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VINE IARNA 
Ritmul muncii pe șuntiere 
SĂ RĂMÎNĂ FIERBINTE!

Concomitent cu intensa activitate 
ck oe șantiere, subordonată dării 
m exploatare a obiectivelor si ca
pacităților productive din acest an. 
in atentia constructorilor si mon
tărilor. a beneficiarilor de inves
tiții se află o problemă de strictă 
actualitate : crearea condițiilor pen
tru desfășurarea normală a lucră
rilor pe timp friguros. De modul 
cum vor fi pregătite șantierele 
pentru perioada de iarnă depind 
in mare măsură atit realizarea in
tegrală a planului de investiții și 
de punere in funcțiune din acest 
an. cit și înfăptuirea ritmică 
a lucrărilor de construclii-mon- 
taj încă din prima lună, din 
primul trimestru al anului viitor.

Acum, pe un șir de șantiere, sta
diul pregătirilor pentru iarnă este 
avansat, fiind asigurate premisele 
ca activitatea constructorilor si 
montorilor să se desfășoare. în a- 
cest anotimp, cu aceeași vigoare și 
rodnicie ca si in lunile de toamnă. 
Pe multe dintre șantiere, soluțio
narea problemelor respective a în
ceput cu mult timp in urmă. Sub 
îndrumarea si controlul Ministe
rului Construcțiilor Industriale, nu
meroase șantiere, grupuri de șan
tiere și trusturi de construcții-mon- 
taj au inițiat din vreme o lar
gă acțiune de prospectare a căi
lor impuse de executarea in se
zonul rece a unui volum cit mai 
mare de lucrări, cu cheltuieli su
plimentare cit mai reduse. Princi
palele aspecte ale acestor pregătiri 
— stabilirea obiectivelor de bază 
la care va continua lucrul De tim
pul friguros Și. corespunzător a- 
cestora. aprovizionarea tebnico-
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rnaterială, efectuarea amenaiărilor 
provizorii pentru închiderea spații
lor de lucru, definitivarea regimu
lui termic necesar, crearea condi
țiilor dc cazare si de transport ale 
muncitorilor s.a. — au fost anali
zate in comun de către construc
tori. montori si beneficiari. La rin- 
dul lor. antreprenorii si subantre- 
prizele de specialitate acționează 
împreună în vederea respectării 
cu rigurozitate a termenelor de a- 
sigurare reciprocă a fronturilor de 
lucru. Astfel. Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale din 
București și-a precizat, in colabo
rare cu antreprenorii săi generali 
de pe multe șantiere, fronturile de 
lucru pe timpul iernii. De aseme
nea. pe platformele industriei chi
mice din Făgăraș, Victoria. Copșa 
Mică. pe șantierele întreprin
derilor de vagoane si de tricotaje 
din Caracal, ale noilor secții de la 
întreprinderea metalurgică din 
Iași, constructorii si-au intensificat 
eforturile pentru executarea în de- 
vans a lucrărilor de care depind 
crearea fronturilor de construcții 
si montai tehnologic pe timpul 
iernii, amenaiarea centralelor și 
rețelelor termice aferente, a dru
murilor de acces și a altor lucrări 
exterioare necesare.

Sondajele noastre arată insă 
că nu in toate cazurile se poate 
consemna același stadiu satisfăcă
tor al pregătirilor, că pe destule 
șantiere există, in această privință, 
o serioasă răminere in urmă. Con
structorii noilor capacități de la în
treprinderile sibiene „Independen
ța". „Balanța" și „7 Noiembrie", 
ai unor instalații ale Combina
tului petrochimic Pitești și Com

Cultura și etica socialismului 
dau strălucire nouă 

luminilor rampei românești
Intre arte, teatrul deține unul din locurile de frunte, 

datorită capacității sale de a transmite in mod expre
siv. convingător, un mesaj educativ, încărcat de sem
nificații umaniste. Subliniind aceste trăsături ale artei 
spectacolului, Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971 a relevat succesele obținute de teatrul românesc 
contemporan pe linia promovării dramaturgiei origi
nale, a lucrărilor inspirate din realitățile anilor noștri, 
din bogata istorie a patriei. In același timp a indicat 
căile ce trebuie urmate in continuare pentru ca teatrul 
sâ contribuie și mai puternic la formarea și educarea 
conștiinței socialiste a maselor, la conturarea profilu

lui înaintat al constructorilor de mline al comunismu
lui.

Acum, la doi ani de la Plenara din noiembrie 1971, 
am inițiat, cu sprijinul directorilor unor Instituții tea
trale din București șl din țară, o amplă anchetă, prin 
care ne-am propus să evidențiem experiența acumu
lată, realizările obținute în aplicarea in viață a hotă- 
ririlor plenarei, direcțiile viitoare de acțiune în ve
derea creșterii rolului educativ al teatrelor.

Publicăm în pagina a IV-a a ziarului 
nostru o parte din răspunsurile primite.

binatului chimic din Rm. Vilcea. 
de pe platformele siderurgice din 
Galati si Hunedoara par să aș
tepte. mai intii. ploile și zăpezile 
si apoi să treacă Ia lărgirea fron
turilor dc lucru propriu-zis. Cit 
de costisitoare pot deveni aseme
nea tărăgănări nu este greu de în
trevăzut. în primul rind. capacita
tea șantierelor» de a realiza progra
mele de execuție stabilite poate
fi serios diminuată. In al doi
lea rind. in locul lucrărilor de
bază — închideri. încălziri. dru
muri s.a. — neefectuate la timp, 
se va recurge la provizorate, care 
vor încărca in mod nejustificat 
cheltuielile de organizare a șantie
relor. Iar. in ultimă instanță — da
torită unor asemenea ncaiunsuri — 
există pericolul ca munca in ano
timpul friguros să nu se ridice la 
nivelul cerințelor. Sint consecințe 
suficient de temeinice pentru a de
termina pe constructorii si bene
ficiarii respectivi să adopte neîn
târziat măsurile cele mai eficiente 
pentru fiecare caz în parte, astfel 
incit si aceste șantiere să întru
nească toate condițiile pentru o ac
tivitate rodnică, intensă in lunile 
viitoare.

Ce anume trebuie întreprins în 
vederea finalizării in întregime a 
măsurilor prevăzute in proiectele 
de organizare pentru iarnă, astfel 
ca întregul potențial tehnic, uman 
și material al șantierelor să fie fo
losit din plin ? O atenție prioritară 
reclamă asigurarea fronturilor de 
lucru, atât sub aspectul dimensiitnii 
lor, cit și al condițiilor de muncă.

(Continuare în pag. a III-a)

INDUSTRIA BRĂILEANĂ 
Sl-A ÎNDEPLINII PLANUL

PE ANI11971-1973
Oamenii muncii din între

prinderile industriale ale jude
țului Brăila raportează înde
plinirea la data de 27 octom
brie a sarcinilor de plan la 
producția globftlă industrială pe 
primii trei ani ai actualului 
cincinal. Avansul obținut permi
te realizarea pină la sfirșitul a- 
nului a unei producții suplimen
tare de 1,5 miliarde lei.

Cu acest prilej. Conîîtetul 
județean Brăila al P.C.R. a a- 
dresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Purtind încă in inimi ecoul 
recentei dumneavoastră vizite 
de lucru pe aceste meleaguri 
dunărene, oamenii muncii din 
județul Brăila vă raportează, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că înfăptuiesc nea
bătut programul stabilit de 
Congresul al X-lea al P.C.R. 
și de Conferința Națională a 
partidului.

Sub îndrumarea organelor si 
organizațiilor de partid. între
prinderile și unitățile economi
ce brăilene si-au diversificat 
nomenclatura de fabricație, au 
asimilat produse si utilaje cu 
parametri tehnico-economici su
periori.

O preocupare permanentă a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din industria brăi- 
leană este îmbunătățirea cali
tății produselor, activitate pe 
care o vom intensifica pentru 
înfăptuirea exemplară a preți
oaselor dumneavoastră indica
ții cuprinse in scrisoarea adre
sată comitetelor județene de 
partid.

Constienți că in activitatea 
noastră mai există neajunsuri.' 
că in industria județului sint 
încă rezerve insuficient valori
ficate. vom milita neabătut, cu 
responsabilitate comunistă,
pentru a spori .contribuția oa
menilor muncii brăileni la în
deplinirea înainte de termen a 
ciprcinaiului.., ■ ’: T .r.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Adunării Federale a R. S. Cehoslovace

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, la 26 octombrie, dele
gația Adunării Federale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă de 
tovarășul . Alois Indra, membru al 
Prezidiului C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Adunării Federale, care ne vizitează 
țara fia invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia.

La primire au luat parte tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. aj 
P.C.R., Maria Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, și Du
mitru Balalia, președintele Comisiei 
permanente a Marii Adunări Națio
nale pentru consiliile populare șl ad
ministrația de stat.

Membrii delegației au fost însoțiți 

Delegația de primari socialiști din Franța

de Miroslav Sulek, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut ou oaspeții intr-o atmosfe
ră tovărășească, de caldă prietenie.

Președintele Adunării Federale a 
exprimat mulțumiri pentru prilejul 
oferit de a vizita România socialistă, 
de a cunoaște nemijlocit viața și 
realizările poporului român și a sub
liniat că vizita parlamentarilor ceho
slovaci in țara noastră, ca și cea pe 
care o delegație a Marii Adunări 
Naționale a făcut-o in-anul trecut în 
Cehoslovacia, contribuie la dezvolta
rea favorabilă a tradiționalelor rela
ții prietenești dintre cele două țări 
și popoare.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
din partea Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a tovarășilor. Gus
tav Husak. secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Ludvik 
Svoboda, președintele R. S. Ceho
slovace, și Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului R. S. Ceho- 

. slovace.
Mulțumind, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a adresat, din partea Co

mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a sa personafl, cele mai bune urări 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. tovarășilor Gustav Husak, 
Ludvik Svoboda și Lubomir StrougaL 

In timpul convorbirii au fost abor
date probleme ale relațiilor româno- 
cehoslovace, exprimindu-se dorința 
comună de a se acționa in continua*  
re pentru dezvoltarea bunelor rapor
turi româno-cehoslovace, de priete
nie și colaborare în domeniile poli
tic, economic, tehnlco-științific, cul
tural, în spiritul înțelegerilor conve
nite cu prilejul întâlnirilor și convor
birilor dintre tovarășii Nicola*  
Ceaușescu și Gustav Husak.

A avut loc, totodată, un schimb de 
vederi cu privire la unele aspecte 
actuale ale vieții internaționale, 
subliniindu-se. în acest context, ro
lul pe care trebuie să-1 joace parla
mentele, ca exponente ale voințe! 
popoarelor. în rezolvarea pe cale 
pașnică, politică, a problemelor care 
confruntă omenirea, in edificarea 
unui climat de destindere, în pro
movarea înțelegerii și oooperării Intre 
națiuni, in folosul cauzei păcii. în 
lume.

<-------------
Vom călători in condiții mai bune iarna aceasta ? 

Ce s-a făcut in acest sens ? Am adresat întrebările 
tovarășului ing. HORIA IACOB TEIUȘANU, di
rectorul general al I.T.B.. in cadrul unei convorbiri 
mai ample privind șl diferite aspecte calitative ale 
serviciilor prestate de această întreprindere.

— în acest an. ne-a in
format interlocutorul nos
tru. au intrat in dotare 234 
autobuze (dintre care 200 
articulate), 40 troleibuze. 4 
tramvaie de mare capaci
tate și 196 taximetre. Du
minică. 21 octombrie a.c., 
a intrat in funcțiune pre
lungirea liniilor 84 și 93 
din cart ierul Drumul Ta
berei pină la str. Valea 
lalomiței. concomitent cu 
prelungirea liniei 108 din 
aceiași cartier pină la str. 
Valea Oltului. In ceea ce 
privește taximetrele. s-au 
dat in folosință liniile cu 
traseu fix Txl (Titar. — 
Centru — Gara de Nord) 
fi Tx2 (Drumul Taberei — 
Centru). Pină La sfirșitul 
anului vor mai intra in do
tare Încă 90 autobuze. 22 
troleibuze și 10 tramvaie de 
mare capacitate, precum și 
un număr important de 
taximetre. Noile vehicule 
sint destinate in primul 
rind sporirii capacității de 
transport pe traseele exis
tente și. in al doilea rind. 
realizării de noi trasee. 
Astfel, se vor prelungi li
nia de autobuze 74 — lm- 
bunătățindu-se condițiile 
transportului in comun in 
platforma industrială Mi
litari — precum si linia de 
troleibuze 90 pină ia plat
forma Frigocom. Vor fi ex
tinse agreatele servicii de 
taximetre cu traseu fix. In- 
ființindu-se încă două linii, 
Tx3 din cartierul Bereeru 
spre Centru, în luna no
iembrie, și Tx4 din cartie
rul Giurgiului — Progresul 
spre Centru, in decembrie.

Pentru intervenții propriu- 
zise, legate de intempe
riile iernii, la Atelierele 
centrale I.T.B. sint in curs 
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I.T.B.-ul să meargă 
ca pe roate

• Sporesc numărul de vehicule și capacitatea de transport
• Se extind cîteva trasee • Noi linii de taximetre cu itinerar

fix • Neritmicitatea, o racilă ce se men|ine

de realizare, printre altele, 
utilaje noi. turbofreze mon
tate pe vagoane, tramvaie- 
plug, platforme pentru îm
prăștiatul mecanizat al 
sării ș.a.

...Datele oferite sini, fără 
îndoială. încurajatoare : 
denotă grija întreprinderii, 
a forurilor tutelare pentru 
Îmbunătățirea condițiilor 
de transport în comun din 
Capitală. Totuși, continuăm 
să primim semnale din 
partea cititorilor (multe 

din ele fiind verificate și 
de noi) că, în ce privește 
satisfacerea cerințelor jus
tificate ale populației, 
I.T.B.-ul este încă defici
tar. Despre ce este vorba ?

Zilnic, la orele de virf 
aglomerația în vehicule 
este incă mare, deoarece 
un număr însemnat de au
tobuze și troleibuze (tram

vaie mai puțin) nu ies din 
bazele respective sau. ie
șind, se defectează pe 
drum. Dirijarea circulației 
nefilnd asigurată in mod 
corespunzător, apar frec
vente neritmicități (soldate 
cu așteptări de ordinul a 
zece-douăzeci de minute, 
in perioadele de virf. și 
uneori de două și chiar 
de trei ori mai mult în ce
lelalte ore ale zilei), urma
te de circulația in ..cird" a 
unor autobuze aproape 

goale. Din constatările 
noastre reiese că In orele 
cind nu este, sau cel pu
țin n-ar trebui să fie, a- 
glomerație, poți avea parte 
de cele mai multe surpri
ze : absență aproape totală 
și pe timp îndelungat a 
unor vehicule pe traseu 
sau, deseori, staționarea 
inutilă și in număr mare a 

acestora la capetele de li
nie. Nu rare sint cazurile 
de retragere înainte de 
vreme a unor vehicule 
seara Omul ieșit de la ci
nematograf sau teatru in 
preajma orei 23 (uneori și 
oamenii muncii ieșiți din 
schimbul II) așteaptă de
geaba un vehicul (cazuri 
concrete culese recent pe 
liniile 13, 118 barat, 68, 77, 
92, 105) care să-l ducă a- 
casă, fiindcă întâmplător au 
rămas doar acelea care se 

retrăgeau in sens invers. 
In general apreoiată și uti
lă. introducerea autobuze
lor rapide stirnește și ea 
nemulțumiri datorită apa
rițiilor lor fantomatice și 
întimplătoare. Dacă ai no
roc, la interval de șapte 
sau zece minute prinzi un 
autobuz al liniilor 104, 68 
sau 112, dacă nu, poate să 
treacă și o oră. înțelegem 
că pe traseele rapide nu 
poți avea o frecvență ca 
pe liniile 31, 32 sau 34 (ar 
fi o risipă inutilă), dar să 
fim informați șl să se res
pecte plecările de la cape
tele de linie, să nu fim 
puși in fața unor fapte îm
plinite și numărul autobu
zelor care circulă intr-o zi 
sau alta să varieze de la 
o anumită cifră la dublul 
și chiar triplul ei.

Un rol important de le
gătură între diferitele car
tiere și Gara de Nord il 
îndeplinesc tramvaiele li
niei 26 și autobuzele liniei 
33, cu trasee inelare. Dar 
rareori frecvența pe cele 
două sensuri este bine co
relată. Pe lingă aceste con
statări și multe altele — 
s-ar mai putea pune și nu
meroase întrebări. De ce 
nu se previn neritmicități- 
le, cele mal mari măcar 
prin redirijări de vehicule, 
din garaj sau de pe alte li
nii. De ce Se adună la cape
te de linii vehicule în mare 
număr, ele lipsind de pe 
traseu ? De ce zdrăngăne 
unele autobuze, încă noi, 
de parcă ar transporta fier 
vechi și nu călători, iar al
tele scrișnesc la frînare 
creind o poluare sonoră e- 
nervantă și pentru călători 
și pentru locuitorii orașu
lui ?

Al. PLAIEȘU

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit dele
gația de primări socialiști din 
Franța, alcătuită din Charles Hernu, 
delegat general al Federației națio
nale a deputaților municipali, can- 
to.nali si regionali socialiști si repu

blicani, membru al Comitetului di
rector al Partidului Socialist Fran
cez, Louis Mermaz, membru al Bi
roului Federației naționale a depu- 
tatilor municipali, cantonali si re
gionali socialiști si republicani, 
membru al Comitetului director al 
Partidului Socialist Francez, deputat, 
primar al orașului Vienne, Francois 
Bernard, fost ministru, primar al lo

calității Vărs, Amădăe Renault, pri
mar al orașului Pallevoisin, Pierre 
Charleuf, primar al orașului Cercy- 
la-Tour, Robert Grandjean, primar al 
localității Chateaurenaud, care, la 
invitația Comitetului pentru proble
mele consiliilor populare, efectuea
ză o vizită în tara noastră.
(Continuare în pag. a Vil-a)

Participanții la sesiunea științifică pe tema: 
„Probleme ale făuririi și dezvoltării bazei 

economice a socialismului"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general a! Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste: 
România, a prihiit, vineri după-a- 
miază, pe participanții la lucrările 
sesiunii științifice, cu participare in
ternațională, pe tema ..Probleme ale 
făuririi și dezvoltării bazei econo
mice a socialismului" organizată de 
Academia de științe sociale și politi
ce. Academia „Ștefan Gheorghiu" șii 
Academia de studii economice, cu 
prilejul împlinirii unui sfert de veac 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție in țara noastră.

Âu luat parte delegați din nume
roase țări din Europa. Asia. Africa 
și' Amcriea — reprezentanți ai unor 
partide comuniste, ai unor partide 
socialiste, precum și ai altor partide 
politice progresiste, ai unor școli de 
partid și ai instituțiilor de marxism 
leninism și academiilor de științe.

La primire au participat tovarășii 
P&ul Niculescu-Mizil. Leonte Răutu, 
Cornel Burtică, Ștefan Andrei, Mih- 
nea Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe sociale ai politice.

Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei 
de studii economice.

Salutând pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat sa
tisfacția că reprezentanți dintr-un 
număr mare de țări participă la a- 
ceastă reuniune consacrată unor pro
bleme care preocupă azi toate for
țele progresiste privind căile dezvol
tării țărilor pe baze economico-so- 
ciale noi.

în cadrul întilnirii au luat cuvin- 
tul Madrandele Tanzi, director al Bi
roului Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției din Zair, Dominique Tad- 
dei, secretar național al Partidului 
Socialist Francez, Pierre Joye, mem
bru al C.C. al P.C. din Belgia, Ivan 
Fedorovici Suslov, profesor Ia Aca
demia de științe sociale de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S., Giuseppe Tambur- 
rano. membru al C.C. al Partidului 
Socialist Italian, care au expri- 
man mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru primirea făcută, 
pentru condițiile create in cadrul 
reuniunii la care au participat. Ei 
au evidențiat dialogul fructuos, 
schimbul de păreri pe care l-au rea

lizat in timpul sesiunii, folositor 
pentru toți participanții. A fost ex
primată dorința ca asemenea con
fruntări de idei să se intensifice in 
viitor, șub diferite forme, contri
buind la elucidarea unor probleme 
care preocupă deopotrivă partidele 
muncitorești, mișcările progresiste șl 
de eliberare din întreaga lume.

Luind cuvintul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că asemenea 
reuniuni cu caracter științific oferă 
o foarte bună posibilitate pentru a 
dezbate în mod liber experiențele 
dobîndite pină acum, problemele noi 
care se ridică și se vor ridica in 
continuare, ținînd seama de diversi
tatea nivelurilor de dezvoltare econo
mică a țărilor lumii, de o serie de 
considerente istorice, naționale și» al
tele ce trebuie avute in vedere în 
edificarea unei orindulri sociale noi.

Arătând că făurirea unei asemenea 
orinduiri trebuie să fie opera mase
lor largi populare, a participării 
nemijlocite a -poporului, secretarul
(Continuare in pag. a Vil-a)

Ambasadorul Suediei
(Continuare în pag. a Il-a) Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tova-i 
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 
26 octombrie, pe ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al Sue
diei la București, Per Otto Rathsman, 
In legătură cu plecarea sa definitivă 
din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat Lntr-o 
atmosferă cordială.
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Pădurea 
a fost salvată

Era fn toiul nopții. în pădu
rea Straja. din raza Ocolului 
silvic Comănețti. a izbucnit un 
incendiu violent. Uncddunro ți 
x'intul puternic făceau ca 1lică- 
nle să te infindd cu repeziciu
ne. Aflați prin apropiere, pă
durarii Nicola e Bucur. Toader 
Darie și Toader Paisvante au 
dat alarma. Cu lopcți si caz
male. cu găleți cu apd, au venit 
In pădure mai toți locuitorii 
satului Lăloaia ji salariații o- 
colului silvic. în ajutorul lor a 
sosit fi o echipă de pompieri 
militari, comandați de pluto
nierul Vasile Ciobiră. Lupta cu 
focul n-a font deloc ușoară. 
Mai fnfii ci locul Incendiului 
era la o distanți de circa 3 ore 
de mers pe jos, pe un teren ac
cidental, de ca’ca de acces pe 
unde puteau circula mijloacele 
de transport. Tot atit de de
parte era si sursa dc apă. Dar 
oamenii, dind dovedi de curai 
ți voință, n-au dat înapoi. Pint! 
in zorii zilei, incendiul a fost 
localizat fi lichidat. Prin truda 
lor. oamenii au salvat avutul 
statului, reducind pagubele 
minimum.

la

Acum vor
deschide
punga

ÎnCu citeva zile in urmă, 
grijîtorii de animale de la coo
perativa agricolă din Vinjuleț 
(Mehedinți) au scos o ci- 
readă de vaci la pășunat După 
ce au ajuns cu cireada de 
vad pe parcela cultivată cu 
lucemă. paznicii au plecat să 
mai rezolve, intre timp, niște 
treburi prin gospodăriile perso
nale. După citeva ore, mare a- 
larmâ in unitate. Cele 160 de 
animale se aflau in pericol. Cu 
toate intervențiile. 21 dintre 
ele au murit. Cei care au 
avut animalele în îngrijire se 
vor convinge, așadar, că dacă 
nu au deschis ochii la timp, 
acum trebuie să-și deschidă 
punga.

Fotografii 
de arhivă

Printre fotografiile' recent 
intrate, ca urmare a unor do
nații sau achiziții, in fondul 
direcției generale a Arhivelor 
Statului se numără citeva i- 
magini de o deosebită valoare 
istorică și culturală. Printre a- 
cestea — o fotografie a actriței 
Adelaida Mărculescu. la Govo
ra, în anul 1916, două fotografii 
ale lui Nicola? Titulescu. din 
noiembrie 1934. Dar deosebit 
de remarcabilă, atit prin vechi
mea ei, cit și prin personalită
țile pe care ie reprezintă este o 
fotografie din anul 1870, înfăți- 
șind un grup de voluntari ita
lieni in mijlocul cărora se află 
Giuseppe Garibaldi și Luigi 
Cazzavillan. Cercetătorii de aici 
speră că și alte fotografii va
loroase, aflate în albume 
milie, vor intra in viitor 
trimoniul arhivelor.

i FAPTUL 
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Triple 
felicitări

canto- 
și

Din postul său de Ia 
nul nr. 32, dintre Crivina 
Peri$, Constantin Trăistaru ob
servă cu toată atenția tre
cerea trenurilor. Și răsplata 
vigilenței n-a lntirziat. După ce 
in luna martie prevenise un 
accident feroviar, sesizînd la 
timp un arc rupt la un vagon, 
recent, in zilele de 4 și 8 oc
tombrie, cantonierul C. T. a 
descoperit la alte două trenuri 
existența unor arcuri rupte. 
Raportind la timp cazurile, el 
a prevenit astfel incă două e- 
venimente feroviare. Datorită 
vigilenței cantonierului, numai 
in acest an au fost evitate daci 
trei accidente. Folosim și noi 
prilejul pentru a-i adresa... tri
ple felicitări.

Nesăbuința 
la volan

Necăjit că pierduse trenul eu 
care făcea de obicei naveta 
spre casă, șoferului Nicolae O- 
țelea, angajat al Întreprinderii 
județene de drumuri și poduri 
Sibiu, cu domiciliul in comuna 
$eica Mare nr. 3, t-a venit 
ideea de a se mai liniști puțin 
alături de un pahar-două de 
vin... Cind a trecut și de-al 
nouălea, i-a venit o nouă „i- 
dee" : „să ajungi trenul din 
urmă”. A alergat intr-un suflet 
la locul unde parcase automa
caraua 31—SB—1E65, s-a urcat 
la volanul acesteia și... fuga la 
drum ! Tot atit de repede s-a 
intimplat ți inevitabilul : intre 
comuna Sura Mare fi Sibiu a 
pierdut controlul volanului, a- 
runcind in șanț m&i multe per
soane fi accidentind grav pe 
soții Ioan și Ana Prund (pă
rinți a trei copti), care circulau 
regulamentar pe șosea. La scurt 
timp, cu tot ajutorul acordat de 
medici, Ana Prund a decedat. 
N. O. a fugit de la locul acci
dentului, dar după trei ore a 
fost prins și arestat de organe
le de miliție.

Rubricd redoctatS de 
Dumitru TÎRCOB
Gheorqbe DAVID 
fi corespondenții ^Sdnteîi-

Concret despre munca 
politică de masă... neconcretă
• CINTAREȘTE MAI GREU MUNTELE DE METAL DECIT MUNTELE DE INDIFE
RENȚA ? • „CE CONTEAZĂ, ACOLO, CITEVA ZECI DE KILOWAȚI..." • CINCI ZILE PE 

URMELE RISIPEI LA „1 MAI’-PLOIEȘTI

Nu de mult, cu acordul organelor 
Județene de partid și sindicale Pra
hova, am fost prezent cinci zile 
ca activist obștesc al consiliului ju
dețean al Sindicatelor in întreprin
derea de utilai petrolier „1 Mai" 
Ploiești. Acum, din carnetul de În
semnări. transcriu constatările pri
vind munca politică dc masă, con
sacrată combaterii risipei de metal 
și energie electrică.

...Aproape de ..construcții metalice**  
asistăm la un du-te-vino de cărucioa
re, vagonete, care introduc sau scot din 
halele de producție table, laminate. 
Urmărim vagonete pline vîrf cu de
șeuri din tablă și capete de bară, 
care din hală o cotesc la dreapta și, 
numai după 20 de metri, slnt răstur
nate. în zilele următoare am putut 
observa cum gră
mada crește, creș
te. se transformă 
într-un... munte, 
continînd. după 
unele estimări, a- 
proximativ 400 
tone de metal. Din această cauză, 
ridicarea și transportul profilelor 
grele in hală nu mai pot fi efec
tuate. podul rulant se poticnește in 
muntele de metal... Se așteaptă ca 
instituția specializată in stringerea 
fierului vechi să-1 ducă la gară și a- 
poi in cine știe ce colț de țară... 
Muntele are. așadar, „acoperire".

• Mult zgomot pentru nimic :
PATRIA — 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30. .
• Despre o anume fericire : FA
VORIT — 8.15; 11,30; 13.45; 16;
18.15; 20,30. GLORIA — 9; 11,15;
13.30; 16; 13,15; 20,30, VICTORIA
— 0; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
• Doi pe un balansoar : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21,
FESTIVAL — 9; 11.15: 13.30; 16; 
18,30: 21.
• Mafia albă : LUCEAFĂRUL —
9; 11.15; 13.30; 16: 18.30; 20.45,
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13.30; IC; 
18,30; 21.
• Cu mllnfle curate ; Ultimul 
cartuș : TIMPURI NOI — 9—10,30 
In continuare.
• Paradisul : MELODIA — 9;
11.15; 13,30: 16; 18.30: 20.45, MO
DERN — 9; 11.15; 13.30: IC: 18.15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20.30.
• Șapte zile : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15, POPULAR — 15.30; 
18: 20,15.
• Legenda negrului Charley : 
CENTRAL — 9.15; 11,30: 13,45; 16; 
18,16; 20,30, GRIVITA — 9; 11,15; 
1330: 16; 18,15; 2030.
• Pisica junglei : PACEA — 15,30; 
17,45; 20, PROGRESUL — 16; 13;
20.
• Cu eArțile pe față : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Tu șl tu; MOȘILOR — 1530; 
IB; 20.15.
• Urmărire la Amsterdam : LU
MINA — 9: 11,15; 13,30; 16; 1830;
20,45. UNIREA — 15.30; 17.45; 20.
• Neamul ȘolmAreștilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 16,30; 
19.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : CAPITOL — 9,30; 11,48; 
14; 18,11; 18,30; 20.45, TOM1S —

— Există și alte soluții ?
— Ba bine că nu, imi răspunde 

un om de la vagonete. Dacă 
nu s-ar arunca aici una peste 
alta tot ce se stringe din secții 
și s-ar pune deoparte metalul, ar 
mai trebui să fac numai 100—150 de 
metri in plus și să intru direct la 
depozitul turnătoriei, unde se aduce 
materie primă din altă parte. ($1 
citeodată se și așteaptă mult după 
ea — n. a.).

