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STABILIREA PRETURILOR 
o problemă de legalitate 
și disciplină economică

Județul Maramureș 
a îndeplinit planul pe primii 

trei ani ai cincinalului

După cum este cunoscut, în șe
dința Consiliului dc Stat din 18 oc
tombrie a.c. s-a apreciat că, pe 
baza aplicării Legii nr, 19'1971, au 
fost obfinute îmbunătățiri in ceea 
ce privește modul de stabilire a 
preturilor și tarifelor, precum și 
controlul ce se exercită asupra a- 
cestora. Intr-adevăr, întărindu-se 
disciplina in acest domeniu, majo
ritatea întreprinderilor și-au sporit 
preocuparea pe linia stabilirii și a- 
plicării corecte a preturilor, îndeo
sebi de la intrarea in vigoare a 
prevederilor Legii cu privire la 
regimul preturilor și tarifelor, a- 
ceasta constituind o îndatorire fer
mă, de căpătâi, a tuturor colective
lor din unități, centrale industriale 
și ministere. Analizele efectuate cu 
prilejul dezbaterii in Consiliul de 
Stat, cit și controalele organelor 
de specialitate ale Comitetului de 
Stat pentru Prețuri au scos însă 
in evidență faptul că. pe lingă re
zultatele bune obținute. continuă 
să persiste unele tendințe negative 
de majorare ne justificată, pe dife
rite căi. a unor prețuri la o serie 
de mijloace de producție, ceea ce 
este de natură să aducă prejudicii 
activității economice. Consiliul de 
Stat a atras atenția ministerelor 
și întreprinderilor să acționeze cu 
toată fermitatea pentru respectarea 
strictă a prevederilor legale privind 
regimul prețurilor și tarifelor, pen
tru diminuarea consumurilor speci
fice și a cheltuielilor de regie, a 
prețului de cost și, in general, pen
tru reducerea tuturor prețurilor.

în ce constau anomaliile în di
mensionarea prețurilor ? Pe baza 
datelor furnizate -de Comitetul, de 
Stat pentru Prețuri, să analizăm o 
serie de situații tipice de încălcare 
a dispozițiilor legale in vigoare re
feritoare la metodologia de elabo
rare și aplicare a prețurilor.

Legea cu privire la regimul pre
țurilor și tarifelor obligă unitățile 
economice ca, înainte de stabilirea 
prețurilor pentru produsele noi, 
să supună unei exigente ana-

< _____________

lize critice cheltuielile de pro
ducție aferente. să optimizeze 
costurile, astfel incit acestea să re
flecte cit mai fidel cu putință chel
tuielile realmente necesare, justifi
cate din punct dc vedere economic 
pentru realizarea noilor produse. 
Din păcate, nu pretutindeni se ac
ționează in virtutea acestor preve
deri clare, de permanentă actuali
tate, nu toate unitățile economice 
6int preocupate de determinarea cit 
mai riguroasă și reducerea mai ac
centuată a cheltuielilor de produc
ție. Unele întreprinderi, eludind 
pur și simplu aceste îndatoriri le
gale, iși creează premeditat rezerve 
în prețurile de cost antecalculate, 
rezerve care nu se întemeiază cî- 
tuși de puțin pe eforturile proprii 
ale unităților respective, ci pe sim
ple artificii de calcul.

Așa, bunăoară, prin includerea in 
antecalculațlile de formare a pre
țurilor a unor consumuri de mate
rii prime și materiale mai mari dc- 
cit cele normate. întreprinderea 
mecanică din Sibiu a majorat arti
ficial prețurile de producție la pro
dusele „presă de îndoit tablă PS 
100- cu peste 30 000 lei și la „foar
fecă ghilotină FG 825“ cu 36 800 lei. 
Procedind la fel, întreprinderea 
„Electrobanat" din Timișoara a 
„umflat" prețul la produsul „corp 
de iluminat cu vapori de mercur" 
cu 65 lei pe bucată, incasind ne
cuvenit, în dauna beneficiarilor 
din economie, peste 358 009 lei.

Nu numai cheltuielile cu mate
riile prime și materialele sint „um
flate". Destul de frecvent, in docu
mentațiile de stabilire a prețurilor 
se iatilnesc cazuri de supraevaluare 
a cheltuielilor pentru manoperă. 
La Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc-Pitești, la 6 produse — 
furtun Rotari7, manșon radiator, 
covor cauciuc ș. a. — la stabilirea 
prețurilor a fost luată in caicul o 
manoperă determinată prin apre
ciere, fără o fundamentare tehni
că, fapt ce a dus la realizarea unui 
beneficiu necuvenit suplimentar, la

nivelul semestrului I. a. c„ de 1,8 
milioane lei.

Practicile de genul celor de pînă 
acum, care urmăresc obținerea de 
avantaje economice fără efort, de
formează contribuția întreprinderi
lor Ia crearea produsului social și 
a venitului național, duc la scumpi
rea producției în unitățile consu
matoare, la deformarea rezultatelor 
financiare ale acestora — și tocmai 
de aceea nu pot fi tolerate. Nimă
nui nu-i este permis ca prin neso
cotirea prevederilor legale să-și în
sușească gratuit, fără nici o bază 
reală, beneficii, să-și creeze prin 
artificii de calcul rezerve sub care, 
de cele mai multe ori, se ascund 
serioase deficiențe in modul dc 
utilizare a fondurilor materiale și 
financiare încredințate de stat spre 
administrare. Alături de conduceri
le întreprinderilor in cauză, vino
vate de existența unor asemenea 

‘stări de fapt se fac insă atit cen
tralele industriale, cit și ministerele 
de resort, care nu au controlat in 
suficientă măsură modul cum se 
stabilesc și se aplică prețurile de 
către unitățile din subordine, nu în
totdeauna au efectuat analize criti
ce asupra structurii costurilor de 
producție și nivelului prețurilor 
propuse, pentru a putea preveni 
tendințele de supraevaluare a chel
tuielilor de producție. Iată de ce, 
una din preocupările esențiale ale 
ministerelor, celorlalte organe cen
trale și locale, precum și ale între
prinderilor producătoare trebuie să 
o constituie luarea in calcul la sta
bilirea prețurilor numai a consu
murilor normate de materii prime, 
materiale și manoperă. în același 
timp, ele au obligația ca periodic 
să recurgă la revizuirea, îmbună
tățirea și optimizarea continuă a 
consumurilor, în strînsă legătură 
cu condițiile concrete ale produc
ției, cu cele mai bune rezultate ob
ținute în țară și peste hotare. 
Aceste măsuri, alături de reduce-

(Continuare în pag. a IlI-a)

E timpul să ne gîndim 
la însămînțările 

de primăvară 
în pag. a lll-a, 

despre munca
corespondenții noștri relatează 
pentru pregătirea ogoarelor

Felicitări pentru 
„prima felicitare"

Ciți și cum or fi arătind copiii născuți în ziua de 31 
octombrie ? Probabil cifra nu ar fi greu de aflat. Dar 
nu despre ea este vorba în rindurile de față, ci de 
semnificațiile unui act omenesc, născut intr-o institu
ție de larg interes public. Ca toți copiii, cei ce au acum 
doar citeva zile, cei ce au venit pe lume in aceste zile 
de toamnă, în care copacii au început să cinte din 
culorile frunzelor, iși vor aduce spre lumină privirile 
albastre, căprui, negre. Iși vor întinde instinctiv minu
tele spre mame. Vor căuta, intr-un cuvint, viața, ince- 
pind marea captivanta călătorie prin vreme.

Și iată că momentul ivirii pe lume al noilor mari 
călători, al viitorilor oameni mari și mari oameni nu 
l-au așteptat cu infrjgurare numai tații, stringind in 
miini pină la sufocare buchetele de flori de toamnă, 
făcind din pălării, batiste și din ochelari, intr-o splen
didă emoție, pipă de fumat. Și nu l-au așteptat nici

PICĂTURA DE CERNEALĂ

numai bunicii, care din pragul amurgului trăiesc cu 
intensitate bucuria acestor spectaculoase răsărituri, con
s’ienți că vor viețui, prin nepoți, dincolo de viitor.

Cineva a avut o idee. „o idee de milioane". Tuturor 
noilor născuți in România la 31 octombrie - zi care 
este consacrată drept „Zi mondială a economiei — 
C E C -ul le-a oferit un libret de economii cu o depu
nere inițială de 100 de lei, invitindu-i pe părinții celor 
mai tineri cetățeni ai patriei să se prezinte in numele 
fiilor lor — deocamdată cu semnătura mult prea in
descifrabilă — la cele mai apropiate unități pentru 
a ridica respectivele librete.

Deci odată cu actul de naștere, odată cu numele — 
ah, de clnd era pregătit numele, cite variante nu au 
căzut pină s-a ajuns la cel ideal I — un dar 
neașteptat, un dar simbolic : un carnet C-E.C. Ln 
îndemn către părinți să-și educe fiii, de mici, in spi
rit gospodăresc, să-i deprindă să prețuiască o viata 
echilibrată, o viață cumpătată, așezată pe coloanele 
durabile ale muncii, să se ocupe din vreme de viitorul 
OCGestul uman — născut dintr-o inimă bună și dintr-o 
gîndire in stare să privească dincolo de o «Iră. să 
prefigureze o devenire, o direcție binevenită de edu
cație — merită întreaga atenție.

Cite alte gesturi care așteaptă șl ele să se nască nu 
purtăm fiecare dintre noi ! Prin cite alte gesturi nu 
putem pregăti drumul drept in viață al celor ce 
pentru lntiia oară lumina. Multor gesturi, multor fapte 
ale noastre să le adăugăm altele. 5> niai multe. Spre 
binele nostru, al copiilor noștri, al țârii. Iar celor ce 
au avut ideea acelui simplu libret de economii, acelei 
prime felicitări să le adresăm, la rlndu-ne. „Feli
citări

Nicolae DRAGOȘ

BAIA MARE (Co
respondentul „Scin- 
teii", Gheorghe Susa). 
— Industria județului 
Maramureș a îndepli
nit. la data de 3 no
iembrie. sarcinile de 
plan la producția glo
bală industrială pe 
primii trei ani ai cin
cinalului. 15 unități 
cu pondere însemnată 
in economia județului 
au realizat planul pe 
cei 3 ani cu mult îna
inte de data mențio
nată. Față de preve
derile inițiale ale pe
rioadei 1971—1973, 
pini Ia sfirșiiul a- 
cestui an se va reali
za suplimentar o pro
ducție industrială in 
valoare de 766 mili
oane Ici, din care 374 
milioane Iei reprezin
tă sporul de produc
ție aferent acestui an. 
Producția suplimen
tară ce va fi realiza
tă pînă la sfirșitul a-

nului se va concreti
za in 4 660 tone 
plumb, 2 363 tone cu
pru convertizor, mo
bilă in valoare dc 
45 milioane lei etc.

Cu prilejul acestui 
succes, comitetul ju
dețean de partid a 
adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae
Ceaușcscu, în care se 
spune : „Vă asigu
răm. mult stimate to
varășe secretar gene
ral. că vom acționa cu 
fermitate pentru în
făptuirea ncabătțită a 
indicațiilor și sarcini
lor ce le-ați trasat cu 
prilejul recentelor vi
zite de lucru in ju
dețele Prahova. Buzău. 
Cluj, militind cu toa
tă hotărîrea pentru 
creșterea rolului or
ganelor și organizații
lor de partid in acti
vitatea unităților eco
nomice, creșterea răs

punderii fiecărui. co
munist. a fiecărui om 
al muncii pentru în
deplinirea sarcinilor 
de plan, pentru ridi
carea continuă a pa
rametrilor calitativi ai 
produselor realizate si 
creșterea eficienței in 
toate sectoarele de 
activitate.

Valorificind mai de
plin potențialul mate
rial și uman de care 
dispunem, vom vmunci 
cu întreaga noastră 
energie și pricepere 
pentru ca în 1974 — 
anul celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării 
patriei și al Con
gresului al Xl-lea al 
partidului — să obți
nem rezultate demne 
de aceste evenimente, 
rezultate care să ne a- 
propie tot mai mult 
de îndeplinirea anga
jamentului de a rea
liza actualul cincinal 
în 4 ani si jumătate.

Minerii de la Certej 
au realizat planul anual

DEVA (Corespon
dentul „Scânteii", Sa
bin Ionescu). — în
deplinirea înainte de 
termen a actualului 
cincinal a devenit pe 
drept cuvint preocu
parea de’ bază și a 
colectivului de la Ex
ploatarea minieră Cer
tei, preocupare de- 

..monstr^ță . D.^n;.J:^ria 
faptelor. Astfel, au 
fost introduse tehno

logii mai eficiente de 
exploatare a zăcă
mintelor, care au dus 
la utilizarea mai bună 
a mașinilor și utila
jelor din dotare, pre
cum și a timpului e- 
fectiv de lucru al mi
nerilor. De asemenea, 
productivitatea mun
cii a crescut, in me
die., .cu 9 Ța..sută pes
te prevederi, ceea’ ce 
a condus, la îndepli

nirea încă de pe a- 
cum a sarcinilor de 
plan revenite pe în
tregul an 1973. Conti- 
nuind acest ritm înalt 
de muncă în întrea
ga activitate din a- 
bataj se prelimină ca 
pină la sfirșitul anu
lui minerii din ’Cer
tej să realizeze o pro
ducție .. . suplimentar^ 
în valoare’ de peste 
2 700 000 lei.

Zi obișnuită de lucru pe ogoarele cooperatorilor din comuna Vărăștl, 
județul Ilfov. Mecanizatorii de Ia S.M.A. Vidra acționează cu toate 

forțele pentru efectuarea arăturilor do toamnă pe toată suprafața 
Foto : N. Buică

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST 
înfăptuiește cu convingere și rezultate 
tot mai bune sarcinile educative

încredințate de partid
Privit prin perspectiva ce

lor doi ani care au trecut de 
la plenara Comitetului Cen
tral al partidului, programul 
ideologic — la temelia că
ruia au stat propunerile din 
iulie lff/1 ale tovarășului 
Nicolae Oeaușescu — iși re
levă însemnătatea deosebită, 
dobindește noi semnificații 
de excepțională valoare. Fap
tul că proiectul de Norme 
ale muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității 
socialiste, adevărată chinte
sență a programului ideolo
gic se adresează in primul 
rind tineretului, nu este, de
sigur, intimplător, «găsindu-și 
temeiul in importanța socia
la a educării in spirit revo
luționar a noilor generații, 
in rolul atribuit de partid 
tineretului in societatea 
noastră socialistă. Fără în
doială că ridicarea con
tinuă a nivelului conști
inței socialiste a tineretului 
constituie un imperativ pen
tru creșterea contribuției 
sale la realizarea programu
lui dezvoltării multilaterale a 
patriei, pentru însăși mani
festarea sa plenară in socie
tate.

Pornind de la sarcinile pe 
care programul ideologic le-a 
stabilit pentru întreaga so

cietate, pentru toți factorii 
educativi, in vederea formă
rii multilaterale a tineretu
lui — Uniunea Tineretului 

■ Comunist a parcurs în ulti
mii anj o perioadă de inten
sificare și îmbunătățire a

o au pentru tineret însușirea 
și aprofundarea politicii par
tidului, a documentelor Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale, a progra
mului ideologic, a proiectu
lui de norme. La baza con

Ion Traian ȘTEFĂNESCU, 
prim-secretar al C. C. al U. T. C., 

ministru pentru problemele tineretului, 

prezintă activitatea desfășurată de organiza

țiile de tineret în direcțiile stabilite de Plenara 

C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971

muncii sale politico-ideologi- 
ce și cultural-educative, ac
tivitate integrată obiective
lor și sarcinilor stabilite încă 
din noiernbrie-decembrie 1967 
de către Comitetul Central al 
partidului pentru organiza
ția revoluționară de tineret. 
Analizind retrospectiv aceas
tă etapă a activității U.T.C., 
putem aprecia acum înalta 
valoare pe care au avut-o și

statărilor care se pot face 
astăzi privind participarea șl 
mai activă a tinerilor' ia în
făptuirea sarcinilor dezvol
tării economice și sociale 
stau tocmai efectele educa
tive ale programului ideolo
gic, măsurile întreprinse și 
aplicate sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid în vederea intensifi

cării muncii politice a orga
nizațiilor U.T.C.

Considerăm că ceea ce 
caracterizează activitatea dțn 
ultima perioadă a Uniunii 
Tineretului Comunist este 
orientarea cu mai multă 
consecvență a tuturor acțiu
nilor sale spre educarea prin 
muncă și pentru muncă a 
tineretului.

S-a îmbunătățit orientarea 
activității organizațiilor de 
tineret spre racordarea mai 
sirînsă a muncii politice și 
cultural-educative, a vieții 
de organizație in întregul 
ei, la realitățile și preocu
pările fiecărui colectiv, la 
problemele legate de în
făptuirea exemplară a sar
cinilor economice, in între
prinderi și unități agricole, 
in instituțiile de învăță- 
mint. In acest cadru, pe 
baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a acor
dat prioritate activității in 
rînclul tineretului muncitoresc 
— datașamentul principal al 
organizației noastre revo
luționare — și. totodată, edu
cării in spirit muncitoresc a 
întregului tineret.

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

și a încheiat vizita in Iran

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, s-a înapoiat sîm? 
bătă după-amiază in Capitală, ve
nind din Iran, unde a întreprins o 
vizită oficială la invitația primului 
ministru al acestei țări, Amir Abbas 
Hoveyda.

în această vizită, președintele Con
siliului de Miniștri a fost însoțit de 
Nicolae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior, Ion Drăgan, secretar general 
al Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului afa- ' 
cerilor externe, de consilieri și ex- 
perți. .......... '

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
fost întîmpinat de tovarășii Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Iile Verdeț, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu, Constan
tin Băbălău, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
Iineț, Ion Pățan, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, de alți 
membri ai guvernului.

Erau prezenți Sadegh Sadrieh, am
basadorul Iranului la București, și 
membri ai ambasadei.

A fost, de asemenea, de față Os
man Derinsu, ambasadorul Tutelei 
în țara noastră. (Agerpres)

Plecarea din Teheran
TEHERAN 3 — Trimisul special 

Agerpres Mircea Ionescu transmite : 
La 3 noiembrie s-a încheiat vizita 
oficială pe care președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut-o în Iran, la invitația pri
mului ministru. Amir Abbas Hove
yda.

Desfășurată de-a lungul a cinci • 
zile, vizita in Iran a fost fructuoasă 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, a prilejuit o nouă 
reafirmare a sentimentelor de priete
nie și de respect reciproc ce le nu
tresc cele două țări șl popoa
re. S-a manifestat si cu acest 
prilej — așa cum au declarat cei doi 
șefi de guvern — după cum a reieșit

și din convorbirile ce au avut loc — 
dorința comună de a se depune in 
continuare eforturi pentru a se asi
gura un cadru cit mal favorabil evo
luției in planuri multilaterale a rela
țiilor româno-iraniene.

înainte de plecare, sîmbătă dimi
neața, înaltul oaspete român s-a irf- 
tiln.it. din nou, la reședința sa, cu 
primul ministru iranian, Amir Abbas 
Hoveyda, care l-a însoțit apoi la 
aeroport.

Mehrabadul. poarta aeriană a ca
pitalei iraniene, era împodobit cu 
drapele de stat ale României și Ira
nului ; in fața aerogării oficiale era 
aliniată' o gardă militară.
(Continuare. în pag. a V-a)

ÎN TIMPUL ESCALEI DE LA ANKARA

întrevedere cu primul ministru
al Turciei,

ANKARA — In drum spre patrie, 
aeronava cu care a călătorit pre
ședintele Consiliului de Miniștri. Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut o escală 
la Ankara.

La aeroportul Esemboga, în cinstea 
Înaltului oaspete român au fost ar
borate' drapele de stat ale României 
și Turciei.

în întimpinare au venit Nairn Talu, 
primul ministru al Turciei, Haluk 
Bayulken, ministrul afacerilor exter
ne. Ismail Erez, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe, H. 
Soysal, director general al afacerilor 
politice din M.A.E., și alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Ankara, George Marin, și 
membri ai ambasadei române.

în timpul escalei, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a avut o convorbire cu pri
mul ministru al Turciei, Nairn Talu.

Nairn Talu
întrevederea s-a desfășurat într-e 

atmosferă cordială.
s z *..într-o declarație făcută ziariștilor 

prezenți la aeroport, șeful guvernu
lui român.a spus : De la prima mea 
vizită în Turcia am continuat să a- 
vem convorbiri cu reprezentanții gu
vernului turc pentru dezvoltarea co
laborării politice, economice, cultura
le și științifice dintre țările noastre. 

România acționează pentru dezvol
tarea relațiilor existente între toate 
țările balcanice. Cu Turcia întreți
nem relații apropiate și prezenta 
convorbire cu primul ministru 'Nairn 
Talu a constituit un prilej pentru a 
discuta dezvoltarea acestor relații, 
precum și unele. probleme ale situa
ției existente in lume.

In încheiere, adresîndu-se ziariști
lor turci, președintele Consiliului de 
Miniștri al României a spus: Sint fe
ricit să transmit din partea poporu
lui român un salut amical poporului 
turc, urări de progres și succes.

Comunicatul cu privire la vizita in Iran
in pagina a V-a

Din partea Comitetului Central 

al Partidului Comunist Roman 
și a Consiliului de Miniștri 

l,?IrCe.nt,ral aL Parlldll,ui Comunist Român șl Consiliul de Miniștri
1 Republicii Socialiste România anunță cu adincă durere încetarea din viată 

m ziua de 3 noiembrie 1973, a tovarășului Constantin Doncea, vechi militant 
al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, care, prin activitatea 
sa îndelungată, neobosită și devotată in rindurile PartlduluL Comunist RomAn. 
a adus o contribuție de seamă la triumful ideilor socialiste, la opera de 
făurire a noii orinduiri pe pămintul României.

★

în legătură cu organizarea fune
raliilor s-a instituit o comisie for
mată din tovarășii : Chlvu Stoica — 
președintele comisiei. Ion Coman, 
Nicolae Guină. Gheorghe Petrescu*

★

Ion Popescu-Puțuri, Nicolae MateL 
Sicriul cu corpul neînsuflețit al to

varășului Constantin Doncea va fi 
depus la clubul C.F.R. „Grivița ro- 
fie“, din Calea Grivițel nr. 355.

tiln.it
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FAPTUL] „ȘTAFETA MUNCII POLITICE DE MASĂ“
AȚI DEPUS CERERE PENTRU TELEFON ?

DIVERS Toate pîrghiile acționate convergent

Cine 
concurează... 

' cîștigă!
Concurs prin corespondență 

• In judelui Doi). Tematica sa — I accesibila tuturor. Dc la bunici 
pină la 'nepoți. Pentru că abor
dează un domeniu in care fofi 

Ipot și trebuie să fie... specialiști 
in aceeași măsură : cum circu
lăm pc drumurile publice ? In 
consecință, organizatorii — mi- 

Il'tia judcțulv'. in colaborare cu 
comitelui județean U.T.C. si 
inspectoratul școlar — au difu- 

Izat ia aceste zile nu mai puțin 
de KO 000 de buletine dc part ci* 
pare cuprinztnd 24 de întrebări 
cu care se confruntă zilnic pe 

I stradă. In calitate dc pietoni, bi- I cicliști sau conducători de ve- 
I hicule. Firește, c greu de pre- 
I văzut cui vor reveni premiile 

puse in joc. Dincolo dc aceas
ta. un lucru este insă cert : ab
solut toți participanțil vor fi 

I ciștigători 1

I Eros la volan 
’ Două autocamioane - străine, I aflate in tranzit prin tara noas- 
* trâ. se îndreptau cu aceeași I viteză spre Arad. In satul Tă- 
. tăreșîi (Hunedoara), autovehi- I cuiul din fată a frinat brusc. 
| spre a evita călcarea unor pă- 
' sări ieșite pe șosea. După ci- 
Itcva clipe insă autocamionul 

din spate a intrat cu toată vi
teza în el. Pe lingă avarierea I ambelor mașini, tamponarea s-a
soldat cu rănirea șoferului și 
a pasagerei E. S. din Moșua 
(Iași), ieșită la autostop pe tra- I seu. Cărui fapt i se datora ac- 

| cidentul ? După cum s-a con- 
• stata: de către organele de mi- 
i liție, nicidecum nefuncționării 
I sistemelor de frlnare, ci pur și I simplu faptului că șoferul și I partenera sa găsiseră tocmai

atunci momentul să-și facă în
focate declarații dc amor ! Dar 
Eros, și dc data aceasta, s-a I dovedit amăgitor. Și n-a lipsit
mult ca, in loc de paradis, să-i 
duca de-a dreptul in infern !

[ Delicatese 
| scumpe I Szabo Gyula. din comuna

Ojdula (Covasna), manipulant la 
sectorul de exploatare forestie
ră Brețcu, era mare amator de 

I delicatese. In special, păstrăvi. 
I Omisese insă.că. prinși in con- 
1 diții ilegale, aceștia pot să-l 
I coste scump. Așa că, intr-una

din zile, a făcut un stăvilar pe 
apa pinului Calaslău. abătind-o 

Ide la albia sa obișnuită. Cind 
era ocupat cu prinderea peș
tilor — pescuise deja 6 păs
trăvi — a fost ..pescuit", la rin- 

Idul său. de oraanele de control.
Și acestea i-au întocmit cu 
promptitudine ..nota de plată": 

Iin total — 2 112 lei ! Scumpe 
delicatese I

j Nuci 
j cu miez 

de... argilă
| Acum citeva zile a avut loc 

, un control la centrul de achi- 
Iziții din Țibănești, din cadrul 

I.L.F. Iași. Cu acest prilej s-a 
constatat că achizitorul Va- 

I. sile Rusu avea peste 650 kg 
" nuci, 2 000 kg borhot și alte pro- 
* duse neinregistrate. Mai mult, 

I. intr-un sac de 50 kg, care toc-
■ mai trebuia să ia drumul depo- 
’ zitelor, s-au găsit nuci cu miez 
? de... argilă. V. R. a obținut 

I-i noul „soi" de nuci prin desja-
- cerea cu grijă a cojilor, scoa

terea miezurilor și înlocuirea 
. lor cu pămint. O metodă, după 
« cum se vede, simplă și eficace, 

deoarece aceste nuci trăgeau 
* greu la cintar. Acum organele 
. in drept vor evalua si ele cu 
cintarul legii contribuția achi
zitorului la obținerea... noului 

i soi de nuci.

„Să facem 
piața 
și plecăm 
imediat“

In activitatea șoferilor care 
lucrează pe autobuzele de trans
port in comun din municipiul 
Drobeta Turnu-Severin a apă
rut, de curind, o „inovație". 
Fiind in stadiu de experimen
tare, ea se aplică, deocamdată, 

I numai pe ruta cartierului Cri- 
hala — piață. Cind ajung in 
stația de la piață, șoferii, par- 

Ică ar fi vorbiți, coboară de la 
volan și pleacă, pentru 10. 20,

39 de minute, să-și cumpere 
zarzavaturi și alte lucruri. Ast
fel de situații se Intimplă frec
vent, spre indignarea justifica
tă a cetățenilor, care vor să 
ajungă intr-un anumit timp — 
așa cum prevede, de fapt, și 
orarul autobuzelor — intr-un 

Iloc sau altul. „Ce face șoferul?" 
— întreabă de fiecare dată pa
sagerii. „Mal aveți puțină răb
dare — încearcă să calmeze 
gituația taxatoarea — trebuie să 
vină- S-a dus și el să facă pia
ța. O să plecăm imediat". Pe 
cind ,și „premierea" respectivi
lor șoferi, care, în ciuda ne
mulțumirii călătorilor, țin să 

generalizeze o astfel de „inova
ție" ?

Rubricâ redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
yi corespondenții „Scinfeii"

I

I

I

spre generalizarea inițiativelor înaintate
La Combinatul de prelucrare a 

lemnulul-Tirgu Jiu se conturează o 
r.ouâ inițiativă menită să imprime 
un caracter tot mai concret muncii 
politico-educative : o inițiativă inti
tulată „Ștafeta muucii politice de 
masă". ..Ștafeta'' — nc-a spus tova
rășul ȘL Călugăru. secretar al co
mitetului de partid pe combinat — 
constă în aceea că o anumită acțiu
ne. declanșată initial printr-una din 
formele muncii politice de masă, este 
apoi preluată $1 susținută cu toate 
formele și mijloacele pină la gene
ralizarea ci sau pinâ la soluționarea 
deplină a problemei respective. Cu 
alte cuvinte, se urmărește să se a- 
sigure folosirea mai eficientă, in 
mod coordonat și intr-o direcție u- 
nic&. a tuturor mijloacelor dc care 
dispune organizația de partid pen
tru dezvoltarea răspunderii comunis
te față de bunul mers al producției.

— Un exemplu concret ?
— Cel care a marcat începutul 

acțiunii : la gazeta dc perete 
a secției croit au fost criticați șase 
muncitori caro au lipsit intr-o zi de 
la serviciu : ca urmare, stația de ra
dioamplificare și-a reprofilat progra» 
mul si a consacrat emisiuni speciale 
d’șciplinei in producție, iar brigă
zile artistice de agitație au inclus, 
în programele lor. aspecte de la 
locurile de muncă afectate de ma
nifestările de indisciplină ale celor 
care nu folosesc integral tipapul de 
lucru. Practic. întregul arsenal al 
muncii politice de masă a fost o- 
rientat către întărirea disciplinei in 
producție. Așadar. în locul unor ac
țiuni dispersate, desfășurate de mul
te ori la voia intimplării. acestea au 
fost coordonate, focul lor fiind în
dreptat concentric spre un scop pre
cis.

— Eficienta concretă a acțiunii la 
care v-ați referit ?

— Tn primele 15 zile ale lunii oc
tombrie absențele nemotivate și în
târzierile s-au redus la jumătate față 
de luna precedentă.

Firesc, „ștafeta muncii politice d« 
mo<ă;‘ constituie. în primul rind. o 
acțiune in snrijinul inițiativelor o- 
rlentate in direcția îndeplinirii inte
grale; la timp și la toți indicatorii pla
nului. în acest scop, prin agitafa 
vizuală se popularizează concret, 
mobilizator, sarcinile și angajamen

tele colectivelor de muncă, manifes- 
tindu-se o grijă deosebită pentru in
formația „la zi" asupra îndeplinirii 
planului. La intrarea in combinat, 
pe un panou, alături de altul in care 
sînt înscrise angajamentele anuale, 
se prezintă un raport sintetic 
al realizărilor pe primele nouă 
luni din acest an. la producția glo
bală. la export, beneficii, cheltuieli 
materiale la 1 000 do Ici producție 
marfă. Ca lucrurile să fie cit se 
poate de clare pentru oricine, in 
completare, lingă angajamentul anual 
și realizările pe nouă luni este înfă
țișată situația zilnică — din care a-

din ziua respectivă și pentru a sta
bili împreună măsuri privind înde
plinirea sarcinilor din ziua următoa
re ; astfel, fiecare om știe dinainte, 
precis, ce arc de.făcut. La o astfel de 
intilnire, timplarul Ion Voiculescu a 
lansat o chemare la întrecere către 
toți muncitorii din sector, avind ca 
obiectiv depășirea cu 10 la sută a 
planului zilnic. Răspunzînd chemă
rii. fiecare limplar iși pregătește a- 
cum din timo sculele de lucru șl 
materia primă, astfel că activitatea 
se desfășoară neîntrerupt, fără ri
sipă de timp.

Conectată la sarcina majoră a co

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DE LA 
COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI-TG. JIU

flâm. de exemplu, că în ziua de 30 
octombrie s-au produs peste plan 3 
mp de parchete. 10 m.c. cherestea de 
fag, 5 tone P.A.L. etc. Și la locurile 
de muncă, aceeași agitație vizuală 
clară, la obiect, cu calcule convin
gătoare, care țin permanent trează 
atenția colectivului față de sarcinile 
de producție, oferă o expresie vie 
a activității desfășurate zi de zi.

Realizind concret ideea „ștafetei", 
cifrele, angajamentele, realizările, 
calculele înscrise pe panouri- sînt 
preluate de agitatori, comentate și 
confruntate cu situația existentă in
tr-un moment sau altul, dezbătu
te în cadrul convorbirilor pe care le 
poartă cu oamenii : acestora li se 
explică sensul politic și însemnăta
tea economică a intensificării între
cerii socialiste pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor, dialogurile o- 
fQrind deseori și soluții pentru În
făptuirea angaiamenteldr. