioanele de vinătoare egip
tene au doborit 15 aparate israeliene. 
Au fost atinse trei aparate egiptene. 
Cu prilejul celorlalte angajamente, 
apărarea antiaeriană a doborit 29 de 
aparate israeliene.

★
DAMASC 15 (Agerpres). — Lupte 

de tancuri, infanterie și artilerie 
s-au desfășurat, luni, in sectorul de 
nord al frontului de pe înălțimile 
Golan, unde trupele israeliene au 
încercat $ă recupereze o serie de 
înălțimi cucerite, duminică seara, de 
forțele siriene — anunță comunica
tele militare publicate la Damasc. Se 
menționează, de asemenea, că, in 
sectoarele central și de sud ale fron
tului. trupele siriene au atacat pozi
ții israeliene. distrugînd șase tancuri 
fi două transportoare de trupe.

Pe de altă parte. comunicatele re
levă câ aviația israeliană a bombar
dat, luni dimineața, obiective civile 
d-.n localitățile Latakia și Tartous, 
unde au avut loc angajamente aerie
ne intre cele două părți- -Un avion 
JPhantom" israelian a fost doborit. 
De asemenea, aviația siriană a dobo
ri t un avion de recunoaștere israe- 
han care survola regiunea situată la 
intersecția frontierelor siriană, iorda
niană și irakiană.

Referitor la operațiunile care au 
avut loc duminică după-amiază sau 
la cursul nopții, comunicatele mi
litare siriene relevă câ atacurile is
raeliene din sectoarele de nord, 
central șî de sud ale frontului au 
fost respinse, fiind distruse 65 de 
tancuri inamice, trei baterii de ar
tileriei precum și mai multe tunuri 
antitanc. Avioanele siriene de vinâ- 
xoare au întreprins raiduri succesi-

La Luxemburg, reuniunea ministerială a „celor nouă"

PIAȚA COMUNĂ-ÎN FATA~ CONCURFnTEUĂPONEZE
La Luxemburg, a început ieri o 

reuniune 4de două zile a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale 
comunității Economice Europene 
(C.E.E.), de la care absentează insă 
titularii ministerelor de externe 
francez. britanic și vest-german. 
Membrii C.E.E. vor face o nouă în
cercare de a stabili o poziție co
mună. in vederea tratativelor co
merciale pe care C.E.E. Ie va an
gaja, incepind de miercuri, cu repre
zentanții a 41 de state in curs de 
dezvoltare. Această problemă a mai 
fost abordată (vezi „ScinteLa" nr. 
9 585). dar „cei nouă" nu au reușit 
că ajungă la un punct de vedere 
comun in legătură cu natura regi
mului comercial pe care urmează 
»e-l propună „celor 41“.

Pe agenda reuniunii se află, de a- 
•emenee, problema penetrației co
merciale japoneze in perimetrul 
Pieței comune. In acest sens, 
Christopher Soames. vicepreședinte 
al Comisiei Executive, va prezenta 
isr. raport privind negocierile purtate 
ou autoritățile nipone in septembrie, 
la Tokio, iar reprezentanții Franței. 
Angliei si R.F.G. vor informa pe 
colegii lor asunra rezultatelor con
vorbirilor din timpul recentului tur
neu in Europa al premierului Ka- 
kuei Tanaka.

Cu numai zece ani In urmă. Eu
ropa occidentală ocupa un loc destul 
de modest in comerțul Japoniei. 
Ponderea ei nu este nici azi prea 
mare, dar țările vest-europene (și 
in special „cei nouă* din Piața co
mună) consideră că au devenii ținta 
nr. 1 * firmelor nipone. „Decit să 
lupte pe piața americană, din ce in 
oe mai închisa — scrie revista fran
ceză „Entreprise" — japonezii socot 
că e preferabil să-și miște pionii că
tre Europa". în ultimii doi-trei ani, 
firmele nipone nu contenesc să inun
de piețele vest-europene cu mărfu
rile lor. Anul trecut, de pildă, expor
turile Japoniei către Europa occiden
tală au crescut cu 40 la sută, ridi- 
cindu-se la 4 749 milioane de dolari, 
adică de 7 ori mal mult decit in 
1962. Țările vest-europene au de
venit un important debușeu pentru 
produsele industriale japoneze. Pe 
ansamblul țărilor Pieței comune, ■- 

x e asupra concentrărilor de tancuri 
inamice, asupra pozițiilor de artile
rie și a convoaielor militare, pro- 
vocindu-le pierderi grele. Apărarea 
antiaeriană siriană a doborit, du
minică. cinci avioane israeliene, 
dintre aparatele angajate in spriji
nirea trupelor terestre inamice in 
cele trei sectoare ale frontului. Se 
menționează, totodată, că a fost res
pinsă încercarea trupelor israeliene 
de a realiza o operațiune heli pur ta
tă in împrejurimile Damascului.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar de la Tel 
Aviv a anunțat că trupele israeliene 
au respins, luni, un atac lansat in 
nordul Sinaiului de unități de tancuri 
egiptene, zonă în care trupele țării 
sale blochează drumul care duce 
de-a lungul coastei Mediteranei — 
transmit agențiile United Press In
ternational și Associated Press. El a 
menționat, de asemenea, câ aviația 
israeliană a atacat aeroporturile 
egiptene de la Tanta, Kutamiya, Shu- 
vral Hayat, situate Ia nord și la est 
de Cairo, precum și rampe de ra
chete și concentrări de trupe egip
tene din zona Canalului Suez.

Anterior, la Tel Aviv s-a anunțat 
că unități navale israeliene au în
treprins, in cursul nopții de dumini
că spre luni, un raid in portul egip
tean Ras Gharib. din Golful Suez, 
distrugind 25 de ambarcațiuni folo
site pentru transportul trupelor si in
cendiind o serie de depozite de mu
niții. Duminică, aviația israeliană a 
atacat bazele de la Tanta. El Man- 
soura și El Salhiya, ale forțelor ae
riene egiptene, situate in Delta Nilu
lui, la 80—160 km nord de Cairo. 
Potrivit purtătorului de cuvint israe- 
lian, un pod pe pontoane peste 
Canalul Suez a fost distrus în sec
torul Ismailia.

Referitor la situația de pe frontul 
de nord, surse militare de la Tel 
Aviv au declarat că forțele terestre 
israeliene iși consolidează pozițiile 
deținute in sectorul de nord, unde 
au respins, luni, mai multe încercări 
siriene de a le bloca ofensiva. S-a 
anunțat, totodată, că trei avioane si
riene. dintr-o formațiune care a 
atacat pozițiile înaintate israeliene, 
au fost doborite, luni, cu tirul de la 
sol.

In aceeași zi. dimineața, aviația 
israeliană a bombardat depozite de 
combustibil din porturile siriene La
takia și Tartous, de pe coasta Medi
teranei. precum și concentrări de 
blindate de la liniile frontului. Co
mandamentul armatei israeliene a 
declarat că aviația israeliană deține 
inițiativa, atât pe frontul sirian, cit 
și pe cel din peninsula Sinai, unde 
au fost doborite două avioane egip
tene.

Un comunicat publicat la Tel Aviv 
anunță că trupele israeliene au lo
vit. luni dupâ-amiazâ. dispozitivul 
militar irakian de pe frontul sirian, 
distrugind „zeci de, tancuri și fă- 
cînd ca unitățile respective să bată 
în retragere".

♦
RIAD 15 (Agerpres). — Regele Fei- 

sal. al Arabiei Saudite, a dat ordin 
trupelor țării sale să sprijine Repu
blica Arabă Siria in lupta pe care 
o duce pentru eliberarea teritoriilor 
ocupate, anunță un comunicat al Mi
nisterului saudit al Apărării și Avia
ției. Duminică seara, surse oficiale 
saudite menționau că trupe ale A- 
rabiei Saudite au început șă so
sească pe frontul nordic, în zona 
înălțimilor Golan.

★
ALGER 15 (Agerpres). — Algeria 

a hotărit să restabilească relațiile 
sale diplomatice cu Iordania. între
rupte in septembrie 1970, a anunțat 
un purtător de cuvint al Ministeru
lui de Externe algerian.

proape jumătate din televizoarele 
aflate in vinzare poartă însemnul 
„Made in Japan". Și, deși ponderea 
mărfurilor provenite din Japonia în 
totalul importurilor „celor nouă" nu 
reprezintă decit 1,6 la sută, firmele 
vest-europene sint alarmate.

Pentru a risipi îngrijorarea firme
lor americane si vest-europene, au
toritățile nipone au început să 
orienteze tot mai mult activi
tatea . firmelor japoneze spre pia
ța internă. „Orice mișcare japo
neză în aceasta direcție, scrie revista 
americană „Newsweek", va veni însă 
prea tirziu pentru unii industriași 
vest-europeni". Intr-adevăr, cunos
cuta firmă vest-germană „Voigtlăn- 
der Camera Co“ s-a prăbușit sub 
povara importurilor japoneze, care 
reprezintă acum jumătate din totalul 
aparatelor de fotografiat vindute 
£n R.F.G. „Philips", gigantul olan
dez al electronicii, a anunțat că re
nunță la producția lui de calculatoare 
de birou, in favoarea concurenților 
japonezi. ‘Acestea nu sint singurele 
exemple ; exporturile japoneze au 
provocat tulburări serioase in citeva 
mari ramuri industriale vest-euro
pene : electronică, automobile, con
strucții navale.

In prezent, experții Pieței comune 
ștudiază cu atenție „secretele" im
pulsului japonez, relevind unele con
cluzii deosebit de semnificative. In 
Japonia, afirmă ei, mina de lucru 
este mai ieftină decit în țările vest- 
europene. ceea ce permite firmelor 
nipone să manipuleze preturile la 
unele mărfuri. Totodată, întreprinde
rile japoneze ameliorează continuu 
calitatea produselor lor. oferind 
cumpărătorilor cele mai bune măr
furi. la un preț aproDiat de cel al 
produselor similare fabricate in tarile 
vest-europene. De asemenea, un sis
tem minuțios de studiere a debușee- 
lor joacă un mare rol in ofensiva 
japoneză. Astfel, cunoscuta firmă 
..Shiseido'*, specializată în produse 
cosmetice, a explorat timp de mai bine 
de doi ani piața vest-europeană 
înainte de a începe să-și exporte 
mărfurile sale. Marile firme nipone 
au deschis 150 de filiale în R.F.G., 
50 în Anglia și alte zeci de „avan
posturi" în celelalte țâri vest-eu-
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Lucrările 
Adunării Generale 

a O.N.U.
Un proiect de program 

pentru combaterea rasismului 
șl a discriminărilor rasiale
NAȚIUNILE UNITE 15. — Trimi

sul special Agerpres. Victor Marta- 
logu. transmite : Comisia pentru pro
bleme sociale, umanitare și cultura
lo a Adunării Generale a adoptat 
proiectul de program al Deceniului 
dc acțiune pentru combaterea rasis
mului șl a discriminărilor rasiale. 
După cum este cunoscut. Adunarea 
Generală a O.N.U. a hotărit, anul tre
cut, lansarea acestui deceniu la 10 
decembrie 1973, cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a adoptării Declara
ției universale privind drepturile o- 
mului.

Programul aprobat de Comisie 
face apel să se continue eforturile 
tuturor statelor, guvernelor și insti
tuțiilor internaționale pentru eradi
carea discriminărilor rasiale și res
pectarea drepturilor omului și a li
bertăților fundamentale, indiferent de 
rasă, sex, religie. Programul propu
ne o serie de măsuri cu caracter 
internațional și regional, inclusiv or
ganizarea unei conferințe mondiale 
pe tema combaterii rasismului și a 
discriminărilor rasiale, care va trebui 
convocată cit mai curind posibil, dar 
nu mai tirziu de anul 1978. Se re
comandă. de asemenea. Adunării Ge
nerale instituirea unui fond, pe bază 
voluntară, pentru sprijinirea po
poarelor care luptă împotriva discri
minării rasiale și apartheidului.

Comisia a aprobat prin consens un 
proiect de rezoluție în temeiul că
ruia adunarea urmează să aprobe 
programul, invitind guvernele, orga
nele Națiunilor Unite și alte organi
zații ‘ interguvernamentale si negu- 
vernamentaie să participe la activi
tățile din cadrul Deceniului de ac
țiune pentru combaterea rasismului 
și discriminărilor rasiale.

★
PHENIAN 15 (Agerpres). — După 

cum informează agenția A.C.T.C., 
ambasadorul extraordinar si pleni
potențiar Kwon Min Cbong, repre
zentant permanent al R.P.D. Coreene 
la Națiunile Unite, a subliniat, in
tr-un interviu acordat uneia dintre 
companiile de radiodifuziune din 
Statele Unite, că Oficiul de obser
vator permanent al R.P.D. Coreene 
la O.N.U. va acționa pentru crearea z 
unei conjuncturi internaționale favo
rabile reunificării independente și 
pașnice a Coreei și pentru menți
nerea și consolidarea păcii în Asia 
și in lume.

Vizita in Uniunea Sovietică 
a președintelui Algeriei
MOSCOVA 15 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. anunță că la 14-15 
octombrie, Houari Boumediene, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Algeriei, a făcut o vizită priete
nească in Uniunea Sovietică, unde 
a avut convorbiri cu conducătorii 
sovietici Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi și Alexei Kosighin.

în cursul convorbirilor a avut loc 
un schimb de păreri in legătură cu 
noua creștere a încordării în Orien
tul Apropiat, precum și cu alte pro
bleme internaționale actuale. Au 
fost discutate, de asemenea, pro
bleme ale întăririi relațiilor bilate- 
rale.

ropene. Filiale ale Asociației japo
neze pentru comerțul exterior 
(JETRO), funcționează in aproape 
toate țările membre ale Pieței co
mune si furnizează firmelor nipone 
prețioase date asupra conjuncturii 
economice din perimetrul „celor 
nouă". Pentru a asigura companiilor 
iaponeze o bază financiară, cele mai 
mari bănci nipone au deschis filiale 
in Europa occidentală.

Crearea de filiale si participarea 
la activitatea firmelor locale devine 
un mijloc tot mai eficient de pă
trundere a Japoniei pe piețele vest- 
europene. Producînd si desfăcind 
mărfurile pe loc. firmele nipone 
evită, astfel, ridul vamal ce încon
joară Piața comună, economisesc 
6umele necesare transportului, se a- 
dapteaza mai rapid la fluctuațiile 
conjuncturale.

Țările vest-europene n-au rămas 
inactive față de ofensiva comercială 
japoneză, fiecare dintre ele apli
ci nd un larg evantai de măsuri pro- 
tectioniste. Rezultatele nu au fost 
însă pe măsura așteptărilor : defi
citul balanței comerciale a „celor 
nouă", in raporturile de schimb cu 
Japonia, a fost anul trecut de 2.3 
miliarde de dolari.

înlocuirea acordurilor comerciale 
bilaterale de pină acum cu un a- 
cord general între Piața comună și 
Japonia — problemă care va fi dis
cutată din nou la Luxemburg — ar 
putea deveni, potrivit unor membri 
ai C.E.E.. un mijloc eficient de stă
vilire a expansiunii nipone. Aceștia 
insistă ca acordul general să includă 
o clauză permitînd membrilor C.E.E. 
să limiteze importurile excesive din 
Japonia. Tokio-ul se opune însă, 
temindu-se că un asemenea acord 
ar putea constitui un precedent si 
câ S.U.A. (către care se îndreaptă 
peste 30 la sută din exporturile ni
pone) ar putea să-l folosească drept 
argument pentru a cere, la rindul 
lor. o clauză similară. Din acest.njo- 
tlv. negocierile care au început în 
anul 1970 intre Japonia si C.E.E. 
au avansat prea puțin, iar „cei nouă" 
«-au întrunit, la Luxemburg, toc
mai în încercarea de a găsi o ieșire 
din impas.

Gh. CERCELESCU

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

• Au început dezbaterile asupra proiectului elvețian, privind 
instituirea unui sistem european de reglementare pașnică a 
diferendelor • Intervenția delegatului român în subcomisia 

pentru cooperarea în domeniul informației

GENEVA (Corespondentă de la 
Corneliu Vlad). — La Centrul inter
național de conferințe din Geneva 
au continuat — în cadrul orcanelor 
subsidiare de lucru — lucrările celei 
de-a doua faze a Conferinței pentru 
securitate si cooperare în Europa.

în organul special de lucru au în
ceput dezbaterile asupra proiectului 
de convenție prezentat de Elveția, 
privind instituirea unui sistem eu
ropean de reglementare pașnică a 
diferendelor. în preambulul proiec
tului. conceput ca un corolar al ex
cluderii forței din relațiile interna
ționale, se arată că edificarea unul 
sistem de reglementare pe cale paș
nică a diferendelor, corespunzînd o- 
biectivelor Conferinței pentru secu
ritate si cooperare în Europa, con
tribuie totodată la asigurarea trans
punerii în viată a principiului ega
lității statelor. Un asemenea sistem, 
așa cum spunea reprezentantul El
veției. trebuie sâ fie în concordantă 
cu principiile și scopurile Cartei Na
țiunilor Unite. Statele participante 
la conferință ar urma, in acest sens, 
să recurgă la asemenea mijloace, 
prevăzute in mod expres si in Carta 
O.N.U.. cum sint negocierea, ancheta, 
medierea, concilierea, arbitrajul, re
glementarea judiciară, precum și la 
alte căi de soluționare a diferende
lor existente sau care pot apărea in 
relațiile dintre state.

Luind cuvîntul în cadrul "dezbate
rilor din subcomisia pentru coope
rarea in domeniul informației, dele
gatul român, Mihail Sava, a subli
niat necesitatea intensificării schim
burilor de valori spirituale, științifice 
si tehnice intre state, a unei mai 
bune cunoașteri a experienței tutu-

REZULTATELE PARȚIALE 

ALE ALEGERILOR 

DIN TURCIA
ANKARA 15 (Corespondentă de la 

Ion Badea). — Rezultatele parțiale, 
comunicate luni seara, ale alegerilor 
parlamentare desfășurate duminică în 
Turcia, indică un avans al Partidu
lui Republican al Poporului, condus 
de Bulent 'Ecevit. Pe baza datelor 
obținute in 37 din cele 67 de regiuni 
ale țării, acest partid și-a adjudecat 
82 din cele 450 de locuri ale Adu
nării Naționale (Medjilis). Partidul 
Dreptății, condus de Suleiman De- 
mirel. care a deținut pină acum ma
joritatea in Medjilis. a obținut 80 
de mandate. Partidul democratic — 
21, Partidul Salvării Naționale — 12, 
iar Partidul Republican al încrederii 
— 2. Rezultatele finale ale alegerilor 
generale urmează a fi date publici
tății în cursul zilei de marți.

agențiile de presă transmit:
La Moscova “u lnccPut «°n- 

vorbirile dintre Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
ai U.R.S.S., și Anker Joergensen, 
primul ministru al Danemarcei, aflat 
în vizită oficială in Uniunea Sovie
tică. Sint abordate probleme ale re
lațiilor bilaterale și ale situației in
ternaționale actuale, îndeosebi cele 
legate de securitatea europeană.

Comitetul Central al Fron
tului Patriotic Laoțian a or* 
ganizat, la Sam Neua, un miting 
pentru a marca cea de-a 28-a ani
versare a independenței Laosului. 
în cuvintarea rostită cu acest prilej, 
prințul Sufanuvong, președintele C.C. 
al F.P.L., a trecut în revistă marile 
succese obținute de poporul laoțian 
în lupta pentru salvarea națională, 
a subliniat însemnătatea semnării 
Acordului de restabilire a păcii și 
înțelegere națională în Laos și a 
analizat situația actuală din țară.

Noua Zeelandă iși va re
duce participarea sa la 
pactul S.E.A.T.O. * ™ urma 0 
politică proprie în Asia de sud-est, 
a declarat ministrul neozeelandez al 
apărării, Arthur Faulkner. Faulkner 
a afirmat, totodată, că politica țării 
sale urmărește consolidarea legătu
rilor cu celelalte state din această 
regiune pe baza cooperării bilatera
le. Participarea Noii Zeelande la 
exercițiile militare ale S.E.A.T.O., a 
precizat ministrul neozeelandez, va 
fi hotărită în lumina politicii și o- 
biectivelor sale in această regiune.

•ROMA

Manifestări de solidaritate 
cu patrioții chilieni

ROMA 15 (Agerpres). — Corespon
dență de la Radu Bogdan: La cine
matograful Adriano din Roma s-a 
desfășurat duminică dimineața o 
manifestare de solidaritate cu lupta 
poporului chilian, pentru salvarea 
vieții secretarului general al P.C. 
din Chile, Luis Corvalan, și a tu
turor celorlalți patrioți chilieni. La 
manifestare, inițiată de Asociația re
creativă culturală italiană (A.R.C.I.) 
in colaborare cu Asociația Italia- 
Chile „Salvador Allende", au parti
cipat numeroase personalități ale

ror popoarelor. în zilele noastre, 
cooperarea în acest domeniu — a 
spus el — se Impune ca o necesitate 
și nu ca o opțiune. Vorbitorul a re
levat contribuția informației Ia mal 
buna cunoaștere si apropiere, la spo
rirea încrederii Intre toate popoarele. 
Desigur, a continuat el. este necesar 
ca și in acest domeniu cooperarea să 
se desfășoare pe baza respectării 
principiilor care reglementează re
lațiile intre state si a realităților 
existente. El s-a pronunțat totodată 
in favoarea adoptării de măsuri pen
tru stimularea încheierii unor acor
duri și înțelegeri între instituții șl 
organizații guvernamentale 81 ne
guvernamentale. pentru cooperare 
in domeniul mijloacelor de infor
mare in masă. în scopul unei mai 
bune cunoașteri reciproce, al promo
vării idealurilor de securitate, coo
perare și pace.

VIETNAMUL DE SUD 15 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Vietnamului de sud 
a dat publicității o declarație în 
care se arată că Statele Unite con
tinuă să mențină un important număr 
de militari in Vietnamul de sud și 
să introducă mari cantități de mate
rial de război, consolidînd regimul 
de la Saigon și încâlcind astfel Acor
dul de la Paris asupra Vietnamului, 
în declarație se cere ca S.U.A. să 
pună imediat capăt ajutorului militar 
acordăt administrației de la Saigon, 
respectînd drepturile naționale fun
damentale ale poporului vietnamez 
și dreptul populației sud-vietnameze 
la autodeterminare.

BANGKOK 15 (Agerpres). — în 
capitala Tailandei au avut loc du
minică seara și în cursul zilei de 
luni noi demonstrații studențești, în 
cursul cărora autoritățile au fost 
chemate să dea curs cererilor pri
vind urgentarea lucrărilor pentru 
elaborarea constituției tării ?i de
mocratizarea structurilor . universi
tare. în cursul incidentelor dintre 
manifestanți și forțele de securita
te s-au înregistrat morți ?i răniți.

într-o declarație difuzată de pos
tul de radio, noul prim-minlstru, 
Sanya Thammasak a reaflrmat că 
vor fi organizate noi alegeri gene-

DECLARAȚIA M.A.LAI REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

EVENIMENTELE DIN TAILANDA
• Noi demonstrații studențești • Fostul premier 

a părăsit țara

Raționalizarea consumu
lui unor combustibili in 
S.U.A. Administrația americană a 
anunțat un program de raționali
zare a consumului unor com
bustibili pentru încălzit, cum sint 
păcura, parafina, motorina, gazul me
tan, constind in repartiția obligato
rie, proporțională, a resurselor exis
tente. Măsura — care afectează con
sumul industrial și casnic — va fi 
aplicată de la 1 noiembrie. S-a pre
cizat că petrolul a fost exceptat de 
la acest program de raționalizare, 
apreciindu-se că există rezerve su
ficiente.

0 delegația economică 
franceză 9l_a lncheiat vLzita *■> 
R. D. Vietnam. Delegația a fost 
primită de Fam Van Dong. primul 
ministru al guvernului R. D. Viet
nam. si a avut convorbiri cu re
prezentanți ai Ministerului de Fi
nanțe. ai Băncii de Stat și ai unor 
instituții economice ale R. D. Viet
nam.

La Încheierea convorbi
rilor oficiale indo-nepale- 
20 prilejuite de vizita la Delhi a 

regelui Nepalului, a fost dat pu
blicității un comunicat comun, in 
care părțile iși reafirmă încrederea 
in principiile coexistenței pașnice, 
respectării integrității teritoriale a 
statelor, neamestecului în trebu
rile interne și nefolosirii forței sau 
amenințării cu forța în relațiile 
internaționale. Referitor la situația 
din Orientul Apropiat, comunicatul 
arată că părțile iși exprimă „grava 

vieții culturale italiene, reprezentanți 
ai unor organizații culturale șl poli
tice democratice. în cursul adunării 
au luat cuvîntul, printre alții, fiica 
fostului președinte Allende. Isabel 
Allende, Agostino Marianetti, secre
tar confederal al C.G.I.L. (Confede
rația Generală Italiană a Muncii), 
Arrigo Morandi, președintele națio
nal al A.R.C.I., deputatul Sergio Se- 
gre, din partea Asociației Italia-Chile 
„Salvador Allende", și poetul Rafael 
AlberțL

Deschiderea Congresului 
Sindical Mondial

▼ARNA 15. (Corespondentă de Ia 
C. Amariței) — Luni, s-au deschis, 
la Vama, lucrările celui de-al 
VlII-lea Congres Sindical Mondial. 
Participă delegați din circa 140 de 
țări, reprezentînd peste 200 de orga
nizații sindicale naționale, regionale 
sau de ramură, membre sau nemem
bre ale Federației Sindicale Mon
diale, precum șl reprezentanți ai 
unor organizații internaționale ca 
O.N.U., O.I.M., UNESCO. F.A.O.,
Consiliul Mondial al Păcii, Federația 
Democrată Internațională a Femeilor, 
Federația Mondială a Tineretului De
mocrat.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România este reprezentată la 
congres de o delegație condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Avind deviza „Unitate și solidari
tate în numele progresului, libertății 
și păcii", congresul își propune sâ 
analizeze dezvoltarea actuală a miș
cării sindicale pe scară mondială și 
să stabilească sarcinile de viitor ale 
sindicatelor în lupta lor pentru sa
tisfacerea cerințelor economice, «o-

Pe de altă parte, într-un ordin de 
zi emis de Comandamentul forțelor 
armate populare de eliberare din 
Vietnamul de sud se arată câ, in 
ultima vreme, numărul și intensita
tea acțiunilor armatei administrației 
de la Saigon în regiuni administrate 
de G.R.P. au crescut. In acest sens, 
se semnalează, de pildă, bombarda
rea zonelor populate Tay Ninh și 
Thu Dau Mot de către aviația saigo- 
neză. Comandamentul cere forțelor 
armate populare de eliberare și popu
lației să fie vigilente și să riposteze 
pentru a apăra zonele eliberate, bu
nurile și viața populației și să res
pingă cu hotărîre actele ilegale ale 
administrației de la Saigon.

rale și că a nouă constituție va fi 
elaborată în următoarele șase luni. 
Premierul tailandez a făcut un apel 
la demonstranți să se disperseze pen
tru a contribui la normalizarea «1- 
tuației în țară.

Pe de altă parte, postul de radio 
tailandez a anunțat că fostul pre
mier, mareșalul Thanon Kttti- 
kackhom, comandantul șaf aj,forțe
lor armate, adjunctul său, mareșalul 
Prapass Charusathien, și colonelul 
Narong Kittikackhorn au demisionat 
din toate funcțiile lor civile *i mi
litare și au părăsit țara.

îngrijorare față de reizbucnirea osti
lităților și cheamă la restabilirea cit 
mai curind posibil a păcii și la o 
reglementare justă și durabilă & 
conflictului, în conformitate cu rezo
luția Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967".

Coamoi-599" • In Uniunea 
Sovietică a fost lansat, la 15 octom
brie, satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „Cosmos-599", Satelitul a fost 
plasat pe orbită. Aparatele de la 
bordul său funcționează normat

Ample operațiuni de sal-
VQf0r la care participă unități ale 
armatei terestre și aeriene, au loc în 
statul indian Orissa, recent lovit 
de ciclon. Pină în prezent nu 
se cunosc exact numărul • victimelor 
și proporțiile pagubelor materiale 
provocate de inundații fi furtună. 
Potrivit unor estimări preliminare, 
aproximativ 2 milioane de locuitori 
au avut de suferit de pe urma ciclo
nului și peste 60 000 de case au fost 
distruse sau au suferit stricăciuni.

Potrivit unui comunicat 
publicat in Mali, “e20nul de 
ploi care a luat sfîrșit nu a reușit să 
înlăture urmările secetei care a bîn- 
tuit asupra tării în ultimii ani. de
oarece cantitatea de precipitații că
zută a fost inferioară cu 20 pină Ia 
40 la sută fată de cea normală. Si
tuația este agravată și de faptul că 
apele fluviului Niger au avut un de
bit foarte scăzut, cu 30 la sută mai 
mic decit cel normal.

Capodopera Iul Dante 
„Divina comedie" va ti 
transpusă pe ecran de tegl- 
zorul italian Franco Zefirelli, cunos
cut pentru versiunile cinematografice 
ale unor piese de Shakespeare — 
„Romeo șl Julleta", „Femeia îndărăt
nică", Filmările vor avea loc în Ita
lia, Iugoslavia și Turcia. în distribu
ție figurează, printre alții, Alberto 
Sordi, Marlon Brando, Alec Guiness 
fi Liz Taylor.

Parlamentul canadian 
fi-a reluat lucrările, după 
încheierea vacantei paria- 
montaro. Actuala sesiune Începe 
pe fundalul campaniei electorale care 
se desfășoară în provincia Quebec, 

• In vederea alegerilor legislative pro
vinciale de la 29 octombrie.

ciale fi politice . ale al ase i munci
toare.

Participanții Ia cel de-al VlII-lea 
Congres Sindical Mondial au fost sa
lutați de Todor Jivkov, prim-6ecretnr 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria.

în continuare, participanții la con
gres au adoptat ordinea de zi a ce
lui de-al VlII-lea Congres Sindical 
Mondial, care cuprinde un raport in
troductiv cu privire la scopurile și 
responsabilitățile Federației Sindica
le Mondiale șl ale sindicatelor in 
acțiunea de refacere și dezvoltare a 
solidarității și unității de acțiune a 
sindicatelor și a oamenilor muncii 
din întreaga lume, pentru asigurarea 
progresului, libertății și păcii, adop
tarea unui document cu privire la 
activitatea de viitor a F.S.M., adop
tarea unei Carte a drepturilor sindi
catelor și revendicărilor economice 
și sociale ale oamenilor muncii din 
țările capitaliste în etapa actuala. 
Raportul la primul punct al ordinii 
de zi a fost prezentat de Pierre 
Gensou«, secretar general al F.S.M.

încheierea vizitei 
în R.P. Mongolă a delegației 
de partid și guvernamentale 

a R.D. Germane
ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 

La încheierea vizitei în R.P. Mon
golă a delegației de partid și guver
namentale a R. D. Germane, con
dusă de Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., a fost dată 
publicității o declarație comună in 
care se arată că, în cursul convorbi
rilor purtate cu delegația de partid 
și guvernamentală a R.P. Mongole, 
condusă de Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
s-a constatat cu satisfacție evoluția 
favorabilă a relațiilor și adîncirea 
colaborării dintre cele două țări fi 
partide. în timpul vizitei, mențio
nează declarația, au fost semnate 
un acord privind colaborarea econo
mică și tehnico-științifică, un acord 
de colaborare cultural-științifică fi 
o nouă convenție consulară intre 
R.D.G. gi Mongolia.

In memoria 
victimelor nazismului 

Inaugurarea -
unui muzeu-monument 

la Carpi (Italia)
ROMA 15 (De Ia corespondentul 

nostru) : în localitatea italiană Carpi 
(in apropiere de Modena), unde a 
fost creat, în timpul celui de-al 
doilea război mondial, primul lagăr 
de concentrare din Italia, s-a inau
gurat, duminică, un muzeu-monu- 
ment, dedicat memoriei deportaților 
în lagărele naziste. Cu acest prilej 
a fost organizată o mare adunare 
populară, la care au participat peste 
30 000 de persoane — delegați ai 
foștilor deținuți politici si ai per
soanelor persecutate de fasciști de 
pe întreg teritoriul Italiei, foști par
tizani in rezistenta antifascistă, de
legați ai organizațiilor naționale an
tifasciste din diferite țări ale Eu
ropei. Din partea Comitetului foș
tilor luptători antifasciști din Ro
mânia au participat prof. univ. Tu
dor Bugnariu și sculptorul Vida 
Gheza. A luat cuvîntul președintele 
Italiei, Giovanni Leone, senatorul 
Umberto Terracini și primarul .ora
șului Carpi, Campedelli.

CONSTITUIREA 
FRONTULUI ALIANȚEI 

POPULARE 
DIN BANGLADESH

DACCA 15 (Agerpres). — Corespon
dență de la Ion Puținelu : în baza 
unei hotăriri anterioare a conduce
rilor a trei importante partide poli
tice din Bangladesh — Liga Awami J 
(de guvemămint). Partidul National 
Awami și Partidul Comunist — la 
Dacca a avut loc, duminică, re
uniunea de constituire a „Frontului 
alianței populare". A fost ales un 
Comitet central de acțiune, compus 
din 19 membru

în declarația dată publicității eu 
acest prilej se arată că „Frontul a- 
Hanței populare", constituit la che
marea premierului Mujibur Rahman, 
de unire a tuturor partidelor si for
țelor patriotice, va urmări soluțio
narea, in 6trinsă consultare cu gu
vernul, a problemelor de importan
tă națională si se va strădui să pună 
In aplicare principiile de stat pro
clamate de Bangladesh.

Ca sarcini imediate ale Frontului 
alianței populare sint definite asi
gurarea ordinii publice, creșterea 
producției industriale și agricole, 
combaterea speculei si corupției.

In cadrul unei conferințe de pre
să, secretarul general al Ligii Awa- ) 
mi. Zillur Rahman, a precizat că 
cele trei partide îsi vor păstra fie
care identitatea, dar că vor îndeplini 
împreună deciziile ce vor fi adop
tate în unanimitate de către Comi
tetul central de acțiune. .

_ ★
Reunit într-o ședință specială» pre

zidată de premierul Mujibur Rah
man, guvernul Republicii Populare 
Bangladesh a adoptat primul plan 
cincinal de dezvoltare social-econo- 
rnică a țării pe perioada 1973-1978. 
Potrivit prevederilor planului, capi
tolele prioritare privesc dezvoltarea 
agriculturii, industriei, comunicații
lor, precum și a invățămîntului.
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