Simplu, deci. Soluția poate nu e 
perfectă, dar conține o idee care pre
supune importante economii de trans
port șl timp, și merită, ca atare, să 
fie luată cel puțin în seamă. Părerea 
aceasta, pe care o împărtășesc și 
alți muncitori și ingineri cu care am 
vorbit, nu reține insă atenția celor 
care ar trebui să o studieze, fiindcă, 
așa cum ni s-a confirmat apoi și la 
comitetul de partid, in uzină s-a 
făcut pină acum prea puțin pentru 
crearea unui climat de grijă pen
tru fiecare gram de metal. Dacă 
s-a vorbit, s-a vorbit despre această 
sarcină la modul general, făcindu-se 
abstracție de munte și de opi
niile care există in legătură cu el.

...După cum se știe, intervenția 
promptă, operativă, organizarea dc 
discuții cu cei ce lucrează neglijent 
si dau rebuturi au un rol de
osebit in cultivarea spiritului de 
răspundere față de muncă, față de 
rezultatele. el. La secția sape foraj 
am asistat la o adunare fulger con
vocată de îndată ce s-a aflat că 
strungarul Cornel Buiac a rebutat 30 
de piese, avînd o greutate de aproa
pe 300 kg metal. Colegii lui de 
muncă l-au criticat și au demonstrat, 
practic, că prin eliminarea rebuturi
lor in secție se poate realiza un be
neficiu suplimentar anual de peste 
300 000 lei : s-au arătat și implica
țiile negative ale rebuturilor asu
pra creșterii rentabilității între
prinderii și, implicit, asupra creș
terii veniturilor fiecărui munci
tor. Iar concluzia care s-a desprins 
poate fi formulată cam așa : de azi 
înainte vrem să știm cine produce 

Restaurantul. „Ana' din Tușnad — Băi

cinema

rebuturi, să stăm de vorbă cu el, 
să-l arătăm muncltoreștc că nu il 
privește numai pc cl felul cum 
muncește. In tot cazul. în zilele ur
mătoare. procentul de rebuturi a 
scăzut...

In unele secții însă, întrebarea de 
mai sus a rămas fără răspuns precis. 
Așa se explică faptul că. in acest 
an. în întreprindere s-au rebutat 
piese cu o greutate de peste 750 tone. 
Iată, de exemplu, in secția mecani
că 1 : nici unul din cei zece munci
tori. cărora ne-am adresat, nu cu
noaște dacă în atelierele de prelucra
re s-au executat lucrări de calitate 
nccorespunzâtoare. Aflasem însă de 
la controlul tehnic că aici, în acea zi, 
se înregistrase un adevărat „record" 
al rebuturilor: au Host trimise la

VIAȚA DE PARTID
„muntele" din curte un arbore șl o 
coroană de troliu, un capac etc., care 
Însumau mii de kilograme de metal, 
precum și un corp de pompă triplex, 
pentru care se consumase metal in 
valoare de peste 11 000 lei. Cu toate 
acestea, membrii biroului organiza
ției de bază, maiștrii, agitatorii din 
secție aveau parcă sentimentul că 
nimic deosebit nu se intîmplase.

...Schimbul II, in hala secției utilaj 
complex. De mai mult timp urmă
resc două strunguri Carusel, care 
funcționează în gol. în sfîrșit, după 
30 de minute, sosește și strungarul 
care le minuiește.

— Unde ați fost ?, îl întreb.
— La un coleg, am stat puțin de 

vorbă...
„Puținul" însemna totuși energie 

electrică irosită. Și, parcă, ghicin- 
du-mi gindul, mi-a replicat :

— Ce contează, acolo, citeva zed 
‘ de kilowați-oră ?...

Este o excepție ? Nicidecum. în 
secția de tratamente termice, secto
rul „Unirea", cuptoarele ard zi și 
noapte, cu sau fără piese. Nici aici 
„nu contează" cît se irosește. De alt
fel, nici nu se cunoaște cită energie 
electrică se consumă pentru că sec
torul nu are contor electric.

★
Am prezentat trei secvențe, trei 

fapte petrecute la întreprinderea „1 
Mai". Ele — ca și altele — relevă că 
în unele secții și sectoare se 
intîlnesc Încă manifestări de ne
păsare față de risipa de bu
nuri ale societății, automulțumire 
față de rezultatele obținute. Incon
testabil, în primele 8 luni au fost în
registrate aici succese notabile (pre
vederile planului producției globale 
și marfă, au fost depășite cheltuie
lile Ia 1 000 lei producție au fost' re
duse. iar beneficiile peste plan se 
ridică la mai mult de 8 milioane lei), 
dar toate aceste rezultate au fost 
și sint dijmuite de risipa de metal, 
energie electrică și combustibil de 
la unele locuri de muncă : practic, 
există mari rezerve incă ne
valorificate. mari posibilități de rea
lizare a unor importante economii. 
Deficiente ca cele arătate mai sus 
pot și trebuie înlăturate cu prompti
tudine. $i totul trebuie început 
prin combaterea indiferenței.- Toc
mai de aceea este necesar ca 
organizațiile de partid să desfă
șoare o intensă muncă politică dc 
masă, prin acțiuni susținute, cu

9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
© Weekend Ia Zuydcoote — 9,45; 
11,45; 14: 16,15, Luminile varleteu- 
lui — 18,30. Uraganul — 20,30 ; 
CINEMATECA (sala Union).
« Copernlc : BUCEGI — 16; 19.
• Stare de asediu : BUZEȘTI — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MIO
RIȚA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Cartea junglei : FLOREASCA — 
13,30; 18; 2D.15.
• Clovnii : VIITORUL — 15,30 î 
18; 20.15.
A Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici : DOINA — 9,45; 11.45; 14; 
16; 13: 20. VOLGA — 9.45; 11,45;
1X45: 15.45: 18: 20.
o Cel șase urși șl clovnul Clu- 
bulka : DRUMUL SĂRII — 15.30; 
18: 20.15.
• O afacere pe cinste : DACIA
— 9; 11.15; 13.30; 16: 18,15; 20.30,
CIULEȘTI — 15.30: 18; 20.15.
e Valter apără Sarajevo : RAHO
VA — IC; 19.15.
• Dreptul de a iubi : FLACĂRA
— 15.30: 18; 20.15.
• Cu toate acestea : CRINGAȘI
— 15.30: 18: 20,15.
• Perechile : LIRA — 15.30: 18;
20.30.
e Departe de Tipperary t MUN
CA — 16; 18; 20.
• Y 17 acționează : ARTA — 16; 
18: 20.
A Fantoma Iul Barbă Neagră : 
COSMOS — 15,30; 18; 20.15.
• Polițistul : VITAN — 15,30; 1BJ 
20,15,
• O floare șl doi grădinari : FE
RENTARI — 10; 16; 19.30.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu- (la Ateneul Român) :

argumente concrete, caro să dezvolte 
Ia flrcare muncitor, maistru. Inginer 
un spirit do responsabilitate comu
nistă fa|ă de bunul mers al produc
ției și creșterea eficienței economice 
a întreprinderii. Or. după cinci zile 
petrecute prin secții și ateliere 
se poate trage concluzia că, din 
păcate, eficiența muncii politice 
de masă la întreprinderea „1 Mai" 
ar fi cu totul alta dacă s-ar asigura 
pretutindeni de către comitetul de 
partid folosirea întregului arse
nal de forme șl mijloace șt, 
maj ales, dacă s-ar combate ten
dințele de a concepe activitatea po
litică, materialele publicate la ga
zetele de perete, agitația vizuală 
neconcret, fără adresă precisă și, in 
consecință, formal. Am încercat, de 

exemplu, să con
semnez cum sint 
popularizați frun
tașii in producție 
și metodele pe 
care aceștia le a- 
plică — precum

și modul cum este mobilizată opi
nia colectivelor împotriva unor 
manifestări de superficialitate și
neglijență in producție,. La ga
zetele de perete insă nu se
aflau nici un articol despre ca
litatea producției, nici un rind la 
adresa celor care dau rebuturi. Iar 
la vitrinele cu rebuturi s-a renunțat 
de mult. Cei cu care am stat de 
vorbă — muncitori, maiștri, ingineri 
— își amintesc doar că in secții au 
fost cindva gazete satirice. Dar de 
mai mult timp, cu prilejul unui con
curs, acestea și-au mutat „sediul" 
la... clubul Întreprinderii.

Am făcut o vizită și la stația de 
radioamplificare, tocmai la ora de 
masă, cînd era momentul cel mai 
potrivit pentru ca unele probleme 
ivite „la zi" să fie operativ aduse 
la cunoștința colectivului. Am aflat 
că stația de radioamplificare a avut 
cindva un colectiv redacțional, dar... 
s-a desființat. Și de atunci se 
transmite numai muzică. In a- 
ceeași ordine de idei trebuie reamin
tit și modul în care sint folosite bri
găzile artistice de agitație. Puține din 
cele 15 existente în întreprindere pre
zintă programe direct in secții și, de 
curind, nici în altă parte, deoarece 
regulamentul unui concurs al aces
tora, instituit la începutul anului, 
prevede eliminarea formațiilor mai 
slab pregătite, iar cele eliminate, 
practic, lși Încetează activitatea. Așa 
s-a întîmplat cu brigăzile artistice de 
la turnătoria de fontă, forjă și al
tele. Nu ar fi fost mai firesc să fie 
ajutate ca toate să aibă programe 
bune ?

Analizînd temeinic modul in care 
se . desfășoară munca politică de 
masă; comitetul de partid trebuie să 
^cționeze ferm pentru a-i asigura, în 
soiritul hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R, din noiembrie 1971, un carac
ter concret, strins legat de cerințele 
producției. In acest fel, agitatorii, 
agitația vizuală, gazetele de perete 
și satirice, stația de radioamplificare, 
echipele artistice de agitație vor 
aduce o contribuție efectivă la dez
voltarea și întărirea răspunderii co
muniste față de realizarea exem
plară a sarcinilor întreprinderii, la 
mobilizarea întregului colectiv in ve
derea înfăptuirii cincinalului înainte 
de termen.

Vasile MI HAI

Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Basarab. Solistă : violonista 
Suna Kan (Turcia) — 20.
• Opera Română: Lucia de Lam- 
mcrmoor — 19,30.
• Teatrul de operetă : Vint de 
libertate — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Cui 1-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul de comedie : Un Ham
let de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Joc de pisici — 20. 
(sala din str. Alex. Sahla) ; Pu
terea și adevărul — 19,30.
• Teatrul Mic* *:  Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Cel șase — 19,30.
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatrul Gluleștl : Simbătă la 
Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : lancu 
Jlanu — 9.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Tlgrișorul Petre — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
„Mazel-tov“... pe placul tuturor
— 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Lumea cit o fi — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Mitică Popescu
— 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema I — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa —
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Meleaguri fermecate"
— 19,30.
• Circul „București**  : Al trei
lea gong la... clre — 19,30.

Era, prin ’63, o toamnă 
săracă și grea. Ploile nu 
mai conteneau de zile și 
zile în șir. „Și timpul ni 
se împotrivește" — spu
neau cu amărăciune săte
nii — dar nu ne dam bă
tuți".

Venisem atunci la Live
zile să consemnam fapte, 
ginduri, imagini. Am fi 
vrut sa fi găsit mai multă 
bucurie șl mal puțina su
părare. Dar oamenii ne-au 
vorbit de muncă irosită, de 
hectare întregi de pflmlnt 
decretate „slab productive" 
și cultivate cu ce-l trecea 
fiecărui „specialist" prin 
minte, de pămînt rămas 
nemuncit, de planuri pen
tru folosirea rațională și 
cultivarea științifică n te
renurilor agricole lăsate 
baltă, de veșnicii călători 
pripășiți o iarnă sau o 
vară la Livezile. în drumul 
lor fără sfirfcit spre locuri
le unde, credeau el. au con
diții „să se afirme", de doi 
președinți de cooperativă 
prlcepuțl la vorbă, dar 
mai puțin la treabă, de un. 
primar venetic, care cinci 
zile din săptămină aștepta 
6ă vină celelalte două, cind 
pleca la Turnu-Severin. 
De primarul lor erau parcă 
cel mai nemulțumiți oame
nii. Nu se legase cu inima 
de pămînt, de comună, de 
săteni. Ba le mai și spu
nea că, pentru el, să fie 
primar la Livezile e ca o 
pedeapsă. Oamenii erau 
oarecum descumpăniți, dar 
nu descurajați. Aveau pla
nurile lor, planuri mari șl 
îndrăznețe. Aveau ambiția 
să le realizeze și de-o vrea, 
și de n-o vrea primarul.

...Au trecut de atunci 
zece ani. Zece ani de mun
că, de greutăți luate în 
piept, de dăruire, de în
drăzneală, de hărnicie. Sîn- 
tem din nou la Livezile șl 
parcă nu slntem aicL Co
muna nu măi seamănă nici 
pe departe cu ce a fost.

împreună cu actualurpri- 
mar, Rafael Ciorăscu — 
„fiul satului", cum zic 
oamenii cînd numai în 
două vorbe vor să spună 
totul despre dînsul — stră
batem comuna de la un 
cap la altul : o școală, un 
dispensar cu secții de in

I.T.B.-ul 
să meargă 

ca pe roate
(Urmare din pag. I)

Iată, succint, părerea directorului 
general al I.T.B. despre aceste as
pecte pe care i le-am sesizat :

— Sint acum mai rare defecțiuni
le pe traseu : ele sint cauzate de 
starea avansată de uzură a unor au
tobuze. troleibuze si tramvaie...Unele 
șantiere edilitare, cum 6înt cele din 
piața Pieptănari, Piața Unirii., Șo-, 
șeaua Antiaeriană. ’ durează-- prea, 
mult, carosabilul este puternic de
gradat. in multe locuri nu au fost 
eliminate incă numeroase strangu
lări în trama stradală 8i nu s-a in
trodus „unda verde" pe principalele 
căi de comunicație ale orașului. Toa
te acestea au urmări negative asu
pra ritmicității. Alte dificultăți por
nesc chiar de la noi, de la I.T.B., fie 
că ele se numesc intîrzieri si lip
suri de la serviciu, staționări ne- 
iustificate la capete de linii, lipsuri 
de întreținere si reparații, urmate 
de defectări. Mai înregistrăm nu
meroase accidente. Pentru elimina
rea acestor lipsuri trebuie făcut mult 
mai mult decît am făcut oină în 
prezent.

Se vor întreba cititorii : cine si 
ce împiedică această întreprindere 
prestatoare, la ale cărei servicii a- 
pelăm cu toții — bucureștenii fac 
zilnic peste 4 milioane de călătorii 
si în iarna aceasta se scontează că 
se va ajunge la 4.5 milioane — să 
ia măsurile cuvenite pentru înlătu
rarea lipsurilor proprii, odată ce sînt 
cunoscute ? Oare numai lipsa de e- 
xigentă, de control să fie de vină ? 
Iată Insă că intervin si factori pe 
care Direcția generală a I.T.B. nu-i 
poate struni : fluctuația, lipsa acută 
de șoferi, de taxatori, de personal 
calificat pentru întreținere. Circa pa
truzeci la sută din personalul în
treprinderii este flotant sau navetist. 
Numai în primele nouă luni ale 
anului au fost angajați 6 557 de sala- 
riați și au plecat din unitate 5 659. 
Cauzele ? Realitatea arată că, - în a- 
precierea unor condiții de muncă, 
orare, posibilități de recrutare și pre
gătire a forței de muncă, pentru a- 
ceastă întreprindere se impun unele 
reconsiderări și măsuri. Astfel, I.T,B. 
caută șoferi și încasatori in toată 
tara. Dar șoferi caută si alte între
prinderi. iar casieri, vînzători etc. 
și organizațiile comerciale. în aceas
tă „concurentă" este inevitabil ca 
I.T.B.-ul, cu orarele sale grele, care 
n-are nimic atractiv de oferit (ex- 
ceptind bunele cămine muncitorești) 
să ducă lipsă de personal. Deci a- 
vem de-a face cu fenomene care 
merită să fie analizate, in vederea 
luării unor măsuri eficiente de că
tre factorii de decizie în acest do
meniu. Dar dacă i se poate obiecta 
ceva in acest sens conducerii I.T.B., 
apoi in primul rind ar fi lipsa de 
prevedere, tergiversarea luării unor 
măsuri eficiente pentru pregătirea 
Întregului necesar de personal ca
lificat în școli proprii.

Firește, este vorba de greutăți e- 
fectlve. Dar nu putem pune totul 
pe seama lor. Cind se adună cirdul 
de vehicule la capăt de linie si per
sonalul stă la șuete, nu lipsa de șo
feri și taxatori este de vină. Cind 
salariatul de la capătul tie linie pri
vește formal graficele de deplasare 
si nu intervine pentru a trimite in 
cursă autobuzul ce-l are în • fată, 
fiindcă altele lntlrzie sau lipsesc, de 
asemenea nu de lipsa de personal 
este vorba.

Revenind, astfel, la prima între
bare — dacă vom călători mai bine 
iarna aceasta — si la răspunsurile 
primite, ni se pare că este prematur 
să fim prea optimiști. Nu ajunge să 
cheltuiești milioane, să imporți ve
hicule. să creezi noi linii — mal 
sint necesare o organizare mereu 
mai bună, o pregătire corespunză
toare de câdre. grija pentru condi
țiile lor de muncă, exploatarea în 
condiții optime a parcului de vehicu
le. Dacă trenurile noastre pot circula 
și respecta orare fixe de parcurs pe 
distante de sase, șapte si opt sute de 
kilometri, nu credem că pretindem 
prea mult cerind respectarea timpu
lui cetățeanului pe traseele de o 
sută de ori mai mici din Capitală.

terne, stomatologie șl pe
diatrie, un magazin, altă 
școală, vechiul cămin cul
tural șl încă unul nou- 
nout la Izvorul de Jos. 
baia comunală, canalizare 
șl rețea de apă potabilă, 
centrală termică, centrală 
telefonică, o brutărie șl un 
nou complex comercial pe 
jumătate înălțate și case 
noi, multe, foarte multe 
case noi. Mergem și pe pfi-

ma! bine, de a gospodări 
cu grijă flecare teu din 
averea comunei.

Numai la construcția șco
lii— ne preciza tovarășul 
primar — am economisii a- 
proape 400 000 tei. Aproape 
toate lucrările au fost exe
cutate prin muncă patrioti
că. Toată suflarea comunei, 
cu mic cu mare, a pus umă
rul. La fel șl cind am con
struit dispensarul, stadionul

FIII SATULUI 
NU ȘI-AU UITAT 

SATUL
REPORTAJ DIN COMUNA LIVEZILE, CARE 
IN ZECE ANI ȘI-A „SCURTAT" DE ZECE ORI 

DISTANȚA PINĂ LA ORAȘ

minturile „condamnate" pe 
nedrept, acum zece ani, 
să zămislească numai bu
ruiană. Biruri lungi, para
lele, de pomi și viță de vie, 
se dăruiesc privirii noastre 
lacome și bucuroase de 
verdele sănătos și puternic.

Producțiile de azi sint de 
2—3 ori mai mari decît 
acum 5—6 ani. Livezenii au 
prins gustul comparațiilor. 
Compară ceea ce a fost cu 
ce este, compară ce văd la 
alții cu ce-'ar mai vrea să 
facă, compară efortul cu 
reușita. Compară orice poa
te fi comparat. Șl de fie
care dată cind fac o com
parație — Indiferent că e 
vorba de ce-au făcut în 
curtea lor sau pentru toată 
comuna — încep prin a 
spune : pină acum. în a- 
ceste două cuvinte stau 
toată rîvna, toată voința, 
toată mindria lor de oameni 
ai noului, toată hotărîrea 
de a munci și mai mult și

șl casa de nașteri. Am făcut 
o economie de 350 000 lei.

— Mai greu a fost cu 
baia. Clădirea proprlu- 
zisă și instalațiile nu erau 
așa greu de făcut. Proble
ma era însă apa. Trebuia 
adusă prin conducte de la 
vreo’ 7 km, trebuia și un 
bazin de captare cu o ca
pacitate de peste 150 000 de 
litri și toate astea nu se 
puteau face după ochi, nu
mai cu experiență și cu 
dragoste de muncă. Era 
nevoie de proiecte, de 
specialiști care să asigure 
asistența tehnică la execu
tarea lucrărilor. Atunci — 
ne spune primarul — am 
făcut un fel de „mobiliza
re generală "...

Și au răspuns prezent la 
apel toți fiii comunei, ingi
neri și proiectanți, sudori, 
lăcătuși, montori care se 
ridicaseră din Livezile. 
Duminicile, în concediu, de 
sărbători, au venit de pe

LISTA OFICIALĂ
A LIBRETELOR DE ECONOMII PENTRU TURISM

IEȘITE CÎȘTIGATOARE LA TRAGEREA LA 8ORȚ1
PENTRU TRIMESTRUL IU 1973

TOTAL 58 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI :

Nr. 
crt

Specificarea Nr. libretului 
ieșit riști gător

Valoarea riștlgurilor 
Hn tel)

parțială totală

I Excursii organizate r
1 — Excursie la Paris 461-208-813 10 500
2 460-1-875 10 500
3 418-1-18 10 500
4 413-194-32 10 500
5 431-103-1007 10 500 52 500
6 — Excursie la Roma 418-615-2 9 200
7 • f M 431-103-662 9 200
8 F H - , — 461-205-163 9 200
9 fc w - 416-350-17 9 200

10 ' f W .. A 462-1-135 ■ SfflO 46 000
11 — Excursie In U.R.S.S. 464-1-206 6 000
12 427-1-504 6 000
13 M 402-218-42 6 000
14 436-212-205 6 000
15 452-1-735 6 000
16 427-1-324 6 000
17 jj 424-1-91 6 000
18 404-1-167 6 000 48 000
19 — Excursie în R.D.G. 404-1-56 6 000
20 436-1-368 6 000
21 431-103-595 6 000
22 431-106-277 6 000
23 , 459-1-606 6 000
24 459-1-3255 6 000
25 427-1-817 6 000
20 460-1-1441 6 000 48 000

(1 Excursii individuale :
27 — Excursie Individuală 461-205-95 6 00028 432-202-21 6 00029 M 434-103-1238 6 00030 W 417-1-440 6 00031 W 459-205-198 6 00032 452-202-21 6 00033 466-201-71 6 00034 H. 463-216-3 6 00035 452-1-190 6 00036 459-1-2754 6 00037 461-205-796 6 00038 « 466-201-133 6 00039 462-1-553 6 000 , !40 M 432-1-463 6 00041 W 461-208-736 6 00042 n 435-177-65 6 00043 w -w 409-1-727 8 00044 H 427-703-26 6 00045 •> 416-1-615 6 00046 »• M 449-1-86 6 00047 H 463-213-6 6 00048 W 436-1-732 6 00049 l> 447-1-179 6 00050 W 404-1-99 6 00051 431-106-1133 6 00052 w 462-207-87 6 00053 462-201-486 6 00054 w 464-206-39 6 00055 M 459-1-2645 6 00056 •» 459-207-314 6 00057 w 460-201-163 6 000

*• 443-1-602 6 000 192 000

Cîștlgătoril excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursiilor 
individuale dștlgate doresc excursii 
organizate au obligația să ae pre
zinte în cel mult 30 zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru Îndeplinirea

Azi, ultima zi. la

Concursul special 
„Pronosport"

Administrația ' de stat Loto- 
Pronosport organizează miine, 28 
octombrie 1973. un concurs spe
cial Pronosport. Participarea se 
face pe aceleași buletine ca la 
orice concurs obișnuit.

La acest concurs special Pro
nosport se vor atribui ciștiguri 
obișnuite in bani, ciștiguri 
suplimentare în autoturisme, 
excursii și bani, precum sji pre
mii suplimentare.

Cîștlgurile obișnuite în bani se 
• atribuie ca la un concurs obiș
nuit pentru 13—12—11 sau 12— 
11—10 rezultate exacte ș^t.m.d. 
Ciștigurile suplimentare se vor 
atribui dintr-un fond special. 
Se vor acorda, prin tragere la 
sorți, autoturisme „Trabant-601" 
și excursii în R.F. Germania 
(de circa 20 de zile), cu parti
ciparea la campionatul mondial 
de fotbal de la Miinchen 1974. 
Azi, ultima zi cînd se depun 
buletinele pentru concursul spe
cial de miine. 

unde ti călătoriseră viața șl 
meseria să pună umărul 
Eie șantierul comunei nata- 
e. Au lucrat cot la col 

cu părinții și frații lor, cu 
prietenii din copilărie, l-au 
ajutat să înfăptuiască „mi
nunea". Că minune e pen
tru mulțl primari șl locui
tori ai comunelor Învecina
te să vadă curglnd apa la 
robinete In casele liveze- 
nllor, să vadă înălțată baia 
comunală, mal ceva ca la 
oraș. Vin. se uită și nu le 
vine să creadă că a fost 
posibil să se facă așa ceva 
fără sft cheltuiască milion 
ne. Costul lucrărilor s-a 
ridicat Ia numai 75 000 de 
lei. La fel se miră $1 
de centrala termică (pină 
acum singura din comu. 
nele județului) sau de 
centrala telefonică (50 de 
numere !).

— Toți se miră și se-n- 
treabă, de unde am avui 
atlția bani și de unde am 
avut specialiști, dar secre
tul este altul : fiii satului 
nostra nu și-au uitat... 
satul.

...Livezenii !ș! fac de pe 
acum alte planuri șl mai 
mari și mai cutezătoare 
De mai mult timp au ne
cazuri cu piriul Blahița 
După fiecare ploaie mai 
serioasă se revarsă și dis
truge 200—300 de hectare 
de finețe. Primarul a tot 
mers pe la județ, dar J s-a 
răspuns de fiecare dată să 
aibă răbdare, că amenaja
rea Blahițel este prevăzu- 
tă pentru mai tlrziu 
„Dați-ml măcar niște uti
laje". a cerut primarul, și 
o să facem restul cu for
țele noastre. De fapt, live- 
zenii s-au și apucat de 
lucru : construiesc uimita- 
nai lung de 1,2 km și adine 
de 4 m, care va scoate de 
sub pericolul inundațiilor 
sute și sute de hectare de 
teren. Au primit, apoi, uti
lajele de care aveau ne
voie și acum, după Înche
ierea campaniei agricole 
de toamnă, toți locuitorii 
comunei sint angajați in 
efectuarea acestei ample 
lucrări.

Virgil TATARU 
corespondentul „Scînteii*

formalităților necesare efectuării excursiei.
In cazul «prezentării In Urmen 

sau al neefectuărll excursiei, atit 
pentru excursiile organizate, cit șl 
pentru cele individuale, cîștlgurile 
«e plătesc în numerar.

lista oficială
a libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
Ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentrti trimestrul HI/1973

Plata dștlgurilor se efectuează de 
către -sucursale și filiale CJE.C,

Numă
rul cu

rent
Numărul
Libretului 
«IșURător

Valoarea 
ciștlgului

par
țială

I to-
1 tail

1 827-1-133 40 000 40 000
2 865-1-827 25 000 25 000
3 859-1-3914 15 0004 B49-I-151 15 0005 822-413-15 15 0008 809-1-1483 15 0007 849-1-136 15 0008 845-2-248 15 0009 868-1-368 15 00010 859-1-3558 15 00011 880-1-1644 15 00012 B03-S99-121 15 00013 816-203-72 15 00014 836-1-985 15 00015 861-205-1392 15 00016 864-208-132 15 00017 838-103-1287 15 000 225 000

17 ciștiguri in valoare totală
de lei 290 000

I
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NIVEL CALITATIV
DESTINATE

Analizind cu 
dere realizările 
activitatea lor, 
pun pentru îndeplinirea ritmică și 
la un inalt nivel calitativ a tuturor 
prevederilor de plan. colectivele 
unor mari unttăti industriale pro
ducătoare de utilaj tehnologic, des
tinat marilor obiective de investi
ții din tară, au adresat Comitetu

lui Central al P.C.R,. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, telegrame in 
care iși exprimă hotărî rea de a nu 
precupeți nici un efort pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
rezultate din hotărîrile Congresu
lui al X-lea și 
Conferinței Na
ționale ale parti
dului, din recenta 
scrisoare adresa
tă de secretarul 
general al parti
dului primilor se
cretari ai comite
telor județene ale 
P.C.R.. precum 
yi din indicațiile 
date cu prilejul vizitelor de lucru 
efectuate in județele Mureș, Bu
zău și Prahova.

Comuniștii, toți oamenii muncii
— se spune in telegrama colecti
vului întreprinderii de utilaj chi
mic „Grivița roșie" din București
— conștienti de importanta deose
bită pe care o are punerea in func
țiune. înainte de termen si la pa
rametrii proiectați, a unităților in
dustriei chimice, își manifestă 
hotărî rea fermă de a elimina 
în totalitate deficiențele in muncă, 
de a milita cu consecventă pentru 
realizarea ritmică a producției și 
recuperarea răminerilor in urmă, 
pentru asigurarea unei calități su
perioare tuturor produselor. Vă a- 
sigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că ne vom mobiliza și 
mai mult pentru traducerea in fapt 
a prețioaselor dumneavoastră indi
cații. că vom face totul pentru ca 
utilajele ce poartă marca „Grito" 
sâ aibă însemnul înaltei răspun
deri comuniste a colectivului nos
tru de muncă.

In telegrama muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor întreprin
derii de motoare și compresoare 
„Timpuri noi" din Capitală se a- 
ratâ : Convinși că de cantitatea și

spirit de râspun- 
și deficiențele din 

măsurile ce se im-

UTILAJELE TEHNOLOGICE
NOILOR INVESTIȚII"

calitatea motoarelor și a compre- 
soarelor pe care le fabricăm de
pinde punerea in funcțiune la timp 
a noilor capacități de producție, ne 
angajăm să realizăm exemplar toa
te sarcinile ce ne revin, să asigu
răm la timp $i integral obligațiile 
contractuale, in condiții de livrare 
calitativ superioare. In acest scop 
vom lua măsuri politice și organi
zatorice . ■” . ‘
întărirea răspunderii față de mun
că și calitatea producției, creșterea 
exigenței la recepționa rea lucrări
lor pe toi parcursul fluxului teh
nologic, astfel incit întreaga pro-

corespunzătoare pentru

pentru înlăturarea grabnică a lip
surilor existente și sporirea nive
lului tehnic, a calități și fiabilității 
produselor. Colectivul întreprinde
rii. in frunte cu comuniștii, se an
gajează ca, încă la sfirșitul acestui 
an, peste 40 la sută din producție 
să cuprindă utilaje noi și moderni
zate, să extindă acțiunea de auto- 
utilare, să realizeze prin eforturi 
proprii toate standurile de probă 
pentru armături industriale, insta
lații de foraj și intervenție $1 altei".

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii uzinelor „Vulcan" din Capitală 
— se arată in

Telegrame adresate C.C. alP.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

ducție pentru beneficiarii interni 
să întrunească aceleași condiții de 
calitate ca aceea destinată expor
tului. Vom accelera ritmul de asi
milare si intrarea în fabricație, incă 
din acest an. a motoarelor Diesel 
de 4 si 120 CP si a motocompreso
rului de 10 mc'minut, produse 
de concepție proprie destinate 
șantierelor de construcții și noi
lor capacități de producție din țară.

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe secretar general — se spune 
în încheierea telegramei — că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
realizarea cincinalului Înainte de 
termen.

Activul de partid din cadrul 
întreprinderii de utilaj petrolier 
din Tirgoviște — se spune intr-o 
altă telegramă — dezbătînd cu e- 
xigentă și înaltă răspundere. în 
lumina indicațiilor date de dum
neavoastră, iubite tovarășe secretar 
general, cu ocazia vizitelor de 
lucru în județele Mureș, Buzău și 
Prahova, modul de utilizare a ca
pacităților de producție, folosirea 
timpului de lucru, respectarea ter
menelor de livrare a produselor, 
respectarea disciplinei tehnologice 
etc., a stabilit măsuri eficiente

telegrama acestui 
colectiv — reli- 
nind criticile a- 
duse de secreta
rul general al 
partidului unor 
furnizori de uti
laje. consideră 
că acestea se re
feră și la activi
tatea întreprin
derii lor, unitate 
constructoare de 

utilaje complexe. In plenara ac
tivului de partid al Întreprin
derii, comuniștii, cadrele de con
ducere, toți oamenii muncii au
dezbătut intr-un climat de exi
gență și combativitate cauzele care 
au determinat construcția unor 
produse necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ și greu
tăți la intrarea în funcțiune a 
unor obiective ale economiei na
ționale prin nelivrarea la timp 
a utilajelor. Propunerile făcute 
de comuniști s-au concretizat in
tr-un amplu program de măsuri, 
menit să ducă la respectarea ri
guroasă a- disciplinei tehnologice, 
la creșterea răspunderii muncito
rilor și a cadrelor tehnice față 
calitatea lucrărilor și termenele 
livrare, la întărirea controlului 
calitate și a autocontrolului.

Telegrame asemănătoare au mai 
fost adresate Comitetului Central, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către comuniștii, de oamenii mun- 
cii de la întreprinderea de mașini 
grele, întreprinderea, de clemente 
pentru automatizări, „Electroni
ca". I.O.R. din București, Uzina 
mecanică Plopeni. „Automatica", 
întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic — București. (Agerpres)

de 
de 
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Reducerea
consumului

de metal este

INTREPRINDEREA DE VAGOANE DIN 
ARz\D. „Pină la această dată — ne relata 
ing. Petru Mariș, șeful atelierului de proiec
tare tehnologii la rece — au fost stabilite 
toate normele de consum pentru produsele 
nominalizate. Acestea au și fost aprobate de 
forurile noastre de resort din Centrala in
dustrială de utilaj tehnologic Și’ materia! 
rulant și Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele. Prin 'aplicarea noilor norme,- 
anul viitor vom obține, pe ansamblul între
prinderii, o economie de 640 tone de metal, 
95 mc de cherestea și circa 40 tone de 
vopsea".

Am căutat să vedem cum se prezintă si
tuația nu numai pe ansamblul întreprin
derii, ci și la fiecare produs în parte. Iată, 
în acest sens, cîteva date comparative : la 
vagonul autodescărcător tip UIC se prevede 
reducerea normelor de consum cu 100 kg de

n acțiune ÎNTREPRINDEREA
DE VAGOANE DIN ARAD

permanentă
ECONOMIILE DIN 1974 DEPIND
DE MĂSURILE STABILITE ACUM

i Ancheta noastră în trei întreprinderi 
constructoare de mașini

Cu ce norme de consum veți lucra in anul 1974 ? Am 
adresat, recent, această întrebare mai multor cadre de 
conducere din întreprinderi constructoare de mașini. Răs
punsurile primite au un numitor comun : in comparație 
cu 1973. in anul viitor normele de consum industrial vor 
fi substanțial reduse. Concret, aflăm că, fală de normele 
de consum planificate in semestrul II al acestui an. can
titatea de metal necesară pentru realizarea unei mașini de 
alezat vertical cu coloană cu diametrul de 25 mm. va 
fi mai mică cu 18 kg ; a unui generator principal pentru 
locomotivele Diesel electrice cu 240 kg ; a unui tractor, 
in funcție de tipul acestuia, cu 50—100 kg ; iar la fiecare 
MW motoare electrice de curent continuu fi alternativ, 
cu puteri de peste 0,25 kW, normele de consum se vor 
reduce cu 660 kg.

Am putea cita numeroase asemenea exemple, iar o a- 
tare constatare nu poate fi decit îmbucurătoare. Dar 
noile norme de consum nu se vor respecta de la sine ; 
realizarea lor presupune o puternică acțiune de ma
să. cu caracter permanent, aplicarea din timp a 
unor măsuri energice de ordin tehnico-organizatoric. Cum 
se acționează acum in întreprinderi pentru asigurarea 
tuturor condițiilor impuse de respectarea noilor norme de 
consum. încă din prima lună a anului viitor, ce probleme 
se mai află in suspensie ?

metal și 8 kg de vopsea ; la vagonul de că
lători suburban — cu 400 kg de metal, 0,3 mc 
cherestea și 116 kg de vopsea, iar la vagonul 
basculant de 40 mc se va obține o economie 
de 300 kg de metal și 7 kg vopsea. Reduceri 
substanțiale ale normelor de consum se 
prevăd și la celelalte tipuri de vagoane. în 
vederea realizării noilor norme de consum, 
în întreprindere a fost întocmit un amplu 
plan de măsuri tehnico-organizatorice, defi- 
nîndu-ae clar principalele căi de acțiune. 
Astfel, prin asimilarea de noi produse și 
prin modernizarea unora din cele aflate in 
fabricația curentă se va obține o economie 
de 196 tone de metal ; pc baza extinderii 
utilizării planurilor de croire combinată — 
economii de 234 tone de metal ; prin extinde
rea utilizării laminatelor la lungimi fi.ve și 
multiple — economii de 55 de tone, iar în 
urma valorificării superioare a deșeurilor 
utile — 33 de tone metal economisit. De a- 
semenea, in planul de acțiune sint cuprinse 
și alte măsuri organizatorice, menite să asi
gure mai buna gospodărire și utilizare a 
unor materiale la care anul acesta s-au sem
nalat cazuri de risipă.

Ing. Aurel Ciurugă, directorul adjunct 
tehnic și de fabricație al întreprinderii ară- 
dene. ne spunea că măsurile stabilite pină 
in prezent asigură realizarea noilor norme de 
consum. Totuși, a ținut să precizeze : „Ac
țiunea privind stabilirea normelor de consum 
pentru anul 1974 și a măsurilor care să 
concure la realizarea lor nu s-a încheiat. Și 
aceasta din două motive : în primul rînd, 
pentru că avem convingerea că resursele in
terne de economisire a materiilor prime și 
materialelor sint departe de a fi epuizate ; 
in al doilea rînd, deoarece, pină in prezent, 
citeva sute de vagoane, nu au fost încă no
minalizate. Tocmai de aceea, solicităm spri
jinul urgent și concret al centralei noastre. 
In ce ne privește, sintem hotăriți ca. incă 
din primele luni ale anului viitor, să obți
nem economiile preconizate.

Recoltatul furajelor la C.A.P. Muntenii-Buzâului, județul Ialomița

FURAJELE
• INSILOZATE CIT MAI BINE!
• IN CANTITATI CIT MAI MARI!
MEHEDINȚI
Direcția agricolă a jude

țului Mehedinți a stabilit 
un plan de acțiune, cuprins 
în grafice decadale, in care 
se prevăd „încheierea în- 
șilozăirii în timpul optim, 
realizarea integrală a can
tităților de siloz prevăzute 
în balanțele furajere, utili
zarea națională a resurselor 
vegetale de care dispun u- 
nitățile.

La cooperativa agricolă 
Pătule, prin folosirea judi
cioasă a cocenilor de po
rumb pentru boabe, trans
portați din cîmp odată cu 
știuleții și lucrîndu-se la 
tocatul acestora chiar și in 
timpul nopții, s-a reușit să 
se insilozeze mari cantități 
de furaje grosiere. Cu re
zultate bune.se înscriu și 
cooperativele agricole din 
Salcia, unde s-au însilozat

suplimentar 800 tone de 
furaje, Gîrla Mare, Drin- 
cea, Pristor etc. „Cu toate 
că am depășit cantitățile 
prevăzute în balanță — ne 
spunea Ing. Doru Boșoan- 
că de la C.A.P. Dănceu — 
vbm continua însîlozările, 
pentru că mai avem im
portante suprafețe cu 
sfeclă furajeră nerecoltată 
și colete și frunze de sfeclă 
de zahăr".

Dar nu în toate unitățile 
agricole au fost asigurate 
cantitățile de furaje așa 
cum s-a prevăzut in balan
ță. Sint cooperative agri
cole care, dintr-un plan de 
2 000—3 000 tone siloz, nu au 
realizat decit 20—30 la sută. 
Au fost epuizate oare toa
te rezervele ? Nicidecum. 
Pot fi insilozate, în conti
nuare, cantități mari de 
sfeclă furajeră. Numai că, 
în multe unități, nu se res
pectă graficele de recolta
re, fapt care a dus la si-

tuația ca la Bistrețu, Scă- 
pău, Dirvari, Gemeni și 
multe altele, suprafețele re- 
cbltate să fie extrem de re
duse. In al doilea rînd, în 
multe unități agricole se 
consideră 'că, din moment 
ce s-au adunat furaje mai 
multe decit anul trecut, 
n-ar mai avea rost să se 
stringă și să se insilozeze 
cocenii de porumb.

O sursă importantă de 
furaje o constituie coleitele 
și frunzele de sfeclă de za
hăr. Numai că, în graba re
coltării rădăcinilor, foarte 
multe colete și frunze ră- 
min pe cîmp. Or, acestea 
pot fi insilozate foarte bine 
cu cocenii de porumb, con
tribuind la ridicarea sub
stanțială a valorii nutritive 
a acestui furaj grosier.

Una din problemele de 
mare însemnătate econo
mică ce trebuie să preocu
pe conducerile unităților a-

T

Continuăm investigațiile noastre la „AU
TOBUZUL" DIN CAPITALA. Adresăm ca
drelor de conducere de aici aceeași întreba
re : Cu ce norme de consum veți lucra în 
anul 1974 ? Din răspunsurile date reținem că 
la autobuzul T.V.20-U, bunăoară, anul viitor 
norma de consum de metal va fi redusă cu 
40 kg, comparativ cu aceea planificată pen
tru semestrul doi al anului în curs, și cu 55 
kg față de realizările trimestrului doi ; la 
autofurgoneta T.V. 41-F cu 5 kg și, respec
tiv, cu 24 kg, iar la autobuzul T.V. 20-R cu 
50 și. respectiv, 56 kg. Ca atare, pc ansam
blul întreprinderii, în 1974 se vor economisi 
310 tone de metal, iar coeficientul de utili
zare a metalului va ajunge Ia 83—85 la sută.

Ni se prezintă planul de măsuri întocmit. 
Ce remarcăm ? In primul rînd, atenția deo-

La ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI" 
DIN BUCUREȘTI, unde am continuat an
cheta noastră, în anul 1974, prin aplicarea 
normelor de consum îmbunătățite, se vor eco
nomisi 105 tone de metal. Măsurile impuse 
de realizarea noilor norme au și început să 
fie traduse în viață încă de pe acum. Ele 

l's& referă, cu deosebire;’ la perfecționarea 
.tehnologiilor, asimilarea unor noi‘produse Și, 
la reproiectarea celor’ existente în’fabricație.1 
De asemenea, merită subliniat faptul câ în 
ampla „bătălie" pentru realizarea cincinalu
lui în patru ani și jumătate, in angajamen
tul colectivului întreprinderii pentru anul 
viitor figurează, intre altele, obținerea unei 
economii suplimentare de 64 tone de metal. 
Respectarea cu strictețe a disciplinei tehno
logice și eliminarea oricăror surse de risipă 
sînt două dintre direcțiile principale prin 
care comuniștii, îhtregul colectiv al între-

UZINA
DIN

„AUTOBUZUL" 
CAPITALĂ

ÎNTREPRINDEREA

sebită care se acordă in întreprindere asimi
lării de noi produse și tehnologii de fabri
cație, modernizării acestora. Apoi reținem 
faptul că, in primul trimestru al anului 
viitor, vor fi aplicate aproape toate măsurile 
cuprinse in planul M.T.O.. ceea ce, desigur, 
va permite ca de eficiența acestora să se 
beneficieze o perioadă mai îndelungată. Tot 
atit de adevărat este însă că in celelalte trei 
trimestre ale anului viitor se prevede reali
zarea a numai... două măsuri tehnico-orga- 
nizatorice.

— Nu ne vom rezuma numai la aplicarea 
măsurilor din actualul plan M.T.O. — ne 
răspunde ing. Gheorghe Plțulescu, directorul 
tehnic al întreprinderii. Ne vom ocupa, în 
continuare, de îmbogățirea lui. Intre noile 
măsuri pe care le avem în vedere se situea
ză și extinderea utilizării maselor plastice in 
construcția de mașini. Dar în acest domeniu 
mal intîmpinăm unele greptăți ; prețul la 
care se livrează piesele de mase plastice se 
menține încă ridicat. Bunăoară, o capotă din 
mase plastice ne costă de două ori mai mult 
decît dacă aceasta ar fi din metal.

Intr-adevăr, extinderea utilizării maselor 
plastice in construcția de mașini este o pro
blemă de mare importanță economică. Cum 
se vede insă, ea nu a fost rezolvată pe de
plin nici pină in prezent, deși, in repetate 
rinduri, factorii interesați — Ministerul In
dustriei Chimice, cele două ministere con
structoare de mașini și institutele de cerce
tări și proiectări aferente lor — au anunțat 
măsuri energice in acest. domeniu. Tocmai de 
aceea, intr-o viitoare anchetă vom aborda 
din nou o atare problemă care interesează 
economia națională.

„TIMPURI NOI" 
DlN BUCUREȘTI

propus să realizeze econo- 
suplimentare amintite.

prinderii, și-au 
miile de metal

— Dacă ar exista o mai mare stabilitate în 
ceea ce privește întreprinderile cu care co
laborăm la realizarea anumitor produse, am 
economisi și mai mult metal — ne spunea 
Marin Preda, inginer principal în cadrul ate
lierului de proiectare tehnologii la rece. Mă 
refer la întreprinderea „Steagul roșu" din 
Brașov, care nu ne mai livrează arborii co
tiți, și la întreprinderea mecanică din*Sibiu,  
in cazul capotajelor. In această situație, pen
tru 1974,- sintem nevoiți să alergăm după alți 
colaboratori. Aceștia, de regulă, nu au ace
leași condiții tehnice și nici nu dispun de 
tehnologiile propice realizării produselor res
pective. Prin urmare, pentru unul și același 
reper ei solicită cantități mai mari de-metal 
decît cele cu care se realizau înainte.

Trei întreprinderi constructoare de mașini, 
trei modalități concrete pentru reducerea 
substanțială a normelor dc consum indus
trial. Rămine ca organizațiile de partid 
din aceste întreprinderi să urmărească și să 
controleze îndeaproape cum se aplică măsu
rile preconizate pentru reducerea normelor 
de consum Industrial, să întreprindă în acest 
scop acțiuni ferme, convergente, pe toate 
planurile, care să angajeze responsabilitatea 
comunistă a cadrelor de concepție, a tuturor 
muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. Tot
odată, forurile de resort din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini Grele au 
îndatorirea să soluționeze neîntirziat proble
mele in suspensie.

Ancheta realizata de
Iile Ștefan și Constantin S1M1ON

sint necesare. Bunăoară, 
pentru o vacă de lapte se 
vor asigura 5 500 kg sucu
lente ; pentru o junincă — 
2 800 kg ; pentru tineret 
taurin intre 6 și 18 luni — 
2 775 kg etc. Cu asemenea 
cantități de furaje, care co
respund șj din punct de 
vedere calitativ, se va rea
liza o bună furajare a ani
malelor.

In cooperativele agricole 
din județ se află pe cîmp 
cantități mari de coceni și 
alte resturi vegetale. Cu 
toate acestea, cramponîn- 
du-se de ideea că cocenii 
sint uscați și nu vor da ran
dament, o serie de*  consilii 
de conducere ale cooperati
velor au renunțat să-i in
silozeze. De exemplu, coo
perativele din Balaciu, 
Potcoava, Mihai Viteazu, 
Rasa, Unirea, Cegani, An- 
drășești, Nicolae Bălcescu 
au însilozat cantități foarte 
mici de furaje, numai 20— 
40 la sută. „Nu știm ce vom 
face cu animalele, Spunea 
Iuliana Rîncă, șefa fermei 
de taurine de la cooperati
va agricolă Andrășești. Cele 
600 tone de siloz, la un e- 
fectiv de 600 de capete, față 
de 3 000 tone cit era plani- “ 
ficat, e foarte puțin. Nici 
Ia fin nu stăm bine. Am 
realitat 60 de tone din 242“. 
„Soluțiile* 1 pe care le oferă 
tovarășul, Nicolae Popescu,

gricole, pe specialiști este 
păstrarea in cele mai bune 
condiții a furajelor. Aceasta 
presupune ca depozitarea 
lor să se facă in condiții 
corespunzătoare, să se ve
rifice modul cum se con
servă pentru ca nutrețurile 
să-și păstreze calitățile. La 
cooperativele agricole De- 
veselu, Crivina, din cauza 
nerespectării tehnologiei de 
însilozare, sfecla a început 
să se degradeze. După cite 
sintem informați, anul tre
cut, în aceleași silozuri, 
sfecla nu a avut de suferit. 
Pierderile de acum sint 
puse pe seama condițiilor 
specifice din această toam
nă. Trebuia ca fiecare in
giner să adapteze tehnolo
giile de însilozare condi
țiilor din acest an. cu tem
peraturi mai ridicate. In 
primul rînd, trebuie ca fu
rajele să fie ferite de cei 
doi factori distructivi : apa 
și temperatura. Strîns le
gat de problema calității 
se pune întrebarea : se 
execută de pe acum un 
control zilnic al furajelor 
insilozate ? Răspunsul la 
această întrebare este de
parte de a fi satisfăcător. 
Indicația dată de direcția 
agricolă de a se încheia 
un proces verbal de în
silozare pentru fiecare 
kilogram de nutreț, de la 
cocenii depozitați temporar ______ _____________
în cîmp pînă la sfecla fu- , președintele cooperativei — 

■“rajeră' nu “este', respectată. *
Pe cind atestatul de cali
tate la însilozare ?

In.

Ștefan DORGOȘAN

IALOMIȚA
La 26 octombrie, coope

rativele agricole de produc
ție din județul Ialomița in- 
silozaseră abia 34 la sută 
din cantitatea prevăzută in 
calculațiile făcute de direc
ția agricolă județeană. In 
cele mai multe cazuri, ex
plicațiile pe care le oferă 
acestei situații specialiștii și 
conducătorii unităților a- 
gri cole se referă la faptul 
că, din cauza secetei, cul
turile succesive s-au com
promis. Motivația este va
labilă numai parțial : deși 
au aceleași condiții, o se
rie de cooperative agricole, 
cum ar fi cele din comu
nele Muntenii-Buzău, Dra- 
goș Vodă, Rovine, Albești, 
Cocora, Sudiți, au reușit 
totuși să insilozeze, peste 
cantitățile prevăzute, intre 
100 și 800 tone de furaje su
culente de bună calitate. 
Cum au procedat ? Ne răs
punde tov. Anghel Cristian, 
inginer-șef al cooperativei 
agricole din comuna Mun
tenii-Buzău : „Ne-am or
ganizat în așa fel munca in
cit nici una din lucrările a- 
gricole de sezon să nu su
fere. Odată cu ultimele 
cantități de sfeclă de zahăr 
transportate la bază, am re
partizat, pe lingă brigada 
de la furaje, încă o forma
ție de lucru. La însilozat 
"folosim toate resturile ve
getale. Am introdus în a- 
mestec 450 tone co
lete de sfeclă, vreji de la 
grădina de legume etc. Con
tinuăm să însilozăm pină 
voiri ajunge la 4 000 de tone, 
față de 3 000 tone cit am 
planificat".

La Muntenii-Buzău, ca și 
în alte cooperative agricole, 
s-au făcut calcule riguroa
se, stabilindu-se, în funcție 
de efective și particularită
țile de vîrstă ale animale
lor, ce cantități de siloz

„ne‘ descurcării noi“r „cum
părăm borhot și coceni"’ 
— nu vor putea umple 
golul din baza furajeră. 
In asemenea situații — 
și, din păcate, sint foar
te multe — trebuie să se 
treacă cu toate forțele la 
însilozarea cocenilor in a- 
mestec cu frunze și colete 
de sfeclă*  de zahăr sau u- 
mectați cu saramură. Tov. 
Constantin Pirvu, de la di
recția. agricolă, este, de pă
rere că „silozul din coceni 
uscați e foarte bun, dar tre
buie respectate cu strictețe 

‘două condiții: să se facă o 
tasare perfectă și să se u- 
mecteze suficient". Așa pro
cedează acum cooperatorii 
de la Valea Ciorii» care, 
după cum ne informează 
tov. Constantin Mandu, pre
ședintele cooperativei, au 
realizat pină în prezent 
2 000 de tone din cele 2 800 
planificate. Așa se proce
dează și la complexul in- 
tercooperatist de la Amara. 
Numai că în alte locuri 
conducătorii de unități agri
cole și mulți zootehniști și 
ingineri agronomi nici nu 
vor să audă de însilozarea 
cocenilor. De aceea ii string 
in glugi și-i depozitează fie 
în cimp, fie în apropierea 
construcțiilor zootehnice. 
Este o treabă bună și a- 
ceasta. Dar, în acest an, 
cind cocenii au o suculență 
ridicată, prin însilozare ar 
fi rezultat un siloz exce
lent. La direcția agricolă se 
apreciază că această situa
ție este determinată de co
moditatea și lipsa de răs
pundere a acelora care se 
feresc să insilozeze cocenii. 
Intr-adevăr, însilozarea cere 
nu numai eforturi supli
mentare, ci și răspundere, 
pricepere, pentru că altfel 
in loc de furaj de calitate 
poate ieși putregai. Direc- 

. ția agricolă ar trebui să 
manifeste mai multă hotă- 
rîre în înlăturarea practi
cilor înapoiate, să asigure 
realizarea în fiecare unita
te agricolă a cantităților 
prevăzute de siloz.
Lucian CIUBOTARU

(Urmare din pag. I-a)

Aceasta presupune, mai intii, con
centrarea forțelor de care dispun 
constructorii in direcția accelerării 
ritmului de realizare a structurilor 
de rezistentă si creării ncintirziate 
a fronturilor de lucru interioare. 
Conducerile trusturilor si șantierelor 
au datoria să efectueze acele lucrări 
care trebuie închise si încălzite, să 
lărgească spatiile afectate montaje
lor de utila ie si de instalații, să a- 
dopte tehnologii menite să ducă la 
scurtarea duratelor de execuție. Tot
odată. se impune sâ fie precizate 
soluțiile termotehnice pentru încăl
zirea spatiilor de lucru, căutindu-se 
a se fructifica, intr-o măsură cit 
mai mare, posibilitățile pe care le 
oferă centralele termice ale benefi
ciarilor. Este un imperativ ce vi
zează. in mod deosebit, șantierele 
Fabricii de carton ondulat din Bucu
rești, ale noilor capacități de la 
întreprinderea „Electroputere" din 
Craiova. întreprinderii textile din 
Timisoara «a.. deficitare la acest ca
pitol. Asemănător, racordul termic 
ee leagă Combinatul pentru indus

trializarea lemnului din Focșani de 
șantierul fabricii de matrițe nici 
n-a fost ‘amplasat pe locul său de 
către lucrătorii Trustului de instala
ții și montaje din București, fapt ce 
pune in cumpănă încălzirea și con
tinuarea lucrului la această investi
ție in perioada friguroasă.

Dacă, in acest an. pe șantierele 
fabricilor de ciment din Hoghiz și 
Mintia, Fabricii de rulmenți din 
Birlad, întreprinderii mecanice Mus
cel. Combinatului chimic din Cra
iova, întreprinderii chimice din 
Risnov s.a. au apărut restante în 
îndeplinirea planului de investiții, 
acestea se datorează. în mare măsu
ră, lipsei unor importante efective 
de muncitori calificați, precum și fo
losirii neraționale a forței de muncă 
existente. Tocmai de aceea, problema 
asigurării numărului de muncitori 
calificați necesari pe șantiere — mai 
ales in meseriile deficitare, cum sînt 
fierari-betoniști, montori, sudori, dul
gheri. . instalatori — a folosirii cu 
înalt randament a forței de mancă 
existente capătă acum o însem
nătate deosebită. Pină la urmă, a- 
ceasta hotărăște ritmurile activității

pe șantiere în lunile viitoare, obți
nerea de noi rezultate de prestigiu 
in îndeplinirea planului de investi
ții — si. tocmai de aceea, conduce
rile întreprinderilor de construcții, 
beneficiarii, organele si organizațiile

te acestea, deoarece nu pretutindeni 
se acționează cu deplină responsa
bilitate pentru realizarea unor ase
menea sarcini organizatorice strin
gente. Pe șantierul întreprinderii „E- 
lectromotor" din Timișoara, depozite-

ță mult prea mare, care trebuie înlă
turată grabnic, pentru, ca in timpul 
friguros toate materialele sâ fie cit 
mai bine gospodărite.

Examlnînd stadiul pregătirii condi
țiilor de lucru, in această iarnă, pe

Ritmul muncii pe șantiere

de partid 'trebuie Să-si conjuge pre
ocupările pentru recrutarea si buna 
pregătire tehnico-profesională a for
ței de muncă necesare șantierelor.

Maximă grijă se cuvine acordată 
amenajării depozitelor de materiale, 
revizuirii și menținerii in stare dc 
funcționare a stațiilor de betoane, 
asigurării platformelor necesare par
cării utilajelor de execuție si a mij
loacelor de transport. Subliniem țoa

le de materiale sînt prost gospodări
te, cantități însemnate de ciment, că
rămizi, fier-beton zac împrăștiate 
peste tot, unele aflindu-se acum in- 
tr-Un stadiu înaintat de degradare. 
Din păcate, exemplele de acest gen 
nu sint singulare. Intre cerința im
perioasă a înlăturării risipei, păstră
rii in bune condiții a materialelor, 
folosirii lor cu grijă și realitatea de 
pe unele șantiere există o discrepan-

șantierele de investiții, nu putem 
să nu ne referim si la sarcinile ce 
revin producătorilor de materiale. 
Situația concretă existentă ne o se
rie de șantiere ridică, cu acuitate, o 
asemenea problemă. Bunăoară, linsa 
cimentului afectează serios activita
tea pe șantierul Fabricii de rul
menți din Alexandria, pe o serie de 
șantiere ale Trustului de construc
ții industriale din Capitală si. mai

ales, desfășurarea lucrărilor la noile 
capacități de la Combinatul de în
grășăminte chimice din Turnu-Mă- 
gurele. unde, pină acum. în această 
lună, nu a sosit decit o cotă infimă 
din cantitățile de ciment contractate 
ș.a. Forurilor de resort ale Ministe
rului Economiei Forestiere si Mate
rialelor de Construcții le revine da
toria să întreprindă toate măsurile 
pentru înlăturarea unor atari defi
ciențe, pentru recuperarea restanțelor 
în livrarea cimentului. In acest sens, 
intensificarea preocupărilor pentru 
darea în exploatare a noilor capaci
tăți productive de la combinatele din 
Cimpulung și Tg. Jiu, precum și 
pentru funcționarea corespunzătoare 
a instalațiilor de la combinatele din 
Aleșd, Cîmpulung si Medgidia este 
de natură să asigure ritmicitatea 
livrărilor de ciment către șantiere, 
bunul mers al lucrărilor de construc
ții. Intr-un efort similar este anga
jat și Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele, care are o- 
bligațla să îmbunătățească neintir- 
ziat situația livrărilor la armături 
industriale din fontă si otel. Lipsa 
acută a acestor materiale, solicitate

de un mare număr de șantiere afla
te in faza montajului tehnologic, 
impune adoptarea unor măsuri e- 
nergice pentru grăbirea dării în ex
ploatare și atingerea parametrilor 
proiectați de către noile capacități 
construite la întreprinderile respec
tive din Bacău. Zalău si Tîrgoviște.

Pretutindeni. eforturile depuse 
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului de investiții în acest an 
să fie strins corelate cu celo pri
vind asigurarea unor condiții optime 
de lucru pe perioada de iarHă. Tim
pul nu așteaptă și, de aceea, trebuie 
luate grabnic toate măsurile necesa
re în acest scop. Organelor și orga
nizațiilor de partid de pe șantiere, 
din unitățile beneficiare le revine 
menirea de a cont'ola îndeaproape 
și de a urmări modul cum se asi
gură pregătirea sub toate aspectele 
a lucrului pe timp friguros, de a 
nu tolera compromisurile in această 
privință, de a mobiliza toate forțe
le și energiile pentru ca atit în lu
nile care au mai rămas din acest an, 
cit șl in primele luni din 1974 să se 
mențină un ritm inalt de execuție pe 
șantierele de investiții.

bune.se
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CULTURA Șl ETICA SOCIALISMULUI 
DAU STRĂLUCIRE NOUĂ

1
Ceaușescu.

Nu încape In
do, ai â că hotărî- 
nie Plenarei din 
noiembrie 1971. 
indicațiile secre
tarului generai al 
partidului, tova
rășul N i co1 a p 
au subliniat încă 

ma; puternic una d.n tră
săturile distincte ale miș

cietăți, și anume vocația 
educativă, acțiunea de forma
re » conștiințelor. In adevăr, 
aceste hotărâri au avut darul 
de ’a propulsa pc o treaptă su
perioară un fertil spirit de 
gindire și de lucru și care se 
caracterizează printr-o angaja*  
re fermă, limpede. orientată 
partinic intr-un consens deplin 
cu eforturile de fiecare zi ale 
țării. Oamenii de teatru au 
văzut și văd in Plenara din 
1971 un Îndemn adresat ambi
țiilor creatoare, un impuls 
spre perfecționarea activității 
lor, chemată să reflecte dina
mismul construcției socialiste, 
noile configurații in care se 
dispun relațiile umane in lu
mina comandamentelor ob
ștești. mutațiile intervenite In 
mentalitatea individuală.

Noi. cei de la ..Național", am 
încercat să împlinim hotăririle 
plenarei luind o serie de mă
suri care, fiind in esență însu
flețite de aceeași dorință — 
sporirea contribuției noastre la 
înțelegerea trecutului și a con
temporaneității și la cristaliza
rea in rândurile spectatorilor, 
prin mijloacele specifice tea
trului. a valorilor și atitudini
lor prin care ne definim ca oa
meni ai acestei țări și ai aces
tei epoci revoluționare — s-au 
desfășurat pe mai multe pla
nuri.

Mai întâi, evident, in planul 
repertoriului, unde se mani
festă cel mai clar o atitudine, 
o opțiune, o convingere. Așa 
se face că am alcătuit un pro- 
cram de Diese in care drama
turgia națională clasică si cea 
de astăzi — literatura în care 
se afirmă direct și pregnant 
idealurile poporului român — 
dețin o pondere decisivă. Cine 
consultă afișele Teatrului Na
țional constată că noi jucăm 
preponderent scrieri de Horia 
Lovinescu. Aurel Ba ran ga, 
Paul Everac. Eugen Barbu, 
Mâhnea Gheorghiu. Paul An- 
ghel. AL Mirodan, D. R. Po
pescu, Virgil Stoienescu. I. D. 
Sirbu — lucrări din care se 
desprinde dorința autorilor lor 
de a le conferi un caracter re
voluționar. militant, de a aiu- 
ta prin teatru la educarea ma
selor — alături de prestigioșii 
lor înaintași Victor Ion Popa, 
Tudor Mușa*escu.  Camil Pe
trescu. Mihail Sebastian.

ApoL desigur. în planul 
spectacolului, din care nc-am 
străduit să facem un instru
ment de slujire cit mai fidelă 
șl eu o forță de radiație cit 
mai mare a ideilor dramatur
giei reprezentate, combătind 
hegemonia regizorului, ori a 
scenografului- ori a actorul ui- 
vedetă. încredințați că teatrul 
își sporește substanța și pro
funzimea doar atunci cind e 
un act colectiv și integrator 
s-ibsumat țelurilor superioare. 
Pe această linie, am căutat 
consecvent să realizăm spec
tacole cu o direcție militantă, 
spectacole favorizind descope
rirea. Înțelegerea și relevarea 
adevărurilor aflate in jurul 
nostru ?i în noi, prin mijloace 
de expresie ap*.e  să Ie releve 
dimensiunea și astfel să cris
talizeze luciditatea, emoția, pa
tosul spectatorului.

Satisfacția noastră este aceea 
că publicul a ratificat în cu- 
vint și in faptă adeziunile 
Teatrului Național, ceea ce 
se traduce aîit prin frecvența 
masivă de spectatori, rit și 
prin predilecția arătată expli
cit dramaturgiei românești : 
60 pini la 70 la sută din pu
blicul Naționalului vine sâ 
vadă, in primul rând, piese 
din literatura noastră patrio
tică și revoluționară.

Dacă repertoriul și spectaco
lul sint principalele sfere de 
activitate pentru traducerea in 
viață a hotăririlor Plenarei 
din 1971, ele nu sint singurele. 
Asa, de pildă, ni s-a părut ex
trem de important să revigo
răm funcția Teatrului Națio
nal, in ansamblul culturii 
noastre, instituție căreia, după 
cum se știe prea bine, ii re
vine. prin tradiție, un rost de 
animator spiritual. Iată de ce 
am vegheat cu mai multă răs
pundere 1*  destinele colecției 
„Thalia" — oolecție de piese 
de teatru pe care o tipărim în 
colaborare cu editura „Uni
vers" — pentru a stimula și a 
instrui gustul iubitorului de 
teatru. Iată de ce am extins 
orizontul de preocupări al cale- 
telor-program. care caută, fi
rește in limite precis determi
nate, să informeze publicul nu 
numai asupra vieții artistice a 
ansamblului nostru, dar și a În
tregii noastre mișcări culturale, 
aduci nd în discuții teme de un 
interes mai larg. Iată de ce am 
organizat. în spiritul orientă
rilor plenarei privind realiza
rea unul dialog viu cu oame
nii muncii, o serie de Întâlniri, 
în Capitală și in diferite centre 
muncitorești, ale actorilor noștri 
cu publicul, reuniuni extrem de 

construire a unei noi so

cării noastre artistice, struc
tural asociată procesului de

fructuoase, care ne-au oferit 
cele mai vibrante argumente 
pentru o artă dăruită trup și 
suflet poporului și au reliefat 
ideea-forță a hotăririlor plena
rei : creați» spirituală este ac
țiune socială și patriotică.

Există în viața 
unei instituții, ca 
și in viața indi
vizilor, un mo
ment pe care l-aș 
numi al proce
sului de conștiin
ța. E clipa care, 

smulgindu-te din rutina e- 
xistenței, te pune față in 
față cu însuși rostul tău. 
Dacă treci dormind pe pi
cioare pe lingă acest moment 
hotărî tor, dacă te mulțumești 
cu o revizuire superficială a 
trecutului și cu vagi promi
siuni de „reajustare1* pentru 
viitor, dacă n-ai puterea să 
ții mereu prezentă in tine ar
sura de conștiință pe care ai 
trăit-o, viața te va arunca 
alături de ea.

Am simțit nevoia să fac. a- 
ceastă introducere pentru că 
rareori mi s-a intimplat 
să asist la desfășurarea 
unui mai autentic proces 
de conștiință in cadrul unei 
instituții, ca cel petrecut la 
teatrul „Nottara" in urma 
Plenarei din noiembrie 1971, 
exemplu concret de transpu
nere in practică a liniei adop
tate de Congresul al X-lea al 
partidului.

Cred că doi au fost factorii 
care au determinat atunci să- 
virșirea în adâncime a acestui 
firoces : luciditatea și sinceri - 
alea reconsiderării autocritice 

a activității noastre trecute, 
precum și înțelegerea faptului 
că îmbunătățirea muncii po- 
litico-ideologice și cultural- 
educative in sinul teatrului re
prezintă doar un aspect al 
unei opere uriașe de perfec
ționare, de organizare a so
cietății noastre in toate dome
niile, pe principiile echității 
socialiste.

Iată de ce am înțeles cu 
toții atunci că eliminarea unor 
titluri din repertoriul teatru
lui și înlocuirea lor prin al
tele care să nu ridice „pro
bleme" ar însemna nu.numai 
o rezolvare superficială a în
datoririlor noastre, ci un ade
vărat act de iresponsabilitate.

Evident că repertoriul tea
trului trebuia revizuit, ceea ce 
s-a și intimplat. de altfel, dar 
restructurarea lui in momen
tul respectiv, cit si in per
spectivă. trebuia să fie rezul
tatul unei schimbări reale de 
mentalitate.

In cele două stagiuni care 
au urmat, spectacolele prezen
tate pe scena teatrului (din 
care 10 românești și 4 străine) 
au fost bine primite de public 
și critică și au oglindit exis
tența unor criterii ferme. E 
bine că lucrurile s-au intim
plat așa. insă problema prin
cipală care ne-a preocupat in 
această perioadă a fost mai 
puțin latura vizibilă, de suc
ces. a activității noastre, cit 
așezarea vieții interne a tea
trului pe temelii solide și 
clare.

Avlnd grijă ca absolut toate 
spectacolele să se ridice ca 
realizare deasupra textelor, 
am acceptat deliberat intro
ducerea in repertoriu a unor 
piese semnificative programa
tic, pornind de Ia convingerea 
râ numai un proces curajos 
de clarificare a ideilor noastre 
șl numai întărirea armăturii 
ideologice și politice a tea
trului ii vor permite în viitor 
ambiții mai mari.

Fixindu-ne două țeluri prin
cipale : întărirea rolului con
ducător al organizației de 
partid și perfecționarea stilu
lui de muncă Prin dezvoltarea 
responsabilității colective, a- 
tenția noastră s-a concentrat 
asupra găsirii mijloacelor 
practice, a măsurilor concrete 
menite să ducă la atingerea 
acestor țeluri. Prin împros
pătarea cu elemente valoroase 
a organizației de partid, prin 
dezbateri critice și autocritice 
de o mare franchețe, prin a- 
cordarea de răspunderi precise 
fiecărui membru al organiza
ției, prin îmbunătățirea în
vățământului politic și. mai 
ales, prin stimularea interesu
lui real al organizației față de 
problemele cele mai impor
tante ale teatrului, s-a ajuns 
ia un adevărat salt calitativ.

Acest climat nou de intere» 
,și solidaritate in jurul proble
melor majore ale instituției 
era firesc să străbată și din
colo de cadrul organizației. De 
altfel in numeroasele colec
tive create și însărcinate fie 
cu sprijinirea limpezimii ideo
logice a spectacolului in timpul 
repetițiilor, fie cu controlul 
disciplinei spectacolului, fie 
cu probleme de repertoriu, 
alături de comuniști au fost 
atrași și alți membri ai co
lectivului.

Măsurile luate organ i za -
ția de bază după Plenara din 
1971 au devenit însuți planul 
de activitate al comitetului 
oamenilor muncii, astfel in
cit Intre organul de conducere 
și organizație s-a ajuns la o 
colaborare strânsă, care per
mite organizației să cunoască 
și să urmărească îndeaproape 
activitatea conducerii.

Trebuie adăugat că datorită 
unei judicioase împărțiri și 
întrepătrunderi a sarcinilor, 
conducerea teatrului a devenit 
111 adevăr colectivă, B.O.B., 
comitetul oamenilor muncii, 
sindicatul și direcția lucrînd 
zilnic împreună prin reprezen
tanții lor la rezolvarea tutu
ror problemelor instituției, de 
la cele mai mărunte, adminis
trative, pină la cele mai im
portante : repertoriu, folosirea 
cadrelor, discutarea concepții
lor regizorale, extinderea le
găturilor teatrului cu Între
prinderi și școli ele. După 
fiecare ședință a comitetului 
oamenilor muncii (uneori a- 
ceste ședințe operative au loc 
săptăminal dacă e nevoie), se 
publică un buletin prin care 
se aduc la cunoștința întregului 
colectiv cele discutate și mă
surile luate. La avizierul tea
trului se afișează, de aseme
nea, periodic sub titlul : ,.Și 
bune... Și rele..." aprecierile 
factorilor de conducere cu pri
vire la activitatea salariaților.

„Pe scenele teatrelor noastre, a ope
rei trebuie să-și facă loc lucrări de 
toate genurile, dar și lucrări con
temporane, cu caracter revoluțio

nar, militant, contribuindu-se și pe 
această cale, în spiritul tradițiilor 
noastre progresiste, la educarea 
maselor largi populare'1

Acest apel programatic a fost adresat teatrelor noastre de secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, de la tribuna Plenarei 
Comitetului Central al P.C. R. din noiembrie 1971. Au trecut doi ani de acțiune 
pentru a situa scena la înălțimea acestei chemări.

în ce constă străduința slujitorilor artei teatrale ? Cum înțeleg ei să 
sporească funcția educativă a teatrului, aportul său la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a poporului ?

Ne răspund:

1. RADU BELIGAN, directorul Teatrului Național „I. L. Caragidle".

2. HORIA LOVINESCU, directorul Teatrului „C. I. Nottara".

3. TEOFIL VÂLCU, directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri", lași.

4. ACS ALAJOS, directorul Teatrului de Nord, Satu-Mare.

5. CONSTANTIN PETRICAN, directorul Teatrului „V. I. Popa", Birlad.

6. MIRCEA PETRU SUCIU, directorul Teatrului „Ion Creangă".

Socotim că toate aceste ac
țiuni întreprinse in urma Ple
narei din noiembrie 1971 au 
determinat un alt climat de 
muncă și lărgirea sensibilă a 
res ponsabili tăț ii.

Bineînțeles mai există mă
suri și hotăriri abandonate pe 
drum, mai adormim și cădem 
în rutină, mai comitem gre
șeli și nu puține, dar expe
riența și rezultatele obținute 
in acești doi ani ne îngăduie 
să sperăm Intr-o tot mai pu
ternică afirmare a personali
tății teatrului șl a creșterii 
contribuției lui Ia vastul pro
gram de educație socialistă. 
Cu o singură oondlție : ca 
toate aceste acțiuni să fie me
reu considerate doar un în
ceput și să fie mereu perfec
ționate. Viața merge vertigi
nos înainte și orice stagnare 
în dinamica unei instituții 
poate avea consecințe grave.

3 teatrul 
. de as- 

infăptuirea
Pentru 

românesc 
tăzi, . 
programului ideo
logic al partidu
lui înseamnă În
deplinirea cu 
înaltă răspundere 

de prim ordin carea rolului
i s-a oferit în formarea și 
educarea omului societății so
cialiste. For iradiant de 
cultură, el trebuie să dea 
publicului spectacole de ma
ximă eficiență educativă, con
tribuind activ șl direct la 
misiunea nobilă de creare * 
constructorilor societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

Noi am înțeles să ne Înde
plinim această misiune por
nind, mai întii, de la oon- 
struirea unui repertoriu de 
Înaltă exigență și valoare e- 
ducativfi, rezultat al unei se
lecții care a fost Înțeleasă ca 
o operă de cultură serioasă, 
de exigență artistică și ideo
logică, de dlscemâmlnt critic 
fâeut de pe pozițiile ideologiei 
noastre comuniste. Ponderea 
dramaturgiei originale In ca
drul acestui repertoriu s-a 
stabilit astfel Incit teatrul 
nostru să poată fi numit „casa 

dramaturgului român". De a- 
semenea. a existat si va exis
ta o preocupare statornică 
pentru ca alături de piesa ro
mânească cu înalt mesaj so- 
cial-uman să includem in re
pertoriu piese de amplă rezo
nanță educativă din dramatur
gia țărilor socialiste, precum 
și lucrări cu caracter militant, 
progresist din dramaturgia 
universală, clasică și contem
porană.

Desigur, noi facem aceste 
referiri, cu privire la reper
toriu, în accepția lui mai 
largă de program gîndit in 
perspectiva a trei stagiuni. 
Pentru stagiunea actuală Insă 
el constituie o primă etapă 
care cuprinde. intre altele, 
alături de Istoria ieroglifi- 
câ a lui Dimitrie Cantemir 
— act de cultdră si. in a- 
celași timp, eveniment ar
tistic de o rară originalitate 
(transcrierea scenică aparține 
Cătălinei Buzoianu și lui Mir
cea Filip), Puterea și Adevă
rul a lui Titus Popovici, ■) 

piesă căreia primele versiuni 
scenice i-au validat mesajul 
politic, conflictul puternic, a- 
firmarea încrederii în juste
țea cauzei și politicii partidu
lui nostru. Poveste de iarnă 
de Shakespeare, Donna Ro- r 
sita de F. G. Lorca și Trei su
rori de Cehov, Simbătă la Ve
ritas de M. R. Iacoban, precum 
și Interludiu, Virsta zero de 
Andi Andrieș și Oameni, prin 
transfer de N. Dănăilă, autori 
ieșeni, ale căror lucrări invi
tă spectatorii la dezbateri sce
nice asupra unor subiecte de 
actualitate. ,cu certe implica
ții etice, educative. Crite
riile majore de care s-a ținut 
seama in alcătuirea lui au 
fost legate de oportunitatea 
artistică, de mesajul lor 
uman, militant, educativ, va
loarea trupei, opțiunile regi
zorale, dorințele publicului, ca
racterul de originalitate, nou
tate, ațractivitate, echilibrul 
tematic, aniversările de im
portanță națională, rezultatele 
stagiunilor trecute etc.

Ințelegind că multe din for
mele de activitate se dove
deau ineficiente In etapa ac
tuala a dezvoltării teatrului 
românesc, fiind depășite de 
vreme și incapabile să creeze 
acel climat de spiritualitate 
activă care să ridice funcția 
creativă și cea educativă a 
teatrului la nivelul comanda
mentelor sociale ale etapei is
torice pe care o parcurgem, 
conducerea teatrului, cu spri
jinul ferm al organizației de 
partid, a stabilit un program 
de măsuri menit să ridice pe 
o treaptă superioară întreaga 
structură organizatorică a pro
ducției noastre artistice. Acest 
program constă în : așezarea 
întregii noastre activități pe o 
bază riguros științifică, temei
nic organizată și gândită, valo
rificarea cit mai completă a 
Întregului tezaur de talent 
existent In teatru, stimularea 
valorilor certe, a talentului, 
hărniciei și modestiei, crearea 
unor spectacole de răsunet cu 
colaborarea celor mai buni re
gizori și scenografi, cristaliza
rea unui repertoriu perma
nent prin reluarea unor spec
tacole mari din trecut ca și 
prin întreținerea, plină de 

grijă, a celor mai bune spec
tacole din repertoriul curent, 
promovarea dramaturgiei ori
ginale după criterii estetice 
și ideologice ferme, cucerirea 
unor noi contingente de spec
tatori și stabilizarea unui sis
tem de relații cu publicul (di
rijate și permanente), îmbu
nătățirea componenței tru
pei etc.

Repertoriul nostru perma
nent, care cuprinde în prezent 
doar un nucleu de spectacole 
cu mari piese românești și 
străine (Iașii în carnaval de 
Vasile Alecsandri, Petru Ra- 
reș de Horia Lovinescu, Opi
nia publică de Aurel Baranga, 
Gaițele de Al. Kirițescu, Sfin- 
ta Ioana a abatoarelor de B. 
Brecht, Valentin si Valentina 
de M. Roscin s.a.). urmează a 
fi îmbogățit cu fiecare an 
care va urma.

încheind stagiunea care a 
trecut, teatrul nostru a lăsat 
în urmă o perioadă grevată 
de scăderi importante în gra
dul de popularitate a crea

ției sale. cauzate, intre al
tele, de lipsa unei viziuni de 
perspeotivă in politica reper
torială de ansamblu, de eclec
tismul ei, de lipsa de orga
nizare științifică a activității, 
de apelarea, uneori, la servi
ciile unor colaboratori externi 
ne corespunzători, de gratuita
tea artistică a unor debuturi, 
de atitudinea defensivă față de 
problemele direcției artistice 
ce a permis apariția unor 
spectacole-experiment la care 
n-au aderat organismul trupei 
și nici publicul ieșean. în 
bună parte, aceste probleme 
țin azi de domeniul trecutu
lui ; și așa cum se desprinde 
cu claritate din indicațiile 
plenarei din noiembrie 1971 a 
partidului, vom face totul pen
tru ca ele să nu-și mai facă 
loc in. colectivul nostru.

Contribuția tot mai compe
tentă pe care o aduce organi
zația de partid la orientarea 
și îndrumarea activității> tea
trale oferă garanția Îndeplini
rii de către instituția noastră 
a misiunii sale nobile de a 
forma și educa cetățenii de 
miine. Noi înțelegem să ne 
îndeplinim această misiune, 
astfel incit să realizăm. 
In decursul unei perioade, 
evident mai mari de timp, 
un centru teatral de anver
gură la Iași corespunzător sar
cinilor trasate de programul 
ideologic al partidului. Iar 
miine, cind va veni ziua să 
transmitem mai departe ge
nerației viitoare făclia vie a 
artei noastre militante, vom 
avea dreptul să o facem cu

4
Națională a 
un adevărat 
program al

Istoricele hotă
riri ale plenarei 
C.C. al P.C.R., 
care au trasat un 
program amplu al 
muncii ideologice, 
au fost consacra
te la Conferința 
P.C.R, din 1972, ca 
Îndrumar, un vast 
activității ideolo

gice, culturale, artistice, feste 
in spiritul acestui program ca 
după doi ani să vorbim des
pre realizări, despre activita
tea noastră de zi cu zi, des

pre probleme in muncă gene
rate de acest îndreptar prețios. 

Teatrul de Nord din Satu- 
Mare are două secții : secția 
română și cea maghiară. Toți 
actorii Teatrului de Nord, Satu- 
Mare sint educați și crescuți 
în anii construirii societății 
socialiste. Crezul ideologic, ci
vic, etic și estetic al celor 
două colective este unitar. A- 
cest crez ne-a determinat de 
la bun început să facem un 
teatru care să fie strîns legal 
de contemporaneitate, un tea
tru care, dincolo de carac
terul său profund angajat, să 
fie un instrument puternic înț 
mina partidului în educarea 
socialistă a poporului. Acest 
crez ne-a determinat ca în 
preferințele noastre reperto
riale promovarea dramatur
giei originale să nu ne fie doar 
o obligație administrativă, cl 
o datorie civică și estetică.

Am înțeles din bogăția de 
idei a programului ideologic 
al partidului că teatrul tre
buie să fie mult mai legat de 

problemele construirii socia
lismului, să aibă un caracter 
pronunțat revoluționar.

Trebuie, privind retrospectiv 
activitatea noastră, să arătăm 
că dacă orientările repertoria
le în stagiunea 1971—72 au fost 
judicioase, nu am reușit totuși 
să promovăm o literatură dra
matică originală de valoare 
ridicată, că am inclus în reper
toriu piese mediocre. Aceasta 
și datorită faptului că, după 
opinia mea, existau încă multe 
de făcut in ceea ce privește 
realizarea unor piece cu su
biecte majore ale socialismu
lui. cu miză social-umană sem
nificativă.

îndeosebi repertoriul stagiu
nii 1972—73 marchează înțele
gerea acestui deziderat Crea
ția originală nu numai că are 
o pondere mai mare In reper
toriu, dar și din punct de ve
dere calitativ înseamnă un pas 
către o situație favorabilă. 
Cele două premiere absolute 
(„Oțelul", după romanul lui 
Constantin Chiriță, „Numără
toarea copacilor" de Kocsis 
Istvăn) reprezintă totodată și 
spectacolele de prestigiu ale 
teatrului.

Repertoriul ales a asigurat 
ca spectatorii să fie marto
rii unor frămlntări umane, 
să întllnească tipuri umane 
superioare, eroi ai socialismu
lui, ca problematica reperto
riului și problemele care II 
s-au pus In față să genereze 
meditații șl inrluriri sufletești 
nobile.

Apellnd la fondul dramatur
gie existent, bineînțeles avlnd 
in vedere și posibilitățile tru
pei noastre, am inclus în re
pertoriu piesele „Buna noapte 
nechemată", comedia „Preșul" 
din creația originală, oferind 
astfel spectatorilor întâlnirea 
cu conflicte și meditații asupra 
actualității. Caracterul contem
poran al repertoriului a fost 
întărit și prin prezentarea pie
selor „Procesul rebelilor" de 
Câine, „Moartea guvernatoru
lui", „Războiul vacii" etc.

în repertoriul ultimelor două 
stagiuni și tineretul ți-a găsit 
spectacole care să contribuie 
la educarea sa : „Nota zero la 
purtare". „O fată Imposibilă".

„Moartea ultimului golan". 
„Colegii", „Quadratura cercu
lui". „Roșii trandafiri numai 
pentru mine''. „Cel care s-a 
dovedit las în dragoste". „Me
lodie varșoviană". sint piese 
care tratează problemele tine
retului. La acestea mai adău
găm recitalul prezentat cu 
ocazia aniversării a 150 de ani 
de la nașterea lui Petofi Săn- 
dor cit si Diesa „Inimă rece*',  
după W. Hauff (pentru copii).

Am scris mai mult despre 
probleme repertoriale și mai 
puțin despre probleme de 
creație. Sîntem preocupați si 
din punct de vedere specta- 
cologic de realizarea unei vi- • 
ziuni contemporane asupra 
teatrului, să nu ne lăsăm îm
pinși către modalități efemere 
de puneri în scenă, nici călre 
violentarea naturii pieselor ju
cate, ci. dimpotrivă — către 
modalitățile apte să evidenție
ze potențialul ideologic, să a- 
ducă pc scenă un suflu mili
tant.

scenă un suflu mili-

5 Plenara Comi
tetului Central al 
partidului din 3— 
5 noiembrie 1971, 
consacrată anali
zei activității i- 
deologice și edu
cative. cuvintarea 
Nicolae Ceaușescu

întreprins

tovarășului ---------
rostită cu acest prilej, străbă
tută de o originală și creatoare 
Interpretare și aplicare a prin
cipiilor marxist-Ienlniste in 

. condițiile României socialiste, 
a înaripat și colectivul nostru, 
decis să-și dedice capacitatea 
și măiestria lui la op'șra de 
formare a unui om nou. con
temporan avansat al societății 
noastre socialiste.

In lumina acestor prețioase 
documente, colectivul de con
ducere, întregul colectiv ar
tistic au acordat o deosebită 
atenție elaborării repertoriului 
pentru- promovarea unui pro
gram -artistic-: mai precis con
turat de pe.--’i3ozitia unor op
țiuni politico-ideologice și este
tice clare, angajate, cu o struc
tură mai corespunzătoare. 
Drept urmare, numărul piese
lor din dramaturgia româ
nească, în special al pieselor 
contemporane, a căpătat o 
pondere mai mare. Am avut 
în vedere — firește — și ne
cesitatea lărgirii actului de 
cultură prin includerea unor 
piese din dramaturgia univer
sală, clasică și contemporană.

O dată elaborat repertoriul, 
tot efortul nostru a fost în
dreptat spre calitate care s-a 
materializat, in primul rînd, 
prin crearea unei atmosfere 
mai optime procesului de 
creație, de emulație, de încre
dere în capacitățile proprii, 
precum și prin atragerea unor 
personalități artistice, care șă 
ne ajute în perfecționarea mă
iestriei noastre artistice.

Pornind de la ideea că tea
trul nostru ca factor important 
de cultură șl educație socia
listă este în primul rînd al 
municipiului Birlad șl al jude
țului Vaslui, am 
o serie de acțiuni pentru a 
lărgi și a pătrunde în cit mal 
multe localități cu spectacole
le noastre. In cadrul stagiuni
lor permanente din orașele 
Vaslui, Huși și Negrești, cit și 
In comunele în care există 
condiții bune pentru o activi
tate profesionistă de teatru, 
spectacolele noastre au fost 
prezentate cu regularitate. In 
vara aceasta am prezentat, și 
spectacole în aer liber cu o 
piesă special montată pentru 
comunele în care teatrul nu a 
pătruns pină acum. Participa
rea masivă a locuitorilor din 
comunele Ivănești și Tutova 
ne Îndreptățește să credem că 
inițiativa noastră a reușit si 
ne angajează să o extindem in 
vara următoare în cit mai 
multe comune. apelind la 
piese cu o acută rezonan
ță in actualitate. Grupe de 
actori au fost prezenți la locu
rile de muncă ale spectatori
lor unde poartă discuții pe di
verse probleme legate de tea
tru. La Fabrica de confecții 
Birlad, de pildă, aceste întll- 
niri s-au soldat cu solicitarea 
unui însemnat număr de abo
namente la Spectacolele tea
trului. Această acțiune va fi 
extinsă și in unitățile din ora
șul Vaslui.

Aceste preocupări nu ne fac 
Insă să uităm nici o clipă că 
secretul succeselor stă In con
tinua perfecționare și moder
nizare a mijloacelor de trans
mitere și comunicare a mesa- 
1ulul artistic. In această pri
vință mai avem multe de fă
cut. pentru a pune in scenă 
piese cu adevărat ale actuali
tății. pentru a ridica nivelul 
interpretativ, forța de comu
nicare a spectacolelor noastre. 
Sperăm că si dramaturgii noș
tri ne vor ajuta prin realiza
rea unor lucrări valoroase, in
spirate din realitatea dinami
că a tării, prin lucrări care să 
pună în lumină chipul omu
lui nou. al constructorului so- 
cialismuIuL Este necesar ca 
teatrul să trăiască ne toate 
planurile un moment al cali
tății. înțelegem Încă o dată că 
numai luotînd pentru autode- 
păslre. pentru calitate, pentru 
o Înaltă valoarea artistică, pu
tem răspunde exigentelor pu
blicului șl. în ultimă instanță, 
propriilor noastre exigente.

6 Rostul teatrului 
pentru copii in 
societatea româ
nească de astăzi 
se justifică in 
măsura în oare o 
asemenea institu
ție ține seama 

de cerințele tinerei gene
rații și contribuie la edu
carea ei in spirit revolu
ționar.......copiii vor să cu
noască si pe Făt-Frumos creat 
de Ispirescu, dar vor să cu
noască și pe Făt-Frumos do 
astăzi/ eroul luptei pentru 
dreptate socială și națională... 
ei vor să știe cum arătau ba
laurii din basme, dar și cum 
arată balaurii timpurilor mo
derne șl cine a fost sau este 
voinicul care le-a tăiat cape
tele...", spunea secretarul ge
neral al partidului.

îndemnul partidului rămîne 
mereu actual pentru noi, co
lectivul teatrului „Ion Crean
gă", convinși fiind că trebuie 
să milităm in continuare, să 
ne îndeplinim importanta mi
siune cu care am fost investit! 
încă din stagiunea trecută. 
Completarea repertoriului cu 
lucrări adecvate, orientarea 
activității teatrului spre atin
gerea acestui țel. se face însă 
din mers și cu prețul unor e- 
forturi serioase. Trei din cinci 
premiere au fost realizate pe 
baza unor piese din reperto
riul național, din care numai 
muzicalul „Scufița cu trei 
iezi" și „Dansați cu Salaman
dra", o piesă cu multiple im
plicații etice, privind direct 

x educarea tineretului în soiritul 
răspunderii. al corectitudinii 
și cinstei, le putem considera 
spectaoole ce dezbat o proble
matică actuală.

Publicul de preferință, și 
care ne revendică, este for
mat din copii între cinci și 
cincisprezece ani, deci un pu
blic diferit structurat in func
ția' de virste și gusturi dife- 

, .rite. Ne preocupă , identifica
rea. cerințelor acestui public, 
în vederea stabilirii precise a 
modului de influențare, de in
terferare pozitivă cu realita
tea școlii, a radiotelevlziunii, 
a filmului. Căutăm să agoni
sim un repertoriu care să ne 
prilejuiască mesaje artistice 
pentru creșterea unui tineret 
în stare să prețuiască munca, 
demnitatea, dragostea de pa
trie. în stare să Înțeleagă va- 
lărilc și idealurile . naționale.

In deschiderea actualei sta
giuni am prezentat premiera 
pe țară „Iancu Jianu“ — evo
care dramatică în versuri, de 
Al. Mitra și Aurel Tita. Inau
gurăm, apoi, o manifestare de 
cultură ' teatrală pentru elevi, 
sui-generis, alcătuită din spec- 
tacole-lecții, prezentate și co
mentate de scriitorul Al. Mi
tru. In patru ani vom parcurge 
principalele momente, etape, 
diu istoria teatrului universal 
și național, ‘ ilustrindu-le sce
nic prin cele mai reprezenta
tive opere dramatice. Primul 
spectacol, va fi compus din 
fragmentele selectate din ope
rele lui Eschil „Prometeu în
lănțuit" și „Qrestia". Rațiunea 
organizării acestei manifestări 
culturale pentru elevi- constă 
în profitul educativ pe care-1 
vom realiza, treptat, insta- 
lind in orarul școlarilor mati- 
neul de duminică dimineața. 
Cred că răspundem unor ce
rințe reale ale publicului pe 
care-1 slujim prin pregătirea 
amintitelor spectacole-lecții. 
A treia premieră a stagiunii 
va fi „Omul invizibil" de Ion 
Hobană după G. H. Wells. 
Avem în ' vedere „David 
Copperfield" de Ch. Dickens, 
un spectacol de estradă pen
tru copii de George Sbârcea 
și Florentin Delmar, cu care 
țintim să răspundem interese
lor copiilor iubitori de muzi
că, inițiindu-i în evoluția cîn- 
te oului românesc de la Anton 
Pann pină azi. Dar toate a- 
ceste titluri prevăzute pentru 
repertoriul stagiunii viitoare 
vor fi justificat echilibrate 
prin includere» piesei origi
nale valoroase care să se a- 
dreseze direct școlarilor, pio
nierilor, preocupați să oma
gieze aniversarea celui de-al 
30-lea an de la 23 August 
1944.

Este de observat că, în ge
nere, repertoriul unui teatru e 
un fenomen deschis, și cu atît 
mal mult al unui teatru pen
tru copii, care, din păcate, nu 
în măsură suficientă se află 
în atenția dramaturgilor. Ast
fel, noi, in ultimii ani, abia am 
putut recolta cinci titluri de 
lucrări dramatice. Prea puțin. 
De aceea, vom lansa un con
curs de creație împreună cu 
editura „Ion Creangă", pentru 
„cea mai bună piesă de teatru 
pentru copii".

Prefigurăm o stagiune, anti
cipăm un profil artistic, invi
tăm la o conlucrare activă cu 
ceilalți factori educaționali — 
în planul educației estetico - 
cctățenești — la dezvoltarea 
personalității copiilor, pentru 
făurirea unei superioare con
cepții de viață. Societate^, vii
toare, de fapt, Începe cu copiii 
de azi.

J
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Orașul Zalău. 11 vedeți 
in fotografiile noastre. 
Totul aici mai poartă ur
mele proaspete ale jnistriei 
și ale prafului de cărămi
dă nouă, pămțntul incă n-a 
apucat să se acopere cu 
iarbă acolo unde pină nu 
demult au lucrat excava
toare, buldozere, tractoare. 
De pe geamuri incă nu s-a 
șters tot varul, marmura 
care dă elegantă noilor pa
late incă n-a căpătat far
mecul și luciul timpului.

Și astfel. Zalăul se înfă
țișează lumii ca si cum 
peste noapte s-ar fi revăr
sat asupra Iul o ploaie de 
apă vie. iar bătrînul girbo- 
vit din amurg s-a trezit in 
zori tînăr și cu o vigoare 
neașteptată. Pentru că, ju
decat după virstă. Zalăul 
e bătrân, existenta lui a 
fost atestată documentar 
acum cinci sute de ani.

Dar nu o noapte a fost 
aceea in care i-a venit 
noua și viguroasa lui tine
rețe. Au fost zilele cu soa
re cald și, binefăcător ale 
ultimilor cinci ani cind nu 
ploi cu apă vie s-au revăr
sat asupra lui. ci roadele 
politicii de industrializare 
socialistă, de dezvoltare e- 
conomică și socială armo
nioasă a tuturor județelor 
tării.

La fiecare pas își dau 
mina aici. peste secole, 
mărturii de istorie veche și 
nouă. mărturii de glorie 
ale poporului nostru, măr
turii ale dorinței lui de 
viată liberă și demnă. Pe 
locul unde Mihai Viteazul 
și-a odițmit oștirile după 
victoria de la Gurăslău se 
Înalță astăzi edificiile im

punătoare ale platformei 
industriale — o victorie a 
economiei socialiste. De pe 
locul glorioasei bătălii de 
la 1601 a lui Mihai se văd 
acum 'siluetele albe ale 
noului oraș.

Noua înfățișare a ora
șului (fotografia de sus) a 
cj;eat nu numai priveliștea 

Mărturii din Zalăul 
de cinci ori centenar...

incintătoare a unei arhitec
turi moderne cu forme ele
vate. dar și o bază mate
rială corespunzătoare unei 
activități administrative și 
spirituale de anvergură. 
Cinematograf, casă de cul
tură. școli noi (foto
grafia din stingă), construi
te și dotate ca să asigure 
cele mai bune condiții pen
tru cei care le folosesc, ii 
dau orașului atributele civi
lizației spre care de veacuri 
aspiră. Noua casă de cul
tură. de exemplu (prima 
fotografie din dreapta 
jos), se oferă locuitorilor 

Zalăului cu o sală de spec
tacole. cu mai multe săli 
destinate activităților pe 
cercuri, cu o sală de dans 
și cu una de jocuri dis
tractive. cu o bibliotecă și 
cu o sală de ședințe.

Locuitorii orașului. al 
căror număr s-a dublat 
față de 1948. vin aici să-și 

petreacă orele de re
create, parcurgind noile 
artere — magistrale de as
falt, bulevarde spațioase 
și drepte — care fac legă
tura cu noile cartiere de 
locuințe și cu zonele in
dustriale ale orașului. Și 
cu asta pătrundem intr-un 
alt capitol al înnoirilor pe 
care le-au adus la Zalău 
ultimii cinci ani din isto
ria sa. Unde^ locuiesc, unde 
și cum muncesc tiameriii a- 
cestui oraș.»care. este acum 
statutul 'lor social și ‘ eco-1 
nomic concret ?

In zona industrială a o- 

rasului au apărut, in acești 
ani, șapte unități economi
ce noi de interes republi
can. Noile întreprinderi 
industriale, intrate in lim
bajul localnicilor cu denu
miri simplificate („Cera- 
mica“, ..Armătura11. „Fila- 
tura“, „Emailații"...) repre
zintă tot atitea domenii 

industriale de cea mai 
mare actualitate pentru 
industria republicană, în
scriind Zalăul in marele 
circuit economic al țării 
(în fotografia din dreapta, 
imagine din exterior a 
întreprinderii „Armătura11) 
cu un aport substanțial in 
efortul general pentru înde
plinirea cincinalului înain
te de termen. Vești de ulti
mă oră ne aduc.la cunoștin
ță că, de exemplil,' la Fila
tura de bumbac din Zalău, o 
inițiativă'Tansată la înce
putul anului, potrivit căreia 
fiecare inginer, tehnician. 

maistru si economist s-a 
angajat să rezolve o pro
blemă economică a cărei 
eficiență să echivaleze sa
lariul lui pe un an. este pe 
cale de a-și atinge cuantu
mul propus. Economiile au 
întrecut de pe acum suma 
de 323 000 lei.

De la fabrică, locuitorii 

orașului se duc. firește, a- 
casă. „Acasă11 îi așteaptă 
două cartiere noi de 
blocuri („Simion Bărnu- 
țiu" și „Păcii11), cu 2 500 de 
apartamente noi și 750 de 
locuințe proprietate per
sonală construite in ulti-. 
mii cițiva ani. Apartamen
te noi, bulevarde noi, es
planade noi. dispensare 
noi, cămine pentru copii și 
grădinițe noi. licee și com
plexe 'școlare noi? maga
zine noi (ultima fotografie 
din dreapta jos). Pri
vit de sus, orașul, cu 

imaginea noilor sale car
tiere (Cartiere ? Ele con
stituie. de fapt. orașul 
proprlu-zis) pare și este o 
lume cu totul și cu totul 
nouă, după cum nouă este 
și perspectiva ce li .se 
deschide*  oamenilor ce lo
cuiesc aici.

„Eu sint șălăjean. plecat 
din Zalău acum 25 de ani 
— ne scrie la redacție 
Gheorghe Fodoreanu din 
Cluj. In vară am fost prin 
Zalău și nu-mi venea că 
cred ceea ce vedeam acolo. 
Minuni. Am văzut reali
zările. pentru mine de ne
crezut, obținute de oralul 
Zalău în ultimii cinci ani 
ai regimului socialist Vă 
mulțumesc. Scuzați-mi ca
ligrafia, dar nu am mașină 
de scris și sînt bolnav". 
Presupunem că Gheorghe 
Fodoreanu. zălăoan la ori
gine. acum bătrin și bol
nav, locuind la Cluj, și-a 
găsit o mlneiiere a bătri- 
nețelor In glndul că locu
rile sale natale, atitea sute 
de ani urgisite. Ui ocupă 
acum locul meritat sub 
soare, cu Înfățișarea, cu 
viața, cu perspectivele pe 
care le merită. Impresio
nantă mărturie. 11 asigu
răm că aceleași sentimente 
îi animă și pe zălăoanii 
rămași acasă și care tră
iesc acum noile realități 
ale orașului lor de cinci 
ori centenar.

Mihai CARANFIL 
Va sile RUSU

Fotografiile : S. Cristian

Singurele evenimente care Invior 
râu. cu am in urmă, viața orașului 
Roșiorii de Vede erau bilciurile. 
Bilciurile care atrăgeau nu atit 
prin pitorescul lor tradițional, cit 
mai ales prin mijlocirea schimbu
lui de produse. Ca un uriaș mag
net. ele chemau spre oraș lungi 
convoaie de căruțe, mii de oameni 
din săracele sate ale cimpiilor 
Burdea. Bo.anului. Călmățuiului si 
de mai departe. încolo, evenimen
te — cind se mai ridicau obloa
nele altor dughene. cireiumi. mici 
ateliere meșteșugărești sau deschi
derea școlilor, întotdeauna cu prea 
puține locuri. Apoi, calea ferată și 
depoul de locomotive le-au mai 
tulburat localnicilor sentimentul de 
resemnare, au mai oferit unora 
dintre ei slujbe, iar localității em
blema de „nod feroviar".

Era atit de puțin pentru o virstă. 
pierdută în secole, ca cea a Roșion- 
for de Vede.

— A compara această moștenire 
ou ceea ce a ajuns orașul in mai 
puțin de trei decenii mi se pare 
neaverut, ne spune Anghel Bodir- 
lâu, primarul orașului. Adică, ce și 
cu ce eă compari ? Un atelier de 
țesătorie, dotat rudimentar, cu în
treprinderea textilă care țese mi
lioane de metri pătrați de țesături? 
Tradiționalele prese de ulei, cu 
noua fabrică 7 Fierăriile de altă
dată, cu uzina de fabricații și re
parații pentru tehnica agricolă ? 
Bătrânul depou de locomotive, cu 
oca mai tinără și maj modernă în
treprindere mecanică din țară 
pentru reparat material rulan*  ? 
Căsuțele orașului patriarhal, cu 
noile cartiere de locuințe 7

Saltul calitativ a-a produs și în 
mentalitatea oamenilor. Oamenii 
din Roșiorii de Vede au ajuns, in 
ani. să-și descopere vocația tehni
cii industriale — prin hărnicie, in
teligență și, mai ales, prin prac
tică. Este. în această privință, cel 
puțin semnificativ faptul că in ul
timii ani întreprinderea de fabri
cații si întreprinderea textilă s-au 
Bumăral mereu printre unitățile 

fruntașe pe ramură (cel mai tînăr 
colectiv muncitoresc al orașului. — 
de la întreprinderea mecanică de 
reparat material rulant — calcă pe 
aceste urme care țintesc să stator
nicească tradiția hărniciei).

Istoria, de nici un an. a întreprin
derii care oontinuă tradiția „Grivi- 
ței roșii" in reparațiile materialu
lui rulant, a vagoanelor de marfă 
in principal, constituie încă de pe 

...și din vechiul tirg 
al Roșiorilor de Vede

acum o pagină de valoroasă expe
riență. Poate surprinde o aseme
nea afirmație. Și totuși așa stau 
lucrurile. Să vedem de cc.

Amplasarea întreprinderii la Ro
șiori ți atacarea lucrărilor de con
strucții. la începutul acestui cin
cinal, au fost privite cu o oarecare 
temere, în parte justificată de lip
sa muncitorilor calificați, a cadre
lor tehnice de specialitate. Dar 
nici conducerea Ministerului Trans
porturilor șl Telecomunicațiilor, 
nici organele locale de partid și de 
stat ,.nu și-au pierdut timpul cu 
vorbe și cu lucruri mărunte", rum 
aprecia ing. Constantin Crăsneanu. 
directorul întreprinderii. Sarcina de 
n realiza proiectul și-au asumat-o 
specialiștii Institutului de proiec
tări pentru căi ferate, ceea ce a 
însemnat o premieră pentru colecti
vul respectiv. Tot o premieră ecte 
și realizarea ace?tui obiectiv indus

b 0 e a a b
trial de către lucrătorii întreprin
derii de construcții de căi ferate 
din Craiova. Altfel spus, întreprin
derea constituie o piatră de încer
care pentru proiectanțil și con
structorii de căi ferate, un examen 
al capacității și maturității lor.

Odată cu primul țăruș s-a mani
festat și grija pentru cei care vor 
lucra în noua întreprindere. Cine 
vor fi aceștia ? Cu ce zestre profe

sională vor veni 7 Cine le va da cu
noștințele trebuincioase ? Pentru a 
răspunde competent la aceste fi
rești întrebări, s-a trecut la înfăp
tuirea unui program de pregătire a 
cadrelor. La Pașcani. Cluj, Simeria, 
Iași, Brașov, Ploiești și București, 
in întreprinderi cu profil asemă
nător, s-au pregătit și perfecționat 
sute de muncitori și maiștri care 
lucrează astăzi aici, la Roșiori. în 
localitate și-au început activitatea 
o școală profesională și un liceu in
dustrial pentru aproape o mie de 
elevi. Alte sute de tineri și tinere 
din oraș ori din comunele înveci
nate învață diferite meserii la lo
cul de muncă, alături de lucrător.i 
calificați ai Întreprinderii. Despre 
cadrele tehnice trebuie spus că, 
Împreună cu Inginerii Ștefan Rota
ru, Ștefan Nagea, Petre Geacarel, 
cu mai mulți maiștri și muncitori

B B B B B
de înaltă calificare, teleormăneni 
întorși acasă, au venit să lucre
ze la noua întreprindere din Ro
șiori — de la Brașov. Ploiești și 
București — 46 de ingineri. 8 eco
nomiști, peste 60 de tehnicieni și 
maiștri, numeroși muncitori. oa
meni care au adus cu ei, aici, o ex
periență de muncă, de viață și de 
disciplină muncitorească. Mulți 
dintre ei au sosit la Roșiori încă 

înainte ca întreprinderea să-și în
ceapă activitatea. în acea perioadă, 
inițiativa comuniștilor a transfor
mat depoul din localitate intr-o 
școală in care viitorii lucrători au 
declanșat o acțiune de creație pro
prie : acțiunea de autodotare. Re
zultatele ei: utilaje tehnologice, dis
pozitive, scule in valoare de aproa
pe două milioane lei. Multe dintre 
acestea, cit și o parte din liniile 
tehnologice au fost montate de 
echipele de muncitori și tehnicieni 
ai noii unități. Așadar, o strinsă 
colaborare intre proiectanji, con
structori și beneficiari, pe toate 
planurile.

La o muncă bine organizată, nici 
rezultatele nu puteau să lntirzic ; 
în loc de sfirșitul lunii iunie, cum 
era planificat, prima capacitate 
pentru repararea a 4 000 vagoane 
pe an și pentru producția unor pie

a h b b a ■
se de schimb a intrat in funcțiune 
la 15 aprilie, adică cu 65 de zile 
mai devreme. Producția pieselor de 
schimb, 'planificată a fi atinsă in 
12 luni, a fost realizată după nu
mai trei- luni, iar la reparațiile de 
vagoane, in 8 luni în loc de 12. cit 
prevedea proiectul. Cele 65 de zile 
ciștigate in bătălia cu timpul sint 
măsurate aici intr-o producție a 
cărei valoare se apropie de 5 mi
lioane. Folosirea la maximum a 
spațiilor de producție, disciplina, 
„ca la calea ferată11, repartizarea ju
dicioasă a forțelor tehnice pe toate 
cele trei schimburi etc. au condus, 
lună de lună, nu numai la reali
zarea sarcinilor de plan, dar și la 
depășirea lor. In luna iulie, va
loarea producției peste plan a fost 
de 1.1 milioane, in august — de 
2.6 milioane, iar in septembrie de 
2,2 milioane lei. „Adică, remarca 
tehnicianul Marin Marin, secretarul 
comitetului de partid, planul pe 
trimestrul trei a fost îndeplinit in 
două luni, iar angajamentul anual 
de a obține o producție peste plan 
de 7 milioane a fost realizat in 
cinstea zilei de 23 August11.

Acum, la Roșiorii de Vede con
structorii se pregătesc să dea in 
funcțiune alte obiective, care vor 
spori, incă din primele zile ale a- 
nului viitor, capacitatea noii în
treprinderi. Alături de el, in sec
țiile de producție, colectivul, a că
rui virstă medie nu depășește 23 
de ani, este angajat cu toate for
țele în realizarea și depășirea sar
cinilor, in înfăptuirea obiectivului 
întregului nostru popor — cincina
lul înainte de termen.

Sint numai citeva date și fapte 
care creionează schița biografică a 
unui tinăr, dar totuși matur colec
tiv muncitoresc aflat la început de 
drum. Un început bun, explicat 
prin ambiția, talentul și puterea de 
creație ale locuitorilor unui oraș 
Înscris definitiv în cadența indus
triei noastre socialiste.

Alexandru BRAD

Reportaj din actualitatea socialistă a țării
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MARI PROBLEME CARE PREOCUPĂ UMANITATEA
»

ALIMENTA ȚI A
Intre marile llaqelurl care r-au abătut asupra omenirii de-a lungul Istoriei sale 

războaie molime, calamități naturale — unul a insolit-o constant pe parcursul a mii șl mil 
de ani : 'SUBNUTRIȚIA Șl FOAMEA. Deși trăim intr-o epocă in care revoluția ffe/m'**  dîn 
in/ifirii dp^rhido Donoarelor nebănuite perspective de progres, doua treimi ain 
populația Terrei continuă sd fie subnutrită, iar în Secare 
care șl a deschis drum spre Cosmos, un om... moare

• ..Lumea a treia" consumă 
numai o zecime din necesarul
de proteine.

• Pentru a se hrăni în mod 
normal, omenirea ar avea ne
voie de 3,3 milioane de miliar
de de kiiocalorii. Dar, in pre
zent, se produce numai 75 la 
sută din cantitatea necesară de 
alimente. Iar aceasta este atit
de inegal repartizată...

• In India și Pakistan, de pe 
terenurile - cultivate cu soiuri ce
realiere cu randament ridicat
s-au obținut sporuri de pro
ducție de 30—40 la sută. Numai
5 la sută din suprafața arabilă
a țărilor în curs de dezvoltare
este insă cultivată eu aceste
soiuri.

• Pentru a obține o tonă de 
griu sint necesare, in medie, 
500 tone de apă, iar in Afga
nistan și în alte "țări' cu tere
nuri aride — intre 8 000 și
10 000 de tone. Desalinizarea a- 
pei de mare la un preț de cost 
scăzut, apreciază specialiștii, 
devine una dintre cele mai ur
gente probleme.

• „Carnea de soiaa este con
siderată una din cele mai mari 
realizări ale industriei alimen

moqrallce, problema alimentației se pune cu o deosebită acnda e P®"*Ț  
de dezvoltare ; In același timp, ea confruntă sub diferite larme ,1 țările dezvoltate, de 
venind în lanț una din marile probleme ale epocii noastre. ... , -Firește, Alimentația mondială constituie o problemă deosebit de complexă, 
care Implică o serie de aspecte soclal-politlce șl economice legate de creșterea pro- duc/lel, Sporul populallelj nivelul șl structura con5',^u'"l * * * 5 * * * * 10\,ca'ac'e^''a'l°r'C‘'a,°J, 
mentatlel ele. In aceasta pagină nu ne vom ocupa insă decll de unele aspecte, mal 
generale, urmînd ca asupra altora să revenim ulterior.

SUBNUTRIȚIA ÎN EPOCA DEZVOLTĂRII IMPETUOASE
FORȚEI CREATOARE A OMULUIA

F.A.O.: 0 STRATEGIE PENTRU 
SECURITATEA ALIMENTARA MONDIALA

—SAHEL. O ftșie de pimirn, ca 
• coastă in trupul Africii, mărgi
nind Sahara către sud : 5 milioane 
de kmp și 25 milioane de locui- 
t . in majoritate păstori nomazi. 
T s-iul. colos devorant, a înghițit 
păminturile roditoare. Deasupra sa
vanelor mistuite de secetă — giul
giul foametei chinuie copii, femei, 
bărbați in Senegal. Mauritania, 
Mali, Volta Superioară și Niger.

—INDIA. Pustiit de arșița soare
lui tropical, pămlntul are chipul 
zbircit el unui bătrin muribund. 
Populația regiunilor calamitate se 
ridică la 200 de milioane. Oame
nii devorează tot ce găsesc, chiar 
șl semințele pentru recolta viitoa
re. In Mysore, Kolar și Bangalore, 
citiva experți caută ape subterane. 
Pină atunci, oamenii iși potolesc 
setea sorbind apa stătută a mocir
lei. .

-HONDURAS. De doi ani n-a 
mai căzut nici o picătură de ploaie. 
Soarele torid pirjolește pămlntul, 
arde gura Însetată și înfometată a 
mii și mii dc familii. Dintr-o mie 
dc nou născuti, aproape jumătate 
se sting înainte de a împlini virata 
de un an. Ceilalți mor cu timpul, 
secerați de boli. Pagubele pricinui
te de secetă țărilor Americii Lati
ne depășesc un miliard de dolari.

Aspectele evocate mai sus zugră
vesc citeva din calamitățile natu
rale ale acestui an. „In 1973, se
ceta a pus stăpimre pe trei conti
nente — se arată intr-un raport al 
F.A.O. (Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură) 1973 n-a fost insă un 
an de excepție si. de fapt, 
RAVAGIILE PRICINUITE DE SE
CETA SE GREFEAZĂ PE FUNDA
LUL FLAGELULUI SUBNUTRIȚI
EI PERMANENTE. AL FOAMETEI, 
CARE E O MALADIE CRONICA. 
Proporțiile ei sint redate sintetic de 
următoarele date :

• DOUA TREIMI din numă
rul total al locuitorilor planetei, 
care formează populația țărilor 
In curs de dezvoltare, nu dispu
ne decît de O TREIME din pro
ducția mondială de alimente. 

• Șapte din zece locuitori al 
țărilor Asiei, Africii. Americii 
Latine sint subnutriți.

în ce privește perspectiva, in ca
rul că lucrurile vor continua ca 
pină acum, iată cc spune sociolo
gul francez Maurice Gueriiier : 
„In anul 2000 vom trăi intr-o lume 
compusă din de trei ori mai rnulți 
săraci decit bogați — săraci care 
vor consuma de 20 pină la 30 de 
ori mai puțin decit privilegiații 
planetei. O prăpastie care va stă
rui ca o supremă injustiție in con
știința miliardelor de bărbați, fe
mei și copii — paria lumii -mo
deme-".

Analizind cauzele subalimentării 
pe continentele vitregite, econo
miști și sociologi ajung in mod ine
rent la concluzia că foamea este 
expresia cea mai neagră și cea mai 
tragică a SUBDEZVOLTĂRII ECO
NOMICE.

O situație aparent paradoxală : 
cele mai multe din statele „lumii 
a treia" au o economie predomi
nant agrară și, cu toate acestea, ele 
importă mari cantități de produse 
alimentare. Cum se explică aceas
tă situație ? „Datorită politicii im
puse de fostele metropole — răs
punde la această întrebare econo
mistul francez Xavier-Andre Flo
res — agricultura «teritoriilor de 
peste mări» s-a dezvoltat in func
ție de interesele străine, adică in 

beneficiul culturilor de export (ca
fea, banane, citrice, cauciuc, bum
bac. tutun etc.) șl in detrimen
tul culturilor de plante alimen
tare, care să asigure hrana popu
lațiilor locale. De aici pornește tot 
răul și ar fi nedrept să se creadă 
că țările subdezvoltate de astăzi 
s-au aflat mereu sub spectrul foa
metei și sărăciei, că aceste state 
poartă in ele un fel de păcat ori
ginar". In această ordine de idei, 
este citat exemplul Indiei, țară care 
la mijlocul secolului al XVIII-lea 

nu era mai puțin dezvoltată decît 
Anglia, și care a început să cu
noască perioada de foamete croni
că numai după instaurarea colonia
lismului, care a sterilizat economia 
țărilor aservite, prin introducerea 
monoculturii și bararea drumului 
spre industrializare.

O analiză mai multilaterală a 
cauzelor politico-sociale ale feno
menului subalimentării in „lumea 
a treia" face profesorul american 
Năimi Cosaric, care scrie : „Ceea 
ce face ca mari mase de oa
meni din țările in curs de 
dezvoltare să nu-și poată procura 
suficientă hrană, devine mai clar, 
dacă avem in vedere că, pe plan 
intern, există o discrepanță fla
grantă între veniturile minorității 

opulente și cele ale majorității dez
moștenite, iar pe plan extern se 
lărgește continuu prăpastia econo
mică și tehnologică ce separă ță
rile dezvoltate de cele subdezvolta
te. Din aceste cauze, malnutriția 
persistă și chiar se accentuează : 
dar ea nu relevă atit penuria de 
alimente ca atare, cit factorii so
cial-politic! care au generat-o".

Așa cum observă și omul de ști
ință american, pe lingă reziduurile 
colonialismului, un alt factor im
portant al situației actuale in do

meniul alimentației îl constituie 
STRUCTURILE SOCIALE ANA
CRONICE. Se poate observa că fla
gelul foametei este endemic chiar 
in țări care au scuturat de mult do
minația colonială, dar în care pă- 
mințui a continuat să rămină, in 
mare parte, in miinile latifundia
rilor. Așa, de pildă, în Jlraijlia, un
de latifundiarii. care reprezintă'doar 
2 la sută din populația țării, Stă- 
pinesc jumătate din suprafața to
tală a terenurilor agricole, o pătri
me din populație este semiînfome- 
tată.

O cauză de prim ordin care de
termină randamentul scăzut al a- 
griculturii și, ca urmare, lipsa de 
alimente o constituie RĂMlNEREA 
IN URMA PE PLANUL TEHNOLO

GIEI AGRICOLE. Țările dezvolta
te folosesc de 10 ori mal multe în
grășăminte chimice la hectar și 
au de 10 ori mai multe tractoare 
la mia de hectare față de statele 
în curs de dezvoltare. în a- 
ceste condiții, un lucrător agricol 
din țările avansate produce in me
die hrană pentru încă 10-^20 de oa
meni, pe cind cel din statele sub
dezvoltate nu este capabil să-și sa
tisfacă nici» măcar nevoile sale.

Nivelul rudimentar la care se gă
sește agricultura acestor țări nu 
este insă o fatalitate. Experiența 
arată că acolo unde se depun efor
turi pentru introducerea științei și 
tehnicii agricole moderne se reali
zează progrese de natură să schim
be radical situația în domeniul ali
mentației țărilor slab dezvoltate. 
Nu întimplător se vorbește despre 
PERSPECTIVELE „REVOLUȚIEI 
VERZI" — care ar consta, in
tre altele, în înlocuirea unor soiuri 
tradiționale de cereale cu altele 
noi, mult mai productive. Astfel, 
datorită noilor varietăți de griu cu 
randament ridicat, descoperite de 
savantul american Norman Bor
laug, laureat al premiului Nobel, 
țări ca Mexicul, unde foametea 
devenise cronică, exportă astăzi ce
reale. Firește, crearea de noi so
iuri este doar un aspect al preo
cupărilor. O agricultură modernă 
are nevoie de tractoare și de alte 
mașini-unelte, iar aceasta presu
pune o industrie modernă.

întreaga situație existentă în ță
rile slab dezvoltate confirmă spu
sele cunoscutului sociolog și om 
politic sud-american, Josuă de Cas
tro : „Bătălia împotriva foametei nu 
trebuie concepută în termeni sim
pliști. redusă Ia o luptă împotriva 
creșterii demografice sau la acope
rirea unor deficite produse de se
cetă, ci ca o luptă împotriva sub
dezvoltării în toată complexitatea 
ei, consecință a monoculturii și 
latifundiilor, a feudalismului a- 
grar". Intr-adevăr, a asigura hrana 
înfometaților din regiunile vitregite 
ale globului coincide cu lupta pen
tru lichidarea subdezvoltării pe 
glob, cu lupta pentru indus
trializarea și făurirea unei eco
nomii proprii multilaterale, cu 
efortul pentru înaintarea fiecărei 
națiuni pe calea progresului con
temporan.

De curind. repre
zentanții a 50 de țări 
s-au reunit in cadrul 
F.A.O., care iși are 
sediul la Roma, pen
tru a discuta căile 
menite să evite o 
penurie de cereale 
în lume. Această dez
batere a fost prece
dată de alte întruniri, 
ca aceea a principa
lelor țări exportatoa
re de griu din Occi
dent (Canada, Argen
tina, S.U.A., Franța și 
Australia) sau a Gru
pului interguverna- 
mental pentru ce
reale.

Pornind de la situa
ția precară care s-a 
creat in ce privește 
griul. secretariatul 
F.A.O. a pregătit un 
document coniinînd 
propuneri pentru asi
gurarea unui nivel 

minim de securitate 
alimentară mondială. 
Arătind că întregii 
comunități interna
ționale ii incumbă o- 
bligația de a asigura 
o aprovizionare nor
mală cu alimente, do
cumentul relevă în
semnătatea adoptării 
de către toate statele 
a unei politici națio
nale privind rezervele 
de cereale. Totodată, 
în opinia secretaria
tului organizației, ac
tuala penurie de ce
reale nu va dispărea 
atita timp cit nu va fi 
organizat un sistem 
internațional de sto
curi. Propunerile se
cretariatului F.A.O. 
prevăd consultări re
gulate între guverne, 
in scopul analizării 
nivelului stocurilor și 
adoptării de măsuri

Știați că...

In cazul apariției unor 
dificultăți in aprovi
zionarea alimentară 
mondială. Un program 
internațional urmea
ză să fie aplicat, in 
cadrul organizației, 
pentru lărgirea si co
ordonarea ajutorului 
acordat țărilor in 
curs de dezvoltare. 
Secretarul general al . , 
F.A.O., Addeke Boer-/ ' 
ma, a declarat că toa
te aceste propuneri 
vor fi prezentate con
ferinței anuale a or
ganizației. care va 
avea loc în luna no
iembrie, sub for
ma unui „ANGAJA
MENT INTERNAȚIO
NAL PENTRU SECU
RITATE ALIMENTA
RĂ MONDIALA", pe 
care statele membre 
vor fi chemate să-l 
adopte. , 

tare de substituire a produse
lor naturale. Asemănătoare la 
gust și aspect . cu carnea de 
vită, șunca de porc, puiul de 
găină sau pieptul afumat, ea 
cucerește piața alimentară in 
multe țări ale lumii. De ase
menea, in magazinele din unele 
țări și-a făcut apariția „praful 
de ouă" extras din aceeași „fa
sole magică". El este recoman
dat drept aliment ce nu conți
ne colesterol.

• Prepelița, această mică și 
aparent neînsemnată pasăre, 
este o adevărată mașină de 
făcut ouă și cel mai economic 
transformator al produselor a- 
gricole. in carne. - In timp ce 
pentru -producerea unui kilo
gram 'de ouă de găină sint ne
cesare 4,5—5 kg de alimente, 
pentru producerea aceleiași 
cantități de ouă de prepeliță 
sint suficiente numai 1,5 kg de 
alimente. Cercetătorul argenti- 
nean Italo Alquati consideră 
că aceste păsări vor constitui 
alimentul de bază al secolului 
XXI.

Vi amintiți, desigur, de cartea lui 
John Steinbeck „Fructele miniei", 
apărută in anul 1939 și in care au
torul povestește epopeea foamei, 
trăită de „familia Joad“ in timp ce 
străbătea regiuni din cele mai bo
gate ale Statelor Unite. Imaginea 
nu este complet perimată. Si astă
zi mat există in această țară și in 
alte târî industria
le zone in care 
hrana constituie o 
problemă.

Ceea ce apărea 
ca deosebit de pa
radoxal era faptul 
că aceste ..zone ne
gre" ale alimenta
ției existau in 
timp ce hambarele 
erau pline cu ce
reale si. nu ra
reori. pentru a se 
menține preturile, 
stocuri Întregi erau 
aruncate în mare. 
Acum insă lucru
rile s-au schimbat 
mult. Ziarele sint 
pline de articole 
care au ca un lait
motiv CRIZA DE 
ALIMENTE. „As
tăzi. scrie revista 
franceză „ENTRE- 
PRISE". Occiden
tul constată cu stupoare că re
coltele marilor țări exportatoare nu 
mai sint in măsură să răspundă ce
rerii internaționale".

„Lipsește piinea în Mezzogiorno". 
Sub acest titlu, ziarul „CORRIE- 
RE DELLA SERA" comentează 
Eimptomele îngrijorătoare ale penu- 
riei de alimente din sudul Italiei. 
Alarma, arată ziarul citat, vizea
ză in special Mezzogiorno. deoare
ce aici, spre deosebire de nord, pii
nea și pastele făinoase constituie 
încă alimentele de bază ale popu
lației. Prețul griului a crescut insă 
eu 15 la sută numai intr-o singură 
făptămină".

Cei nouă din Comunitatea Eco
nomică Europeană (C.EJL), intre 
care unii sint mari producători de 
cereale, Iși iau măsuri de sigu
ranță. „Pe masa miniștrilor agri
culturii ai țărilor membre ale Pie
ței comune, scrie ziarul vest-ger- 
man ..SUDDEUTSCHE ZEIȚUNG", 
— nu se mai află propuneri privind 
distrugerea surplusului de cereale 
ți fructe sau acordarea de compen
sații pentru restringerea suprafețe
lor cultivate, ci măsuri (unele deja 
adoptate — nxi.) pentru stoparea 
exportului de produse agrare in 
afara comunității".

îngrijorarea in legătură cu situa
ția alimentară se manifestă și 
de cealaltă parte a Atlanticului. 
Revista „US. NEWS AND WORLD 
REPORT" i-a pus lui Lester Brown, 
unul din specialiștii Ministerului 
Agriculturii al S.U.A., întrebarea : 
Cit timp vor trebui americanii să 
facă față penurie! de alimente și, 
In special eresterii preturilor la 
produsele de b"xănie ? „Cel puțin 
anul viitor va continua să existe o 
Kpsă de alimente — a răspuns 

Brown. Și nu numai in Statele Uni
te, ci și in întreaga lume occiden
tală". Iar după aceea ? „S-ar 
putea ca. intr-o perspectivă nu 
prea îndepărtată, să fim ne
voi ți să facem față unei penurii 
și mai acute de alimente". Aceste 
sumbre pronosticuri sint făcute pe 
baza datelor statisticii mondiale,

ÎNGRIJORĂRI ÎN OCCIDENT FATĂ DE

Insuficienta producției agricole si cursa 
vertiginoasă a preturilor ia alimente
• PENURIA CEREALELOR Șl CRIZA DE CARNE • „Le Nouvel Observateur" : „LA 
PARIS, LONDRA, TOKIO, NEW YORK GOSPODINELE SE ÎNTREABĂ DACA 

PREȚUL ANTRICOTULUI ÎL VA AJUNGE PE CEL AL LINGOULUI DE AUR"

care arată că stocurile de alimente 
au atins nivelul cel mai scăzut din 
perioada postbelică.

In timp ce asistăm la o creștere 
continuă a cererii de produse ali
mentare. oferta devine tot mai ava
ră. Aprovizionarea mondială cu 
carne, cereale, zahăr, produse lac
tate șl oleaginoase nu mai face 
față cererii de consum. Deosebit 
de insistent se vorbește in preoa 
de specialitate despre CRIZA DE PE 
PIAȚA CARNIL „La Paris, ia Lon
dra, la Tokio sau la New York — 
scrie revista franceză „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR" — gospodinele se 
Întreabă cu îngrijorare dacă prețul 
kilogramului de carne nu va sfirși 
prin a-1 ajunge din urmă pe cel al 
lingoului de aur". De fapt, zooteh
nia țărilor occidentale depinde de 
producțiile unui număr restrins de 
furnizori : S.U.A. (soia), Senegal 
și Nigeria (arahide). Peru (faină 
de pește) și Japonia (lizină). 
Or, 1972 n-a fost un an bun pen
tru nici una din aceste materii pri
me și, ca urmare, prețurile au 
crescut „Prinși intre creșterea 
costurilor materiilor prime și 
blocarea prețurilor de vinzare — 
scrie revista „Entreprise" — indus
triașii opresc circuite intregi de 
prelucrare a produselor agricole, 
devenite nerentabile, iar fermierii 
au început să-și lichideze șeptelul".

Specialiștii occidentali se _ arata 
sceptici in ce privește posibilitatea 
găsirii unei soluții eficiente. „Nici 
un stat, nici un grup de state — 
consideră „LE NOUVEL OBSERVA- 
TEUR" — nu este azi in măsură 
să stăpinească mecanismele dere
glate ale economiei occidentale. In 
fruntea simptomelor de dereglare 
renerală se află accelerarea infla

ției într-un ritm fără precedent in 
timp de pace". Răul nu ar fi prea 
grav, consideră presa occidentală, 
dacă deprecierea monedelor s-ar 
datora unor factori accidentali. Dar, 
„inflația — scrie revista „PARIS 
MATCH" — are două mari cauze 
structurale, care, deși independen
te una de alta, cumulează efectele 

lor. Pe de o parte, penuria de ali
mente ai cărui sfîrșit nu se poate 
întrevedea, iar pe de altă parte, 
criza sistemului monetar".

Intr-adevăr, in timp ce nevoile 
de consum nu au încetat să creas
că, producția agricolă a țărilor oc
cidentale sporește lent, frinată de 
o politidă ce a adus in paragină 
milioane de hectare, pe care nu 
este ușor să le redai agriculturii. 

au In vedere defrișarea 
junglei și cultivarea in
tensivă a terenurilor din

Graficul reprodus din revista ..CERES", editată de F.A.Q.. indică scăde
rea stocurilor de griu (linia subțire de deasupra) și creșterea prețurilor 

la griu (linia punctată) și la porumb (linia groasă)

Așadar, nimic nu indică o epuizare a resurselor de 
alimente în următorul secol și nici într-un viitor pre
vizibil. Planeta noastră este destul de bogată pentru a 
hrăni pe toți fiii ei încă multă vreme ; Iar geniul u- 
man se dovedește capabil să intuiască soluții și pentru 
problemele alimentației, ca și pentru celelalte probleme 
majore ale umanității. Aceasta nu presupune însă că 
petele negre ale mizeriei de pe planiglobul foametei 
vor putea fi șterse peste noapte. Dimpotrivă, se cer 
eforturi susținute din partea fiecărei țări in vederea 
dezvoltării și modernizării sectorului agroalimentar. pe 
calea folosirii cit mai eficiente a actualelor resurse, 
înlăturării risipei și a inechităților în repartiția pro
ducției, introducerii pe o scară tot mai largă a noilor

„Povețile experților s-au dovedit a 
fi greșite —• consumatorul va plăti", 
scrie ziarul „FINANCIAL TIMES", 
intr-un articol intitulat sugestiv 
„Sfirșitul abundenței". Preocupați 
de faptul că excedente enorme s-ar 
acumula în S.U.A. și Piața comu
nă, dar ignorind foametea endemi
că ce bîntuie in „lumea a treia", 

specialiștii occiden
tali au tot îndem
nat, mai ales in 
ultimii 15 ani, fac
torii responsabili să 
ducă o politică neo- 
malthusianistă: pri
me pentru reduce
rea suprafețelor in- 
sămințate cu ce
reale, tăierea vite
lor și pomilor fruc
tiferi etc. Deși 
aceste recomandări 
nu au fost aplicate 
„ad litteram'*,  to
tuși nu se poate 
spune nici că ele 
nu ar fj rămas fără 
ecou practic. Ecou 
practic ce se re
simte acum în mod 
acut. Este deose
bit de semnifica
tiv in această pri
vință așa-numitul 
„plan Mansholt".

Potrivit prevederilor inițiale ale 
acestui plan, pină în 1980 un 
agricultor din doi ar fi urmat 
să-și abandoneze gospodăria, 5 
milioane de hectare de teren a- 
rabil trebuiau scoase din circuitul 
agricol, iar 3 milioane de vaci să 
fie sacrificate. De pe urma tuturor 
acestor paradoxuri — o singură 
victimă : oonsumatorul.

lația se va dubla. Poate oare pro
ducția agricolă să facă față acestei 
„explozii demografice" ?

Reluind raționamentele lui Mal
thus, adepții săi de astăzi prezic o 
foamete generală intr-un timp is
toric relativ scurt — o generație, 
cel mult două. In cei peste 150 de 
ani care au trecut de la „teoriile" 
faimosului prelat britanic, sumbrele 
sale prorociri nu 6-au adeverit ; 
de ce ar fi altfel in viitor ?

bazinul Amazoanelor șl 
din regiunile tropicale, 
precum și fertilizarea 
deserturilor și a zonelor 
semiaride. Ne putem ima
gina ce ar însemna ferti
lizarea Saharei, care are 
ea 'singură o suprafață 
de 1,2 miliarde de hec
tare, adică aproape egală 
cu aceea a terenurilor 
cultivate în prezent ?

Dacă pe terenurile „cu
cerite" astfel pentru agri
cultură se va asigura un 
randament bun (o pro
ducție dublă tată de cea 
care se obține acum, in 
medie, in Europa, se con
sideră o ipoteză modestă, 
avînd în vedere progre
sele pe care știința și 
tehnica le poate face în 
răstimp de un secol), 
producția de alimente va 
crește de 50 de ori. Wal
ter Pawley, consilier al 
F.A.O., consideră că a- 
ceastă producție ar fi su
ficientă pentru a hrăni 
cele 36 miliarde de oa
meni, cit se presupune 
că va număra populația 
Terrei în anul 2070.

MARILE Șl 0- 
CEANELE. Numeroși 
savanți susțin că hrana 
omenirii în viitor este 
strins legată de mări șj 
oceane, care ocupă aproa
pe 71 la sută din supra-

Poate fi asigurată hrana omenirii ?
ȘTIINȚA RĂSPUNDE: DA!
O aprigă confruntare de opinii se 

desfășoară pe arena internațională 
în problema alimentației. Redusă 
la cea mai simplă expresie, contro
versa este următoarea : cine va în
vinge în cursa dintre sporul demo
grafic și nevoile dc alimente ?

Datele problemei sint cunoscute: 
planeta axe în prezent o populație 
de 3,7 miliarde locuitori, în fiecare 
secundă se nasc patru copii ; cu un 
asemenea spor, în anul 2000 popu

Replicind teoriilor neomalthu- 
sianiste, profesorul american Colin 
Clarke declară : „Răspunsul la în
trebarea : va reuși Pămîntul să-1 
hrănească pe toți locuitorii săi este 
categoric afirmativ". Intr-adevăr, 
specialiștii demonstrează că exista . 
imense posibilități nefolosite pen-j' 
tru a se asigura în viitor cerințele 
de alimente ale populației. Iată 
doar citeva date in acest sens j 

pămîntul. p°- 
trivit unui studiu al 
F.A.O., de pe actualele 
terenuri arabile se pot 
obține recolte de 5—6 ori 
mai mari în condițiile 
extinderii agriculturii in
tensive, prin cultivarea 
de soiuri cu randament 
ridicat, folosirea îngrășă
mintelor, irigarea tere
nurilor. mecanizarea lu
crărilor agricole etc. Este 
semnificativ că, in pre
zent, din terenurile culti
vate doar 13 la sută sint 
aprovizionate cu cantită
țile necesare de apă; dar 
pe terenurile care au apă 
suficientă se obține o 
producție tot atit de mare 
cit de pe restul de 87 la 
sută.

In prezent, din supra
fața totală a uscatului (14 
miliarde de hectare) nu
mai 10 la sută este culti
vată și doar 3 la sută a- 
sigură producția de ce
reale. Specialiștii F.A.O., 
care au elaborat un stu
diu cu privire la per
spectivele agriculturii in 
perioada 1970—2070, con
sideră însă că actuala 
suprafață arabilă poate 
fi, relativ ușor. sporită 
de 4—5 ori pină Ia sfirși
tul secolului următor. Se

fața globului. Astfel, pro
fesorul englez H. Lucas 
consideră că, printr-o uti
lizare rațională a econo
miei marine și prin stă
vilirea poluării „conti
nentului albastru". este 
posibil să se obțină de 
pe un hectar de mare de 
4 ori mai multă came 
decît se obține de pe un 
hectar cu cele mai bune 
pășuni. Peștele este un 
prețios aliment, dar, mă
rile și oceanele conțin 
foarte mari cantități de 
moluște, crustacee și alte 
animale, care reprezintă o 
hrană mai suculentă de
cît peștele. Cultura ma
rină este una din sursele 
potențiale cele mai mari 
de alimente — după cum 
o arată progresele obți
nute in acest domeniu în 
Japonia. Franța și alte 
țări. O .resursă de hrană 
practic inepuizabilă o 
constituie algele marine. 
Croind „ferme" marine, 
se pot obține numai in 
zonele de coastă alimente 
pentru a hrăni o popu
lație de 60 miliarde 
de oameni. Dacă s-ar 
utiliza resursele între
gului „continent albas
tru". ar fi posibil de 
hrănit 300 miliarde de oa
meni. Ca o apreciere de- 
ansamblu, savantul sovie
tic V. Zenkevitch arată 
că volumul producției a- 
limentare care poate fi

obținuți din mări și 
oceane ar fi de o mie de 
ori superior celui care se 
obține pe actualele su
prafețe agricole.

ALIMENTAȚIA AR
TIFICIALA. «utăme 
geniului uman merg însă 
mult mai departe, intuind 
soluții care sint pe cale 
de a marca adevărate co
tituri în știință și practi
că. De o mare actualitate 
sint cercetările in micro
biologic. Este vorba, in 
primul rind, de a se ob
ține, prin intermediul 
microorganismelor, pre
țioase produse albumi- 
nolde din materiile prime 
nealimentarc: deșeuri din 
agricultură, de la rafină
rii etc. Aceste proteine 
ar putea fi folosite atit 
în hrana animalelor, cit și 
a omului. Oamenii de 
știință nădăjduiesc că nu 
va trece mult timp pină 
cind industria sintezei 
microbiologice vă lua o 
mare dezvoltare, obține
rea de proteine și amino- 
acizi sintetici devenind o 
chestiune a producției. 
Desigur, alimentele na
turale iși vor păstra im
portanta. dar. datorită 
sintezei artificiale a pro
teinelor. resursele dc bază 
necesare hranei vor pu
tea fi produse și stocate 
în cantități nelimitate.

cuceriri ale științei și tehnologiei moderne. Adinei șl 
vaste implicații are in această privință problema 
dezarmării, căci utilizarea în scopul modernizării și 
dezvoltării producției agricole a sumelor irosite pen- 
ÎJ,JSrl?* rl aî T’W*  rapide 51 substanțiale îmbu
nătățiri. In același timp, este necesară o largă cola
borare și cooperare pe plan Internațional, in cadrul 
eirel. Urile •vansaie sint chemate si-sl aduc*  o con
tribuție substanțial*  Ia potențarea eforturilor de dez
voltare «I progres ale statelor rimase In urm*  sub 
raport economic. Numai astfel dezideratul simbol, la 
acari mondiali, ..FIAT PANIS !“ („Si fie pline !') 
va putea deveni o realitate a civilizației contem- porane.

Pagină realizată do Gh. CERCEIESCU *1  I. FINTINARU
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația de primari socialiști din Franța
(Urmare din p*<.  I>

A fost, de asemenea, prezent Do- 
minlaue Taddei. membru al Birou
lui Executiv. secretar national al 
Partidului Socialist Francei, care 
narțicloâ la sesiunea științifică Inter
națională De tema ..Probleme ale 
făuririi ai dezvoltării bazei econo
mice a socialismului".

La primire au participat tovarășii 
Virgil Trofin, Gheorghe Cioară, 
Cornel Burtică, Ștefan Andrei, pre
cum si Nicolae Tăbircă. prim-vice- 
rrejedinte al Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

Exnrimtnd sentimentele de grati
tudine pentru onoarea de a fi fost 
primiți de secretarul general al 
P.C.R. și șeful statului român. oaspe
ții au transmis tovarășului Nlcolae 
Ceausescu un cordial salut sl cele 
mai bune urări din partea primului 
secretar al Partidului Socialist Fran
cez. Francois Mitterrand.

Tn cadrul convorbirii s-a subliniat 
cu satisfacție evoluția relațiilor din
tre Partidul Comunist Român si 
Partidul Socialist Francez, relevîn- 
du-se că dezvoltarea acestora con
tribuie la intensificarea in planuri 
multiple a raporturilor româno-fran- 
ceze. servește intereselor popoarelor 
celor două țări, prieteniei si apro
pierii dintre ele. cauzei Păcii, de
mocratei si progresului social.

Participanții la sesiunea științifică pe tema: 
„Probleme ale făuririi și dezvoltării bazei

Vizita delegației Adunării Federale 
a Republicii Socialiste Cehoslovace

economice a socialismului* 1
(Urmare din pag. I) 

general al P.C.R. a subliniat că 
aceasta este o cerință esențială, o 
caracteristică fundamentală a socie
tății socialiste.

Amintind existența condițiilor spe
cifice în fiecare țâră, de care tre
buie să se țină scama, că nu există 
un șablon, un model unic pentru so
cialism. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat totodată existența unor 
cerințe obligatorii pentru înfăptuirea 
societății socialiste, cum sint prelua
rea puterii de către clasa munci
toare, in alianță cu țărănimea, cu 
celelalte forțe progresiste, trecerea 
proprietății asupra mijloacelor de 
producție în miinile poporului, lichi
darea vechii repartiții capitaliste ba
zate pe inegalitate și introducerea 
principiilor socialiste de repartiție.

Referindu-se. apoi, la varietatea 
căilor și formelor de edificare a so
cialismului. la experiențele in acest 
domeniu, secretarul general al P.C.R. 
a subliniat necesitatea ca peste deo
sebirile de păreri existente asuora 
unor aspecte să fie întărită colabo
rarea pe problemele principale ale

SEMNAREA PROTOCOIULUI COMERCIAl ROMĂND-SPANIOl 
PE ANUl ffl

în baza Acordului pe termen lung 
dintre România și Spania. între 22 
și 26 octombrie a.c., la București a 
avut loc sesiunea Comisiei mixte ro- 
mâno-spaniole. care a examinat e- 
voluțta schimburilor economice pe 
anul în curs. Totodată, cu această 
ocazie a fost semnat Protocolul co
mercial pe anul 1974. în baza căruia 
țara noastră va livra Spaniei pro
duse ale industriei constructoare de 
mașini (tractoare, rulmenți, mașini- 
unelte si altede). produse ale indus
triei chimice (cauciuc sintetic, fibre 
și fire artificiale. îngrășăminte chi
mice. produse petroliere și farma
ceutice), produse ale industriei lem
nului. agroalimentare și artizanat. La 
rîndul ei. Spania va livra României 
produse ale industriei siderurgice- 
metalurgice (oțeluri speciale, țevi, 
tablă «te.), produse din metale ne

1PORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Huliganii de pe stadioane 
se supun doar legii... arbitrilor?
Am mai scris cândva că un meci 

de fotbal nu e un război, ci e un 
simplu joc sportiv, Insă cițiva amici 
mi-au zimbit ironic, adică — voiau 
Fă zică — ai aflat și tu acum că ba
lonul e rotund și te grăbești să strigi 
„Evrika" ! Iată, totuși, că stadioanele 
re oferă tot mal multe exemple În
grijorătoare de tratare a unei par
tide nu ca pe un simplu joc sportiv, 
ci ca pe o bătălie — In urma căreia 
Învingătorii exultă de parcă ar fi 
găsit fericirea de-o viață, iar învin
șii se prăpădesc de moarte. Desigur, 
nimeni nu are dreptul să-ti blasfe- 
mieze omeneasca bucurie pentru că 
ai dștigat o partidă sportivă, și nici 
omeneasca amărăciune pentru că ai 
pierdut o partidă sportivă. Dar dacă 
dorința de a învinge cu orice preț, 
sau neputința de a suporta infrin
ger ea creează stări de paroxism si 
provoacă arte care Încalcă flagrant 
curatul apirit al sportivității, atunci 
faptul — ori fenomenul — trebuie 
să ne dea de gindit și trebuie să-și 
găsească pe loc atit oprobriul public, 
dt și sancțiunea cuvenită

Spun toate aoestea fiindcă, de ci- 
tăva vreme, pe stadioanele noastre 
apar mai des dedt altădată actele 
nesportive, incidentele brutale sau 
chiar huliganice. Să nu ne referim 
la ciondănelile curente, nici la al
tercațiile obișnuite, din păcate, care 
l-au determinat pe un mare maestru 
al literelor să spună ct fotbalul ar 
fi un sport nobil jucat de barbari — 
in comparație cu rugbiul care ar fl 
un sport barbar jucat de nobili. 
(Deci, chiar $i Ateste acte aparent 
mărunte trebuie combătute, ca fiind 
in totală contradicție cu civilizația 
stadionului). Dar sâ ne referim, ceva 
mai pe larg, la cîteva fapte, care 
reprezintă nu numai abateri grave 
dp la etica arenei și de la conduita 
cetățenească, ci chiar încălcări ale 
legii.

Presa a scris — e adevărat, în

în context a fost evocată însem
nătatea întâlnirii din 1872 dintre se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român. Nlcolae Ceausescu, și 
primul secretar al Partidului Socia
list Francez. Francois Mitterrand.

rezulta- 
accslor 

bunelor 
partide.

dindu-se o Înaltă apreciere 
telor înregistrate in urma 
convorbiri in promovarea 
raporturi dintre cele două 
în aceeași ordine do idei, s-a sub
liniat că vizita delegației de pri
mari socialiști este o expresie a le
găturilor dintre Partidul Comunist 
Român si Parf'dul Socialist Francez, 
convenindu-se asupra necesității 
dezvoltării in toate domeniile a dia
logului statornicit, pentru promova
rea schimburilor si contactelor in 
folosul unei mai bune cunoașteri, al 
colaborării tot mai active dintre cele
două partide.

în timpul convorbirii au fost a- 
bordate. de asemenea, unele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale.

în încheierea întilniriiv tovarășul 
Nicolae Ceausescu a rugat pe oas
peți ca la înapoierea lor in tară să
transmită salutul său prietenesc pri
mului secretar al Partidului Socialist 
Francez. Francois Mitterrand, pre
cum $1 urări de succese primarilor 
membri ai Federației naționale a de
putatelor municipali, cantonali și re
gionali socialist! si republicani.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambiantă amicală, cordială.

apărări^ intereselor clasei munci
toare. ale maselor largi populare, ale 
dezvoltării pe baze noi a societății 
omenești, in care știința și cultura 
ocupă un loc esențial, dar, in care, 
clasei muncitoare trebuie să i se re
cunoască rolul de forță hotăritoare 
in transformarea societății.

Tn acest spirit, a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se 

'înțeleagă preocupările și experiența 
României, dorința ei de a lărgi cola
borarea cu toate partidele, cu mișcă
rile revoluționare de pretutindeni, 
pentru un larg dialog liber, cu con
vingerea că aceasta corespunde nă
zuințelor forțelor progresiste din 
fiecare țară, cauzei socialismului și 
progresului, păcii și colaborării in
ternaționale.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită partidelor și organizațiilor 
pe care le reprezintă un călduros 
s-.lut și cele mai bune urări de suc
ces in lupta lor pentru dezvoltarea 
societății pe o bază nouă, pentru co
laborare și pace in lume.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

feroase. piei, celofibră, mașini și u- 
tilaje. precum și o serie de produse 
agroalimentare.

S-au evidențiat, de asemenea, do
meniile economice care ar putea 
face obiectul cooperării industriale 
și tehnice dintre cele două țări. 
Părțile au convenit, totodată, să 
studieze posibilitatea încheierii unor 
noi acorduri privind cooperarea e- 
conomică, industrială și tehnică în 
domenii de interes comun si pe ter
țe piețe, precum și deschiderea unui 
birou pentru turism al României la 
Madrid.

Printre cei prezenți la semnare se 
aflau Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. Pio 
de los Casares y de Illana, șeful Re
prezentanței consulare și comerciale 
a Spaniei la București.

(Agerpres)

termeni oarecum contradictorii — 
despre huliganismele cu care a fost 
„tratată" echipa ..Progresul" la Dro- 
beta Tr. Severin. Oricit ar exagera 
bucureștenii și oricit s-ar apăra an
trenorul Matache — „fumul" a ie
șit, totuși, de la un „foc" care n-are 
ce căuta nicăieri, dormite pe te
renul de sport. Ca dovadă, in urma 
cercetărilor făcute de organele com
petente. Matache a fost sancționat 
zdravăn. La București, de aseme
nea. intr-un meci de categoria „Pro
moție" (I.C.A.R.—Dinamo Victoria), 
fotbalistul Fllip Broșteanu — nemul
țumit de o decizie justă dictată de 
arbitru in ultimul minut de joc — 
l-a lovit pe acesta cu capul în față, 
aducindu-1 realmente in stare de 
comă. Făptașul a fost exclus din 
viața sportivă. Trebuie spus că. deși 
nici prima divizie a țării nu este 
cu desăvirșire lipsită de scene scan
daloase (in ultima etapă, spre e- 
xemplu. au fost împărțite 25 de car
tonașe galbene — majoritatea pen
tru loviri intenționate), acestea apar 
mai cu seamă în categoriile Inferi
oare. subcomisia de competiții și dis
ciplină a F.R.F. avi nd serios de lu
cru în fiecare joi seara.

Așa cum se vede din exemplele 
citate — puține, față de numărul 
lor real — organele sportive sint, în 
general, prompte și neîndurătoare — 
sancțlonlnd pe capete. Ceea ce este 
cit se poate de firesc si necesar. Iar 
dacă intransigenta va fi si mal mare 
va fl »i mai bine. Problema insă 
nu este doar de competenta orga
nelor soortive. și atita vreme cit 
actele huliganice vor fi lăsate nu
mai în judecata și in puterea a- 
cestora, huliganii nu vor putea fi 
stârpiți din stadion.

Este cu totul inexplicabil — și nu 
e pentru prima dată cind noi. ca și 
alți colegi cronicari, ne manifestăm 
această nedumerire — că organele

Recepție cu prilejul Zilei 

naționale a Iranului
Cu ocazia aniversării Zilei de naș

tere a Maiestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr — 
sărbătoarea națională a Iranului — 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. Sadegh Sadrle.h. a oferit vineri 
o recepție.

Au participat Ion Gheorghe Mau
rer. președintele Consiliului de Mi
niștri. Ștefan Voitec. președintele 
Marii Adunări Naționale. Constantin 
Stătescu, secretar al Consiliului de 
Stat, George Macovescu, ministrul

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Paul Niculescu-Mlzll, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit — vineri dimineața 
— pe prof. W. K. Jcntschke. directo
rul general al Centrului European 
pentru Cercetări Nucleare de Ia Ge
neva. CAre se află intr-o vizită in 
țara noastră.

Primire la C. C. al P. C. R.
Vineri după-amiază, tovarășul 

Stefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit delegația guverna
mentală economică a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, condusă de 
Duong Thang Long, ministru ad- 
iunct al economiei.

în cursul zilei de vineri, membrii 
delegației Adunării Federale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, condu
să de Alois Indra, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele Adunării Federale, 
însoțiți de Maria Groza, vicepre
ședinte al M.A.N., Dumitru Balalia, 
președintele Comisiei pentru consi
liile populare și administrația de stat 
a M.A.N., și de ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek, au vizitat uzinele ..Electro
nica".

Oaspeții au fost salutați la sosire 
de Lina Ciobanu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

RECEPȚIE OFERITĂ DE
9

AMBASADORUL R. S. CEHOSLOVACE Recepție oferită de C.C. al P.C.R.
Cu prilejul vizitei in țara noastră 

a delegației -Adunării Federale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, con
dusă de Alois Indra, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele Adunării-Fede
rale. ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București. Miroslav Sulek. a ofe
rit vinerr-seara o recepție;-^ -- - —

Au luat parte tovarășii Gheorghe- 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal P.C.R.— 
București, Stefan Voitec. membru al

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Austriei

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Austria, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Werner 
Sautter, a oferit vineri seara o re
cepție In saloanele ambasadei.

Au luat parte Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. membri ar conducerii unor in
stituții centrale și organizații ob

de stat investite cu dreptul și da
toria de a apăra ordinea publică in
tervin foarte rar, ori deloc, pentru 
penalizarea incidentelor mai grave 
de pe terenul de sport. Iată, profe
sorul Tomescu de la C.M.E.F.S. 
București — semnalindu-ne că un 
jucător de la „Acumulatorul" a lo
vit cu pumnul atit de tare Pe por? 
tarul advers incit i-a cauzat o frac
tură dublă de maxilar — ne vorbea 
de intenția sa de a deferi cazul res
pectiv procuraturii. Exact așa tre
buie procedat în toate situațiile de 
această natură.

Tricoul de fotbalist nu numai că 
nu-ți dă drepturi cetățenești mai 
mari. ci. dimpotrivă, te obligă la 
fair-play, la o conduită exemplară. 
Considerăm că manifestările huliga
nice de pe stadion trebuie tratate 
cu aceleași mijloace ca și scanda
lurile din restaurante, spre exem
plu. aplicind amenzi sau trimlțînd 
pe huligani să fie judecați după pro
cedura de urgență, ca orice huligani 
de rlnd.

Ridicindu-ne împotriva diferenție
rii nefirești, nelegale șl dăunătoare, 
in care se tratează o bătaie produ
să in stadion fată de una produsă 
in 6tradă. se înțelege că solicităm 
aceeași exigență și aceeași dreaptă 
Judecată. Numai astfel vom putea 
termina cu scandalagiii care Infes
tează atmosfera sportivă a arenei.

Evident, este departe de noi in
tenția de a generaliza. Am văzut 
prea multe întreceri fotbalistice de 
perfectă sportivitate și cunoaștem 
prea mulți fotbaliști cu aleasă struc
tură morală și bogată formație spi
rituală pentru a săvirși greșeala e- 
tichetăril In ansamblu. Fenomenul 
despre care am vorbit, insă, capătă 
de citva timp proporții și trebuie 
nu numai stopat, ci și eradicat.

G. M1TRO1 

afacerilor externe. Ion Crăciun șl 
Angelo Miculescu, miniștri, reprezen
tanți al unor instituții centrale, oa
meni de știință și cultură.

Au luat pArte șefi do misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★ *
Cu același prilej, ambasadorul Ira

nului la București a vorbit la postu
rile noastre de radio și televiziune. 

(Agerpres)

în cursul întrevederii, la care a 
participat loan Ursu, președintele 
Comitetului de Stat pentru Energie 
Nucleară, au fost abordate probleme 
legate de colaborarea în domeniul 
științific.

(Agerpres)

La întrevedere a participat tova
rășul Constantin Stanciu. adiunct al 
ministrului comerțului exterior.

A participat, de asemenea. Lam 
Van Luu. ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

prim-secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 2, Dragoș Simules- 
cu, director la Centrala industrială 
pentru electronică și automatizări, 
de membri ai Comitetului oameni
lor muncii din uzină.

Vizitind secții ale uzinei, parla
mentarii cehoslovaci au primit ex
plicații cu privire la producția aces
tei unități industriale, s-au interesat 
de rentabilitatea uzinei, de baza ma
terială a cercetării științifice. de 
metodele de calificare și perfecțio
nare profesională, de problemele so
ciale ale 6alariaților.

(Agerpres)

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Maria Groza și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai M.A.N., 
Aldea Militaru, ministru secretar de 
stat al Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, Iuliu 
Fejes, secretar al M.A.N.. Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., deputați, 
academicieni, oameni de știință și 
artă, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

ștești. generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultură.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

Austriei la București a vorbit la 
posturile noastre de televiziune.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
• BOX. Campionul mondial do 

box la categoria „pană", brazilianul 
Eder Jofre (in vîrstă de 38 ani), și-a 
păstrat titlul, în urma victoriei 
(K.O. în repriza a 4-a) asupra me
xicanului Vicente Saldivar. întrece
rea a avut loc în orașul brazilian 
Salvador.

BASCHET. Echipa feminină de 
baschet Politehnica București, aflată 
în turneu în Cehoslovacia, a jucat 
la Brno cu selecționata universității 
locale. Baschetbalistele românce au 
terminat Învingătoare cu scorul de 
79—76 (41—39)1

TENIS. • Turneul internațional 
dotat cu „Cupa Aryamehr", care se 
desfășoară la Teheran în cadrul 
„Marelui Premiu — F.I.L.T.", a pro
gramat ultimele partide din turul 
trei al probei de simplu bărbați. Ilie 
Năstase l-a invins pe australianul 
Ross Case (6—2, 6—1). O victorie de 
prestigiu a obținut mexicanul Râul 
Ramirez, care l-a eliminat cu 6—1, 
6—2 pe australianul Fred Stolle. în 
turul II al probei de dublu bărbați, 
perechea Ilie Năstase (România) — 
Juan Gisbert (Spania) a Întrecut cu 
6—1, 7—6 cuplul Franulovici (Iugo
slavia) — Pinto Bravo (Chile).
• „Cupa Dewar" a continuat la A- 
beravon (Țara Galilor) cu disputa
rea ultimelor două partide din sfer
turile de finalft ale probei de simplu 
femei. Jucătoarea engleză Virginia 
Wade a întrecut-o cu 6—3, 6—7, 7—6 
pe compatrioata sa Jackie Fâyter, 
iar Jill Cooper (Anglia) a Invins-o 
cu 8—2, 6—3 pe Mariana Slmio- 
nescu.

VOLEL La Montevideo a început 
turneul final al „Cupei Mondiale" la 
volei feminin. In primul meci. Ja
ponia a întrecut cu 3—2 (15—9,
8—15, 15—7, 11—15, 15—9) aelecțio- 
nata Coreei de Sud.

încheierea lucrărilor sesiunii științifice cu tema:
„Probleme ale făuririi și dezvoltării bazei 

economice a socialismului"
Vineri s-au încheiat în Capitals 

lucrările sesiunii științifice cu par
ticipare internațională pe tema 
„Probleme ale făuririi șl dezvoltării 
bazei economice a socialismului*',  
organizată sub egida Academici de 
științe sociale șl politice, academiei 
„Șt. Gheorghiu" șl Academiei de 
studii economice.

în cadrul ședinței de încheiere a 
lucrărilor sesiunii, care s-au desfă
șurat in sala Muzeului de Istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare șl democratice din Româ
nia, au participat academicieni, ca
dre didactice universitare, cercetă
tori, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești.

Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți al unor partide comu
niste, partide socialiste și soctal-dc- 
mocratice, ai altor organizații poli
tico progresiste, al unor școli supe
rioare de partid, institute de mar- 
xlsm-lcninlsm, academii de știință 
și invățămint economic universitar 
din mai multe țări din Europa, 
Asia, Africa, America, care au parti
cipat la lucrările sesiunii.

La ședința de închidere au luat 
parte tovarășii Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul educa
ției și invățămintulul, Leonte Rău- 
tu, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele con
siliului de conducere, rectorul aca
demiei „Șt. Gheorghiu".

Cuvintul de Încheiere a lucrărilor 
a fost rostit de rectorul academiei 
„Șt. Gheorghiu" care a relevat ca
racterul fructuos al sesiunii, a sub
liniat prezența activă la dezbateri a 
numeroșilor participant! români și 
oaspeți de peste hotare, ceea ce a 
contribuit la îmbogățirea proble
maticii reuniunii, creindu-se un ca
dru optim pentru un schimb rodnic 
de experiență și'opinii.

★
Tn cadrul ultimei ședințe plenare 

au luat cuvlnbul: Romulus Câples- 
cu, de la Asociația de drept inter
național și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.), care a vorbit despre 
coordonate principale ale politicii 
externe a României socialiste ; prof, 
dr. Rita Heuer, de la școala supe
rioară de partid .,Karl-Marx" de pe 
lingă C.C. al P.S.U.G., despre im
portanța social-politică și economică 
a naționalizării principalelor mij
loace de producție în R.D.G. ; conf. 
Stoian Vasiliev Tzvetev, de la Aca-

Vineri seară, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român a oferit 
o recepție în onoarea participanților 
la sesiunea științifică cu participare 
internațională, pe tema „Probleme 
ale făuririi și dezvoltării bazei eco
nomice a socialismului".

Au luat parte tovarășii Paul 
Niculesou-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent ăl C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul educației și lnvățămintului,

„Decada cărții sovietice11
Publicul bucurestean se reîntil- 

neste din nou. ca in fiecare an. in 
ambianta familiară a librăriei ..Da
cia". cu producțiile reprezentative 
ale cărții sovietice. Vineri la amia
ză a avut loc festivitatea de des
chidere a „Decadei cărții sovietice", 
manifestare organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste si 
Centrala cărții. Impprtanta acestei 
manifestări, fructuoasa activitate e- 
ditorială sovietică au fost reliefate 
de loan Jinga. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. și V. S. Tikunov. însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București. Au fost prezenți 
Petre Constantinescu-Iasi. vicepre
ședinte al Consiliului General 
ARLUS. Ion Petru Botar. secretar 
general al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe si Consiliul Cul
turii si Educației Socialiste, directori 
de edituri, alti oameni de artă si 
cultură, un numeros public. Au par
ticipat de asemenea membri ai am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

La fel ca și în alți ani. pe linia 
unei consecvente devenite tradiție, 
evantaiul policrom al numeroaselor 
exponate condensează în SDațiul 
standurilor mărturii convingătoare 
despre amploarea procesului edito
rial. despre efervescenta activității 
creatoare din domeniile care se ex
primă prin cuvintul scris. Expoziția 
cărții sovietice. Prezentă de aseme
nea la Ciul si Brașov, prezintă ci
titorului român un bogat fond de 
carte, reprezentind lucrări din lite
ratura rusă si sovietică tradusă în 
tara noastră sau importate din 
U.R.S.S.

La loc de frunte se situează cârteft 
social-oolitică ei economică. In pa
leta diversă a acestor lucrări. locul 
central îl ocupă operele lui V. I. 
Lenin, dominate de Impunătoarea e- 
ditie completă In 55 de volume, lu
crările întemeietorilor materialismu
lui dialectic 6i istoric. Marx si En
gels. precum sl numeroase lucrări 
de exegeză a operei și activității a- 
ce^tora.

Ca In fiecare an, expoziția 
prezintă numeroase lucrări de be
letristică aparțlnind autorilor ruși 
și sovietici, precum si unor scriitori 
din alte țări, valori ale literaturii 
universale, tipăriți într-o mare di
versitate de genuri si forme. Printre

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

28, 29 și 30 octombrie. în țară : Vre
mea se va încălzi treptat din nor
dul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros In nordul și vestul țării, 
unde izolat va ploua. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 
5 și plus 5 grade, mai cobori te In 
prima noapte în regiunile din sudul 
țării, unde pe alocuri se va produce 
brumă, iar maximele vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, local mai ridi
cate spre sfirsitul intervalului. In 
București : Vreme rece la început, 
apoi in încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Vint slab. Temperatura 
In creștere. 

demia de științe sociale și condu
cere socială de pe lingă C.C. al P.C. 
Bulgar, despre locul Istoric al socie
tății socialiste dezvoltate ; prof. dr. 
Johanns Helfrich von Helselcr, re
prezentant al P.C, German, despre 
revendicările șl lupta mișcării mun
citorești din R. F. Germania pentru 
socializare șl pentru participare la 
decizie : prof. Kurt Rozsypal, de la 
Institutul economic din Praga, des
pre schimbările structurale social- 
cconomlce din R.S. Cehoslovacă 
după cel de-al doilea război mon
dial ; prof. Radu Constan tin eseu, de 
la Academia de studii economice, 
despre principiile și formele rela
țiilor economice internaționale ; Pa- 
vlos Dlglis, membru al C.C. al Par
tidului AKEL din Cipru, despre ca
racteristicile de bază ale dezvoltării 
economiei cipriote $1 acțiunile În
treprinse de partidul AKEL In vede
rea înfăptuirii independenței reale 
a Ciprului ; prof. Ion Matei, de la 
Centrul de sociologie al Academiei 
de științe sociale șl politice, despTe 
activitățile de sistematizare ca mo
dalități de realizare a dezvoltării 
multilaterale ; Pat Devine, membru 
al Comitetului economic al P.C. din 
Marea Britanie, conferențiar la Uni
versitatea Manchester, despre re
vendicările forțelor populare din An
glia pentru naționalizare în condițiile 
capitalismului monopolist ; Andrăs 
Vieira, reprezentant al P.C. din Bra
zilia, despre semnificația și specifi
cul naționalizării în condițiile țării 
sale, despre lupta P.C. din Brazilia 
și a celorlalte forțe progresiste îm
potriva imperialismului ; Zaharia 
Chaker, activist la Secția de propa
gandă a P.C. din Liban, despre par
ticularitățile actuale de dezvoltare 
economico-socială a țării sale ; prof. 
Knud Erik Svendsen, membru al 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca, vicecancelar al Universită
ții din Roskijde, despre rolul națio
nalizării ca o componentă a amplu
lui program socialist de dezvoltare ; 
Emilio Qulros, membru al Comite
tului Executiv al P.C. din Spania, 
despre obiectivele cu caracter eco
nomic, social și politic ale strategiei 
•partidului comunist In lupta pentru 
instaurarea ordinii socialiste ; Radu 
Pantazi, de la Institutul de fi
lozofie, despre dezvoltarea conștiin
ței politice \in etapa actuală de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate ; prof. Constantin 
Florea, redactor responsabil adjunct 
al revistei „Era socialistă", despre 
politica internațională a Partidului 
Comunist Român.

Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele consiliului dc conducere, 
rectorul academiei „Ștefan Gheor
ghiu", Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și membri ai 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai con
ducerii unor academii și institute de 
invățămint superior.

(Agerpres)

acestea, operele poeților si prozato
rilor români clasici sau contempo
rani sint viu ilustrate în standurile 
expoziției, cit si in cifrele expresive 
ale tiralelor care atestă prețuirea sl 
circulația deosebită' a numeroase o- 
pere de seamă ale creației româ
nești. Expoziția evidențiază, de ase
menea. pe larg intensa activitate de 
traducere si tipărire din literatura si 
stiinta sovietică întreprinsă in tara 
noastră. Numai în perioada 1949 — 
1972 au fost editate, in limba ro
mână si a naționalităților conlocui
toare din țara noastră, peste 9 900 
de titluri într-un tiral total de a- 
proape 128 milioane exemplare. Nu
mai Operele lui V. I. Lenin au cu
noscut în tara noastră 164 de*  ediții 
difuzate într-un tiral totalizind peste 
6.4 milioane exemplare.

E. VASILESCU

Cu prilejul împlinirii a 300 de ani 
de la nașterea lui Dimitrie Cantemir 

Sesiune științifică omagială
Continuând suita de manifestări 

prin care poporul nostru cinstește 
memoria marelui cărturar român și 
domnitor patriot, Dimitrie Cantemir, 
vineri a avut loc in Capitală o se
siune științifică omagială organizată 
de Academia Republicii Socialiste 
România și Academia de științe so
ciale șl politice.

In cadrul lucrărilor au fost pre
zentate comunicările: „Personalita
tea lui Dimitrie Cantemir" de acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia ; „Orizontul cultural-politic al 
lui Dimitrie Cantemir" de prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice ; „Activitatea istoriografică a 
lui Dimitrie Cantemir" de prof. dr. 
docent Mihai Berza; „Limba lui Di
mitrie Cantemir" de acad. Iorgu 
Iordan ; „Raționalism și umanism la 
Dimitrie Cantemir" de acad. C. Io- 
nescu Gulian ; „Locul lui Dimitrie 
Cantemir în cultura românească" de 
dr. Virgil Cândea : „Ideea romanității 
românilor la Dimitrie Cantemir" de 
dr. Adolf Ambruster; „Dimitrie 
Cantemir — geograf și etnograf" de 
prof. dr. docent VintUă MihăUes- 
cu ; „Trecutul militar al poporu
lui romăn In opera lui Dimitrie

Solemnitatea dezvelirii unui bust
In Capitală a ayut loc vineri la 

amiază solemnitatea dezvelirii bus
tului domnitorului Dimitrie Cante
mir, una dintre cele mai proeminen
te personalități ale evului mediu 
românesc și european.

La solemnitate au participat Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga și Ladislau 
Banyal, vicepreședinți al Academiei 
de științe sociale și politice. Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii șl Educației Socialis

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România., George 
Macovcscu, a primit o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările adre
sate ministrului relațiilor externe șl 
cultelor al Republicii Argentina. Al
berto J. Vignes, cu ocazia numirii 
Bale in această funcție.

★
Vineri a sosit în Capitală o dele

gație condusă de dl. Chryssanthos 
Dimitriadis, președintele Organiza
ției naționale de turism a Republicii 
Elene, care va participa la lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte ro
mi no-elene de colaborare in dome
niul turismului.

La aeroportul Otopenl, oaspeții au 
fost intimplnnțl de Ion Cosma, mi
nistrul turismului,

A fost de față ambasadorul Repu
blicii Elene la București, Arlstots 
Phrydas.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL I

9.00 Lumea copiilor.
9,30 De la Alfa la Omega — en

ciclopedie pentru elevi.
10,00 Telex. .
10,05 Publicitate.
10.15 Selecțiunl din emisiunea 

..CIntare patriei".
10.30 Din lirica universală : i.Clnd 

însuși glasul glndurilor tace".
10.45 Bucureștlul necunoscut : 

Străzile cetății (II).
11,00 Selecțiunl din „Albumul 

duminical*.
12,00 Telejurnal.
15,00 Fotbal : Steaua — F.C. Ar

geș (divizia A). Transmisiu
ne directă de la stadionul 
„23 August". Comentează 
Mircea lonescu • In pauzâ : 
Telex ; Publicitate.

18.45 Emisiune În limba germanft.
18.15 Teleglob : Belfast.
18.30 Zalău — 500. — „Călătorie 

prin cinci secole", reportaj 
de Horla Vasllonl — Cintece 
șl dansuri populare din Să
laj.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri : Heckle șl 

Jeckle (VH).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotâritor.

20,00 Cîntecul săptămînli : „Le
gendar pâmînt străbun".
Muzica : Viorel Doboș. Text: 
Cecilia Silvestri. Interpre
tează Ildiko Bokor.

20,05 52 de inițiative In 52 de sfip- 
tămfnL

20.15 Teleenclclopedla.
20.35 Publicitate.
21,00 Film', serial î Mannix.
21.50 Gala lunii octombrie. Emi

siune de Alexandru Bocfi- 
net și Ovldiu Dumitru. Iși 
dau concursul : Anda Că- 
lugăreanu, Dlda Drăgan; 
Dem. Rădulescu. Ion Dlchi- 
seanu, Mihai Fotino, Adrian 
Romcescu, Marla Apostol. 
Prezlntâ: Florin Piersic. Core
grafia : Cornel Patrichi: sce
nografia : Doina Levința ; 
imaginea: George GrlgorescU.

22.35 Telejurnal.
22.45 Campionatele europene fe

minine de gimnastică spor
tivă — concursul individual 
compus. Transmisiune de

, la Londra. Comentează Cris- 
- - tlan-Țopescu.........

PROGRAMUL H
16,00 Film serial »,Marea iubire a 

lui Balzac". Coproducție po- 
lono-franceză. Regla: Wojcleh 
Solarz. Ultimul episod — 
„Eliberatorul".

16.50 Universitatea TV.
17,25 Film documentar : *,Pe  clm- 

pul alb". Scenariul și regla î 
Alexandru SIrbu.

17.35 Telex.
17,40 Melodii lăutărești cu Gabi 

Luncă.
18,00 Virstele peliculei. Magazin 

bilunar de cultură cinema
tografică. Emisiune de Tudor 
Caranfil.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 26 OCTOMBRIE 1973 :

FOND GENERAL DE PREMII ; 
987 652 lei din care 11 263 lei RE
PORT.

Extragerea I : 87 15 58 33 37 40 7 
65 26.

Extragerea a n-a : 17 20 45 32 47
74 43 31 13.

Cantemir" de general-colonel Ion 
Coman ; „Dimitrie Cantemir și re
lațiile Moldovei cu statele vecine la 
Începutul veacului al XVIII-lea“ 
de prof. dr. Ștefan Stefănescu ; 
„Terminologia filozofică la Dimitrie 
Cantemir" de prof. dr. docent Gheor
ghe Ivănescu.

★
In aceeași zi, la Biblioteca Acade

miei a fost deschisă o expoziție do
cumentară, care, prin numeroase ma
teriale originale, reproduceri, arti
cole și studii, oferă o imagine cu
prinzătoare asupra vieții și gindirll 
social-politice a acestei strălucite 
personalități a spiritualității româ
nești și universale.

★
Tot sub semnul aniversării a trei 

veacuri de la nașterea lui Dimitrie 
Cantemir, Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România, în co
laborare cu Comitetul municipal 
București al femeilor au organizat 
vineri un simpozion omagial.

Programul manifestărilor din a- 
ceastă zi, susținute de muzeul bucu- 
reștean, a mai cuprins o seară mu- 
zeal-artistică, la care și-au dat con
cursul soliști ai Operei Române.

(Agerpres) 

te, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Cu acest prilej, Fetre Constantin, 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, a evo
cat personalitatea și opera lui Dimi
trie Cantemir.

Monumentul, realizare a sculptoru
lui Ion Irlmescu, este ridicat la in
tersecția fostei magistrale Nord-Sud 
— care a primit numele de bule
vardul Dimitrie Cantemir — cu bu
levardul Mărășeștt



viața internațională
EVOLUȚIA SITUAȚIEI 

DIN ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 26 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvint militar egiptean, citat 
de agenția MEN. declară drept false 
afirmațiile israeliene potrivit cărora, 
vineri, armata a treia egipteană de 
pe malul estic al Canalului Suez 
ar fi atacat forțele israeliene la vest 
de Suez. Este evident — se adaugă 
— câ purtătorul de cuvint militar 
israelian a recurs la asemenea afir
mații pentru a da impresia că Egip
tul este cel care violează încetarea 
focului și a oferi astfel forțelor is
raeliene un pretext pentru efectua
rea de acțiuni militare, pentru a con
tinua acțiunile de violare a incetării 
focului.

★
TEL AVIV 26. — Un comunicat 

militar israelian informează că, vi
neri. armata a treia egipteană. în
cercuită pc malul estic al Canalului 
Suez, a organizat un atac, folosin- 
du-se de artilerie și tancuri, in în
cercarea de a lansa peste canal un 
pod cu ajutorul căruia să-și trans
fere trupele de pe malul estic pe ccl 
vestic. Trupele israeliene desfășurate 
în acest sector au respins atacul c- 
giptean cu sprijin din partea avia
ției — adaugă comunicatul.

NAȚIUNILE UNITE 26 — (Cores
pondentă de la C. Alexandroaie) : 
Consiliul de securitate si-a conti
nuat. joi după amiază, dezbaterile in 
legătură cu Orientul Mijlociu.

Dind curs sarcinilor ce ii revin 
prin rezoluția Consiliului de Secu
ritate adoptată joi la Drinz. secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. a propus luarea următoare
lor măsuri temporare. Dină la con
stituirea forțelor de urgentă ale 
O.N.U. : trimiterea in Orientul Mij
lociu a unităților militare ale Aus
triei. Finlandei si Suediei — aflate 
in prezent in cadrul forțelor mili
tare ale O.N.U. din Cipru. înființa
rea unul comandament militar al 
forțelor O.N.U. din Orientul Mijlo
ciu ii Înlocuirea forțelor dislocate

din Cipru cu alte trupe puse la dis
poziția O.N.U. de statele membre.

Au luat apoi cuvintul ambasa
dorul S.U.A.. John Scaii, ambasado
rul U.R.S.S.. Iakov Malik, reprezen
tantul permanent al Chinei la O.N.U., 
Huan Hua, sl ambasadorii Arabici 
Saudite — J. Baroody. Indiei — Sa
mar Seu. Guineei — Jeanne Mar
tin Cisse. Angliei — D. Maitland, 
Republicii Peru — Perez de Cuellar, 
și Franței — L. de Guiringaud.

★
RABAT 26. — Șapte țări arabe au 

acceptat propunerea regelui marocan, 
Hassan al II-lea. de a se organiza 
o conferință a miniștrilor de externe 

• și ai apărării din statele membre ale 
Ligii Arabe — relatează agenția ma
rocană de presă. Cele șapte state 
arabo sint Arabia Saudită. Siria, 
Kuweit, Iordania, Liban, Qatar și 
Oman. Conform propunerii suvera
nului marocan, ordinea de zi a aces
tei conferințe s-ar referi la exami
narea actualei situații din Orientul 
Apropiat, precum și la adoptarea 
unei poziții comune in legătură cu 
evoluția evenimentelor din zonă.

★
ALGER 26. — Președintele Alge

riei. Houari Boumcdicne, l-a primit, 
in prezenta membrilor Consiliului 
Revoluției, pe Kamal Abou el Madj, 
trimis special al președintelui Re
publicii Arabe Egipt. Anwar Sadat, 
informează agenția Maghreb Arab 
Press. Emisarul egiptean i-a remis 
președintelui Boumediene un mesaj 
personal din partea președintelui 
Sadat privind cooperarea interarabă 
și rolul țărilor arabe în actuala ’ 
tuație din Orientul Apropiat.

★
TRIPOLI 26. — Șeful statului 

bian, colonelul Moamer Geddafi, 
reîntors la Tripoli, după o vizită 
treprinsă in R. A. Egipt. La Cairo, 
Moamer Geddafi a conferit cu pre
ședintele Anwar Sadat, precum și cu 
vicepreședintele egiptean. Hussein El 
Shaffei, in legătură cu actuala situa
ție din Orientul Apropiat.
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APARTHEIDUL - FLAGRANTĂ VIOLARE

A PRINCIPIILOR CHARTEI O. N. U

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 

Șl COOPERARE IN EUROPA

Ecoul favorabil al propunerilor României privind dezan 
gajarea militară și dezarmarea

GENF.VA 26 (De la trimisul nostru special. Dumitru Ținu). — Subco
misia pentru problemele militare a dezbătut. Joi, două aspecte principale 

ale sarcinilor care revin conferinței cu privire Ia dezangajarea militară șl 
dezarmarea pe continent : principiile caro trebuie să guverneze negocieri
le in acest domeniu, Indiferent de forurile in care se desfășoară aceste 
negocieri, șl perspectiva pe care 
europene in privința dezarmării.

conferința trebuie să o ofere popoarelor

încheierea sesiunii
Consiliului Interparlamentar

NAȚTUNILE UNITE 26 (Ager- 
pres). — Comitetul Politic Special al 
Adunării Generale și-a încheiat dez
baterile asupra politicii de apartheid 
a guvernului din Africa de Sud cu 
discursurile reprezentanților Româ
niei. Braziliei. Iugoslaviei si Etiopiei.

Reprezentantul român. Ion Duma, 
a reafirmat poziția țării noastre de 
condamnare a apartheidului, consi
derat drept una dintre cele mai grave 
crime împotriva umanității, o fla
grantă violare a principiilor ce siau 
la baza Organizației Națiunilor Unite.

★
In Comitetul pentru problemele co

loniale al Adunării Generale s-au în
cheiat dezbaterile asupra situației 
din Rhodesia, la care. în baza hotă- 
ririi plenarei, au participat si au luat 
cuvintul și reprezentanții mișcărilor 
de eliberare națională ale do porului 
Zimbabwe — Z.A.N.U, și Z.A.P.U.

AUSTRIA

0 confirmare
a opțiunilor

Edward Ndlovu, reprezentantul 
Mișcării de eliberare națională 
Z.A.P.U., a subliniat că regimul ra
sist și-a intensificat măsurile repre
sive și segregația rasială împotriva 
populației majoritare, a Vrecut la a- 
restări și condamnări colective și la 
aplicarea, in Rhodesia, a politicii de 
bantustanizare dusă de Africa de 
Sud in teritoriul vecin — Namibia — 
pe care-1 ocupă în mod ilegal, în sco
pul separării rasiale și al perpetuării 
opresiunii asupra majorității popu
lației din acest teritoriu.

Ca măsuri concrete pentru schim
barea acestui curs periculos al situa
ției din Rhodesia, in dezbateri s-a 
arătat că Marea Britanie trebuie să 
acționeze energic pentru înlăturarea 
regimului instaurat in mod ilegal la 
putere in Rhodesia, că sint necesare 
respectarea de către toate statele a 
sancțiunilor economice și embargou
lui de arme și muniții impus Rhode- 
siei, retragerea imediată a trupelor 
sud-africane trimise in sprijinul re
gimului rasist de la Salisbury ajuto
rarea prin toate mijloacele și căile 
posibile a luptei de eliberare națio
nală a poporului Zimbabwe de către 
toate statele membre ale Națiunilor 
Unite, eliberarea din închisori a tu
turor patrioților Zimbabwe și crearea 
de posibilități reale poporului de pe 
acest teritoriu pentru a-și exercita 
in mod liber dreptul la autodetermi
nare.

partidului socialist
Așteptate cu interes de toate gru

pările politice, alegerile locale desfă
șurate la Viena și in landul Austria 
de Sus s-au încheiat cu rezultate 
care confirmă, in general, pozițiile 
tradiționale ale celor două mari 
partide pe plan regional.

Viena — cu cei 1 220 000 de alegă
tori (aproape un sfert din electora
tul austriac) — a fost guvernată, 
după primul război mondial, cu 
unele mici excepții, de reprezentan
ții partidului socialist. Deși asociat 
direct la administrarea treburilor 
capitalei, partidul populist a declan
șat o susținută campanie împotriva 
partidului socialist, in încercarea de 
e-i slăbi pozițiile acestuia In princi
pala sa citadelă electorală. Dacă ar 
fi reușit, tactica populiștilor ar fi 
țintit să demonstreze că partidul so
cialist, care și-a asumat, in 1970, 
pentru prima oară, responsabilitatea 
integrală a guvernării, renunțind la 
varianta cabinetelor de coaliție, a 
pierdut din sprijinul dobindit in ale
gerile generale.

Rezultatele obținute de partidul 
socialist in alegerile pentru consiliul 
municipal al Vienei reprezintă, din 
acest punct de vedere, un eșec al 
campaniei partidului populist Pre- 
zentind un nou candidat pentru pos
tul de' primar al rapitalei, în per
soana fostului ministru al învățămân
tului, Leopold Gratz, partidul socia
list a reușit să dobîndească la Vie
na 66 dintre cele 100 de mandate, cu 
trei în plus față de alegerile regio
nale precedente.

în Austria de Sus, land cu o pre
dominantă populație rurală, partidul 
populist și-a refăcut majoritatea in 
dieta locală, pierdută la precedentele 
alegeri. Dar cu cele 28 mandate din 
totalul de 56. el rămine tributar, la 
fiecare decizie in dieta locală, u- 
nula din celelalte două partide (so
cialist sau liberal).

Pentru micul partid liberal, scruti
nul de duminică nu a adus de
plasarea de mandate dorită, ceea 
ce a spulberat speranțele câ nici 
unul dintre cele două mari par
tide nu va putea guverna pe 
plan local fără sprijinul său. 
in această situație, liberalii sint 
nevoiți să-și reducă pretențiile la 
proporțiile reale ale voturilor obți
nute.

în perspectiva alegerilor generale 
din toamna anului 1975, apreciază 
observatorii, partidul socialist de gu- 
vernămint a primit o confirmare 
prin scrutinul de duminică a prin
cipalelor sale orientări politice.

Petre STANCESCU

Aproape toți participanții care au 
luat cuvintul, intre care reprezentan
ții Norvegiei. Suediei, Maltei, Bel
giei, Austriei, R.D. Germane, Unga
riei, Elveției, Olandei și Finlandei, 
s-au referit la propunerile românești 
privind stabilirea normelor de bază 
care să asigure progresul tratativelor 
asupra reducerii forțelor armate și a 
altor aspecte ale dezarmării în Eu
ropa, subliniind Importanța și carac
terul lor constructiv. Reprezentantul 
Olandei a subliniat, in acest sens, 
oportunitatea acestor propuneri și ne
cesitatea includerii lor in documen
tul care va fi elaborat de conferință. 
Reprezentantul Spaniei, ca și ălți 
delegați, a apreciat că propunerile 
românești sînt deosebit de bogate in 
conținut și a făcut apel la examina
rea lor atentă. Reprezentantul Sue
diei a apreciat că propunerile româ
nești se prezintă, împreună cu alte 
propuneri, avansate de Iugoslavia și 
Turcia, ca documente de bază ale 
dezbaterilor în subcomisie. Repre
zentantul belgian a exprimat gratitu
dinea delegației sale pentru faptul că 
România și Iugoslavia au prezentat 
liniile directoare, privind abordarea 
in viitor a problematicii privind de
zarmarea și controlul armamentelor.

Reprezentantul României, Romulus 
Neagu, a subliniat că există toate 
condițiile ca participanții la confe
rință să ajungă la un acord privind 
necesitatea elaborării unui program 
complex și cuprinzător de măsuri de 
dezangajare militară și dezarmare 
care să situeze pe prim plan interzi
cerea armeloj nucleare și a tuturor 
celorlalte arme de distrugere în 
masă, reducerea și, in ultimă instan
ță, eliminarea lor totală din arsena
lele militare. Un astfel de program 
ar putea cuprinde, de asemenea, în 
concepția română, măsuri ca re
ducerea și, in cele din urmă, retra
gerea tuturor trupelor străine de pe 
teritoriile altor state în limitele

frontierelor lor naționale ; lichidarea 
bazelor militare aflate pe teritoriile 
altor state ; reducerea bugetelor mi
litare, incepindu-se cu bugetele ță
rilor mari, puternic înarmate, șl În
cetarea cursei înarmărilor ; trecerea 
treptată la reducerea trupelor și ar
mamentelor aflate în dotarea armate
lor naționale ; crearea de zone de- 
nuclearizate în diferite părți ale Eu
ropei și asumarea de către puterile 
posesoare de arme nucleare a obli
gației de a nu folosi aceste arme îm
potriva statelor care fac parte din a- 
semenea zone : pregătirea condițiilor 
pentru desființarea blocurilor milita
re și» in ultimă instanță, lichidarea 
acestora.

Delegatul român a evidențiat că 
transpunerea în viață a acestui pro
gram ar urma să aibă loc pas cu 
pas, în cadrul unui proces, pe măsu
ră ce se vor crea condițiile propice 
pentru adoptarea uneia sau alteia 
dintre măsurile preconizate.

GENEVA 20 — (De la trimisul 
nostru special). La Palatul Națiuni
lor din Geneva s-au încheiat, vineri, 
lucrările celei de-a 113-a sesiuni a 
Consiliului Interparlamentar.

In cadrul ședinței finale, partict- 
pantii au adoptat o serie de docu
mente asupra problemelor care au 
figurat pe ordinea de zi a sesiunii. 
A (ost adoptată, astfel, in unanimi
tate. rezoluția cu privire la princi
piile menite să guverneze relațiile 
intre state, elaborată pe baza unui 
proiect comun prezentat de România 
și Iugoslavia. A fost adoptată, de 
asemenea, o rezoluție cu privire la 
situația din Orientul Apropiat, care 
exprimă convingerea participant ilor 
că o soluție durabilă a conflictului 
din Orientul Apropiat nu ar putea 
fi bazată decit pe respectul suvera
nității naționale, integrității terito
riale și independenței politice a fie
cărui stat din regiune. Documentul

menționat adresează, in încheiere, 
un apel tuturor parlamentelor șl gu
vernelor pentru a acționa în vederea 
aplicării stricte a rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 octombrie 
1973 și pentru începerea imediată de 
negocieri.

Cu prilejul examinării unui docu
ment referitor la măsurile menite să 
ducă la aplicarea efectivă a Cartel 
Națiunilor Unite și a altor documen
te internaționale privind respectarea 
drepturilor omului in teritoriile 
neautonome,- delegația grupului In
terparlamentar român a prezentat un 
amendament care salută proclamarea 
Republicii Guineca-Bissau, exprl- 
mîndu-se speranța că parlamentul 
acestei țări va fi reprezentat cit mai 
curind în Uniunea Interparlamentară. 
Propunerea românească a fost ac
ceptată cu o mare majoritate de vo-

PREȘEDINTELE MAURITANIEI 
L-A PRIMIT PE 

AMBASADORUL ROMÂNIEI
NOUAKCHOTT 26 (Aeernres). 

Președintele Republicii 
Mauritania, Moktar Ould 
l-a primit pe ambasadorul 
cil Socialiste România la 
chott. Ion Moangfi. Cu acest prilej, 
ambasadorul român a transmis pre
ședintelui Mauritaniei un mesaj din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușcscu. 
președintele Consiliului de Stat. 
Moktar Ould Daddah a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și sentimentele sale de prie
tenie.

în cursul convorbirii cordiale care 
a avut loc au fost abordate proble
me de interes comun.

Islamice 
Daddah, 
Renubli- 
Nouak-

CONGRESUL MONDIAL
AL FORȚELOR PĂCII

Consultările dintre IUGOSLAVO-CEHOSLOVAC
cele două părți

MOSCOVA 26 — Corespondentul 
Agerpres, N. Crețu, transmite: Vi
neri au continuat la Palatul Congre
selor din Moscova lucrările Congre
sului Mondial al Forțelor Păcii. In 
ședința de dimineață au luat euvîn- 
tul Hortensia Allende și repiqren- 
tanții unor comitete specializate ale 
Organizației Națiunilor Unite. In șe
dința de după-amiază, L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a rostit o amplă cuvintare.

Noi execuții
in

DE CHILE 26 (Ager- 
comunieat oficial al 

. agenția 
i in

SANTIAGO 
presf. - Un .. 
juntei militare, reluat de . 
Inter Press Service, anunță că 
orașul Antofagasta, capitala provin
ciei cu același nume din sudul țării, 
au fost executați patru membri ai 
partidului socialist. Intre aceștia se 
afla Mario Silva Irriarte, secretarul 
organizației provinciale Antofagasta 
a Partidului Socialist Chilian. Toto
dată, autoritățile militare au arătat 
că, pe întreg teritoriul țării, rămin 
in vigoare restricțiile de circulație 
și așa-numita stare de război intern 
„pină cind vor fi nimicite organiza
țiile de stingă". .

Cu toate acestea, rezistența forțe
lor populare chiliene împotriva re
gimului militar nu a încetat. Actua
lul ministru de interne, generalul 
Oscar Bonilla, a recunoscut că, în 
diferite zone ale țării, Împotrivirea 
armată a oamenilor muncii din Chile 
continuă.

Procesul de destrămare a SEATO 
expresie a anacronismului

blocurilor militare
„Se poate afirma că 

SEATO există in afa
ra oricărui context, că 
este rupt de orice le
gătură semnificativă 
cu zona sa" — decla
ra. in urmă cu mai 
bine de un an. minis
trul de externe al Fi
lip inelor Carlos Ro- 
mulo. Declarațiile sale 
au fost interpretate, la 
vremea respectivă, ca 
simptomatice pentru 
situația precară în care 
se află acest pact mi
litar. ..prezentă pro
vocatoare și inutilă in 
climatul asiatic**,  după 
cum aprecia același 
om politic. Evoluțiile 
din ultimul timp 
au făcut decit 
confirme această 
preciere. Apărut în 
sia de sud-est ca — 
produs al războiului 
rece, al politicii pac
telor îndreptate îm
potriva dorinței de li
bertate și dezvoltare 
de sine stătătoare a 
popoarelor. SEATO se 
află in pragul unui fa
liment IreversibiL

Așa după cum 
știe. Încă de la 
ceputurile sale (pactul 
a luat ființă In 1954, 
din inițiativa S.U.A.), 
SEATO a fost măci
nat de puternice con
tradicții. Deși se inti
tulează „tratat al A- 
siei de sud-est". din cei 
opt membri fondatori 
(S.U.A.. Anglia. Fran
ța. Australia. Noua 
Zeelandă. Pakistan. Fi- 
lipine și Tailanda) 
doar trei sint situați in 
această zonă geogra
fică. Or. in urmă cu 
un an. Pakistanul s-a 
retras oficial din 
SEATO. precizind că 
hotărîrea sa pornește 
„de la principiile pro
gresiste si de ia rea-

nu 
să 
a- 
A- 
un

se 
în-

sud-vietnameze
PARIS 26 (Agerpres). — Joi a avut 

loc cea de-a 29-a întilnire din 
drul consultărilor intre cele două 
părți sud-vietnameze. Luind cuvintul, 
Dinh Ba Thi, locțiitorul conducăto
rului delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud Ia consultări, a con
damnat ferm politica administrației 
saigoneze, care caută să mențină o 
atmosferă de psihoză militară în 
Vietnamul de sud. Datorită acestei 
atitudini, a sabotării sistematice a 
Acordului de la Paris — a arătat el 
— situația din Vietnamul de sud de
vine tot mai încordată, iar consultă
rile dintre cele două părți sud-viet
nameze au intrat în impas.

ca-
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Demonstrație la Stockholm în sprijinul luptei pe care o duce Republica 
Guineea-Bissau împotriva trupelor coloniale portugheze pentru eliberarea 

întregului sau teritoriu

litățile asiatice". In 
ultimul timp, autori
tățile din Filipine vor
besc deschis despre o 
eventuală restructura
re sau chiar desfiin
țare a SEATO. Unul 
din principalii mem
bri europeni. Franța, 
nu mai participă de 
cițiva ani la reuniuni
le pactului, iar recent 
guvernul francez a a- 
nunțat că va înceta, 
cu începere din 1974, 
și orice contribuție fi
nanciară la această or
ganizație. In fine. Aus
tralia si Noua Zeelan
dă. unde de la sfirși- 
tul anului trecut se 
află la conducere gu
verne laburiste, și-au 
anunțat și ele intenția 
de a-și reduce partici
parea la alianță.

Procesul dezinte
grării SEATO a atins 
astfel o fază 
sată^ pe care nu

avan- 
___- .:j o 

mai ignoră nici chiar 
putinii și anacronicii 
adepți zeloși ai alian
ței respective. Recen
ta sesiune anuală a 
pactului, care a avut 
loc la New York, este 
în această privință e- 
dificatoare. Cea mal 
mare parte a celor care 
au luat cuvintul la se
siune au subliniat ca
racterul perimat al 
blocului. pronunțîn- 
du-se pentru o poli
tică de stringere a le
găturilor de coopera
re bilaterală a țărilor 
din Asia de sud-est 
Reflectind această sta
re de spirit. comu
nicatul dat publicită
ții arată că ..s-a ho- 
lărit limitarea activi
tății militarea SEATO. 
urmind a se pune ac
cent pe dezvoltarea 
economică si socială a 
tonei" si stabilin-

d'u-se, totodată, redu
cerea personalului se
diului SEATO de la 
Bangkok.

Expresie a cursului 
nou spre destindere in 
viața internațională, 
dezvoltarea procesului 
de destrămare a pac
tului Asiei de sud-est 
demonstrează in mod 
concludent eșecul po
liticii blocurilor, ade
vărul inexorabil că 
securitatea popoare
lor nu rezidă în exis
tența blocurilor mili
tare sau in utilizarea 
instrumentelor politi
cii de forță și dictat, 
care nu fac decît să a- 
limenteze încordarea, 
animozitatea și neîn
crederea intre națiuni, 
ci. dimpotrivă. în res
pectarea independen
ței și suveranității fie
cărui stat. în aplicarea 
neabătută de către toa
te statele a principii
lor dreptului si legali
tății internaționale. în 
statornicirea, pe a- 
ceastă bază, a unor 
relații noi de bună 
vecinătate, prietenie 
și cooperare între toa
te popoarele. Realită
țile zilelor noastre re
clamă cu tot mal mul
tă stringență, ca un 
imperativ major, li
chidarea definitivă a 
blocurilor militare, a- 
boli rea forței și ame
nințării cu forța In ra
porturile dintre 
te. Instaurarea
climat nou, al încre
derii și colaborării In
tre țări, indiferent de 
orinduirea lor socia
lă. In concordanță cu 
interesele vitale ale 
umanității.

sta- 
unul

Euqen IONESCU

BELGRAD 26 (Agerpres). — Co
municatul privind convorbirile din
tre Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
și Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, con
stată dezvoltarea cu succes a rela
țiilor dintre cele două țări, precum 
și dintre U.C.I. și P.C.C.. și expri
mă dorința părților de a le promova 
în viitor.

Relevînd că în cursul discuțiilor a 
fost efectuat un schimb de opinii 
asupra problemelor internaționale 
actuale, comunicatul iugoslavo-ce- 
hoslovac reafirmă, în context, dorin
ța părților de a depune, alături de 
celelalte state europene. eforturi 
pentru asigurarea păcii și colaboră
rii De continentul nostru, conside- 
rînd că Ia aceasta, poate să-și 
aducă o contribuție majoră Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa.

ANIVERSAREA LUI DIMITRIE CANTEMIR PESTE HOTARE

O dimineață fără ziare

La Biblioteca română din 
Roma a fost organizată o ma
nifestare consacrată împlinirii a 
300 de ani de la nașterea mare
lui cărturar român Dimitrie 
Cantemir. Despre personalitatea 
și opera lui Dimitrie Cantemir 
au vorbit prof. Alexandru Mir
ean. secretarul Bibliotecii ro
mâne, și conf. univ. Ovidiu 
Drimba. șeful catedrei de limba 
și literatura română de la Uni
versitatea din Torino. La ma
nifestare au luat parte persona-

lități ale vieții științifice si cul
turale italiene.

La 26 octombrie, in aula Bi
bliotecii centrale a Academiei 
de științe' din Helsinki, a avut 
loc vernisajul expoziției de fo
tografii dedicate aniversării a 
300 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Cantemir. Au luat cu
vintul. cu acest prilej, prof, 
univ. Valentin Kiparski, mem
bru al Academiei finlandeze, 
și Constantin Vlad, ambasado
rul României la Helsinki.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Vicepreședintele Consi

liului de Miniștri al U.R.S.S., 
V. N. Novikov, l-a primit pe Petre 
Lupu, mipistrul muncii, aflat în vi
zită in U.R.S.S. Au fost prezenți 
A. P. Volkov, președintele Comite
tului de stat pentru problemele mun
cii și salariilor din U.R.S.S., și Gh. 
Badrus, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

Protocol româno-polo- 
H6Z. Varșovia a fost semnat un 
protocol de aplicare, pe anii 1974— 
1975, a prevederilor acordului dintre 
guvernele României și Poloniei pri
vind colaborarea în domeniul folo
sirii pașnice a energiei atomice. Do
cumentul trasează jaloanele colabo
rării și cooperării în ce privește pro
iecte de cercetare, schimburi de spe
cialiști. documentație și informație 
tehnico-științifice din domeniul nu
clear.

La Invitația C.C. al Parti
dului Muncii din Albania ’’ 
a guvernului R.P. Albania, o dele
gație de partid și guvernamentală 
a R.D. Vietnam, condusă de Fam 
Van Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, prim-minis- 
tru al guvernului R.D. Vietnam, va 
face, în curind, o vizită oficială de 
prietenie în Albania.

Comisia de frontieră for- 
mată din imputernlcițli R. D. Ger
mane și R. F. Germania s-a întrunit,

VARȘOVIA — Atașatul militar 
aero și naval al țării noastre la Var
șovia, colonel Nicolae Dinu, a ofe
rit la „Casa ofițerilor" din capitala 
Poloniei o gală de filnie și un coc
teil. Au participat generalii de divi
zie Tadeusz Tuczapski și Eugeniusz 
Molczyk, adjuncți ai ministrului a- 
părării naționale al Poloniei.

HAVANA. Atașatul militar aero si 
naval al tării noastre Ia Havana, 
colonel Stoica Dumitru, a organizat 
o gală de filme si un cocteil, la care 
au participat Fernando Viceno Ale- 
gret, adjunct al ministrului forțelor 
armate revoluționare, ofițeri supe
riori.

TIRANA. Ambasadorul tării noas-

la 24 și 25 octombrie, la Magdeburg, 
în cadrul celei de-a Vl-a ședințe. A 
fost prezentat raportul grupului de 
lucru in legătură cu stadiul lucră
rilor de stabilire și marcare a fron
tierelor dintre R.D.G. și R.F.G.

Vicepremienil Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Li 
Si&n-nien. si ministrul chinez al co
merțului exterior. Li Cian, au avut, 
la Pekin, o întrevedere cu o dele
gație comercială din Burundi, con
dusă de Longin Kanuma, ministrul 
lucrărilor publice și al transportu
rilor. i

Președintele Argentinei, 
Juan Domingo Peron, a arătat, în 
cadrul unei conferințe, că unul din 
imperativele principale ale progra
mului guvernamental de dezvoltare 
a tării urmărește întărirea indepen
denței economice și crearea unor 
condiții adecvate afirmării interese
lor naționale și satisfacerii necesită
ților poporului argentinean.

Convorbirile S.A.L.T. La 
26 octombrie, la Geneva a avut loc o 
nouă convorbire între delegațiile so
vietică și americană, participante la 
tratativele privind reducerea arma
mentelor strategice S.A.L.T.

Guvernul Uruguayana h°- 
tărît să interzică apariția, pe o pe
rioadă de două luni, a ziarului „El 
Popular" — organul Partidului Co
munist din Uruguay.

tre la Tirana, Ion Stoian, a oferit 
un cocteil în saloanele ambasadei. 
Au participat Xenofon Nushi, ad
junct al ministrului afacerilor exter- 
he al R.P. Albania, Ilo Prifti, ad
junct al șefului Direcției politice a 
Armatei populare Albaneze. Misto 
Treska, președintele Comitetului al
banez pentru relații de prietenie și 
culturale cu străinătatea, ofițeri su
periori.

WASHINGTON — Colonel Nico- 
lae Călin, atașat militar și naval, șl 
locotenent-colonel Mustață Romulus, 
atașat aero, au oferit un cocteil în 
saloanele Ambasadei române din 
Washington. Au participat generali 
și amirali, funcționari superiori dîn 
Departamentul de Stat al S.U.A.

ȘEDINȚE ALE UNOR COMISII PERMANENTE ALE C.A.E.R.
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — Zi

lele acestea a avut loc. la Cracovia, 
in Polonia, ședința a XX-a a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru in
dustria ușoară. La ședință au parti
cipat delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. Au fost examinate proble
me referitoare la realizarea reco
mandărilor sesiunii a XXVII-a a 
Consiliului și ale ședinței Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R.. precum șl 
propunerile de colaborare In dome
niul industriei ușoare referitoare la 
realizarea Programului complex.

A fost adoptat programul de activi
tate al comisiei pe anii 1974—1975.

★
BERLIN. — In orașul Karl-Marx- 

Stadt a avut loc ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru con
strucții. la care au participat dele
gații ale țărilor membre ale C.A.E.R., 
precum și reprezentanți ai Iugosla
viei In calitate de observatori. Au 
fost examinate probleme referitoare 
la dezvoltarea colaborării in dome
niul construcțiilor Industriale și de 
locuințe In țările membre ale 
C.A.E.R. pe perioada pină in anul 
1990.

O dimineață 
ziană fără ziare 
ca o dimineață 
soare. Imaginea fami
liară a pasagerului 
din metrou care-și ci-- 
tește ziarul preferat a 
lipsit vineri din 
sajul cotidian al 
Tisului — pentru 
greva de 24 de 
a salariaților din 
dustria tipografică, la 
care s-au raliat prin
cipalele sindicate 
zigriști, 
întreaga activitate e- 
ditorială din ” 
De ce această grevă 
la care au participat 
aproximativ 100 000 de 
persoane ?

In luna iunie, im
primeriile Larousse au 
anunțat intenția de a 
închide una din între
prinderile lor, avind 
drept consecință con
cedierea a peste 160 
de salariați. In ultima 
vreme, cind s-a con
turat trecerea de la in
tenție la fapte, mun
citorii tipografiei au 
ocupat atelierele, iar 
sindicatul C.G.T. din 
ramura cărții a lansat 
un apel la 
națională de 
tate.

Comentind

pari- 
este 
fără

că 
ore 
in-

de
a paralizat

Franța.

'o grevă 
solidari-

această

amplă acțiune, o serie 
de observatori o si
tuează in contextul 
dificultăților pe care 
le intîmpină activita
tea editorială in Fran
ța. Astfel, se aminteș
te faptul că in 1945 
existau 34 cotidiene la 
Paris și 172 în pro
vincie. Astăzi nu au 
mai rămas decît opt 
ziare în capitală și a- 
proximativ 82 în res
tul țării. Conform 
unor previziuni, 
te cinci ani ar 
să apară la 
doar patru ziare, două 
'de dimineață și două 
de seară.

Fenomenul de con
centrare este la fel de 
puternic in domeniul 
intre prinderilor de im
primerie. In ultimii 
trei ani, numai in re
giunea pariziană s-au 
închis peste 50 de în
treprinderi tipografice, 
concediind 5 000 de 
persoane. La ora ac
tuală mai există in 
Franța aproape 9 000 
de imprimerii, dar 
trei sferturi din aces
tea sînt ateliere ar
tizanale, cu mașini 
învechite, tțtilizînd mai 
puțin de 10 salariați, 
permanent amenin-

pes- 
urma 
Paris

țați de spectrul fali
mentului. La proce
sul de concentrare ca
pitalistă se adaugă, mai 
ales pentru micile în
treprinderi, un alt pe
ricol — de ordin fi
nanciar, respectiv con
curența făcută de im
primeriile din țările 
Pieței comune, care 
au ajuns să publice, 
mai ieftin, fiind scuti
te de unele taxe fis
cale, 17 la sută din 
publicațiile periodice 
franceze.

După cum constată 
numeroși comentatori, 
acest proces — atît 
de îngrijorător pen
tru soarta a mii
și mii de muncitori 
din ramura impri
meriei — ar avea im
plicații vaste și pe 
alte planuri ale vi 
ții- sociale, informați £ 
curentelor de idei, im* 
clusiv viata politică, 
mai ales ținînd sea
ma de faptul că pro
cesul de concentrare 
în domeniul presei a- 
fectează, în primul 
rind, ziarele și publi
cațiile de opinie.

Paul 
DIACONESCU

Paris

INUNDAȚII IN SUD-ESTUL SPANIEI
De citeva zile, soarele strălucește 

din nou asupra provinciilor din sud- 
estul Spaniei : Granada, Murei și Al
meria. înseninarea nu poate diminua 
însă cu nimic teribilele consecințe ale 
inundațiilor care au atins, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, întreaga Andalu
zie. Pe zeci și sute de kilometri pa- 
trați, unde s-a făcut simțită furia a- 
pelor, se oferă privirii aceeași pano
ramă dezolantă : un amestec de mii, 
pietre, zicluri de case ruinate, ma
șini răsturnate, stlrvuri de .animale, 
pomi dezrădăcinați. Este cea mai te
ribilă catastrofă naturală care a lovit 
sud-estul Spaniei. Statistici, încă in
complete, vorbesc de 500 de morți, 
de pagube materiale care se ridică 
la zeci de milioane de pesetas.

In această zonă a Spaniei, conside
rată drept cea mai secetoasă din Eu
ropa, de aproape șase luni nu mai 
căzuse nici un strop de ploaie. Iar 
acum In numai citeva ore s-au înre
gistrat mai mult de 200 de litri pe 
metru pătrat Albiile secate ale Ku
ril or s-au umplut cu repeziciune și 
au distrus digurile. Torente vijelioa
se au coborit Înspre mare, devastind 
totul In cale. In acest timp s-a dez
lănțuit un adevărat uragan — o vi
jelie de peste 100 km la oră. Timp 
de citeva zile, mai mult de 200 de 
localități din cele trei provincii au 
rămas izolate.

Pînă duminică seara 8-a crezut că

■ pierderile cele mai numeroase s-au 
înregistrat în localitatea La Rabita, 
situată pe așb-numita „Coastă a soa
relui".

Ulterior s-a aflat că cea mai lo
vită de calamitate a fost localitatea 
Puerto Lumbreras, situată in apro
pierea Cartaginei. Tirgul este tra
versat de un curs de apă. Furtuna 
a smuls din munte o stîncă de mai 
multe tone, pe care curentul tumul
tuos al rîului a purtat-o la vale. în 
dreptul podului, situat în chiar cen
trul localității, blocul de piatră n-a 
mai putut înainta. Torentul de apă 
a ieșit din albia rîului măturind to
tul în drumul său. In mal puțin de 
cinci minute, aproape jumătate din 
case nu mai rămăseseră în picioare.

Acum pericolul a trecut, dar sute 
de oameni continuă să doarmă pe 
coline sau în păduri, cei mai fericiți 
găsind un loc în puținele clădiri pu
blice rămase încă întregi. Operațiu
nile de ajutorare sînt îngreunate de 
întreruperea pe mari porțiuni a le
găturilor feroviare și rutiere, pre
cum și a comunicațiilor telefonice și 
telegrafice. Medicamentele, apa po
tabilă și alte ajutoare de prim ordin 
sosesc Îndeosebi cu elicopterele și 
pe mare. Autoritățile apreciază că va 
trebui să mai treacă mult timp pină 
ce situația va reveni la normaL

Roma Radu BOGDAN
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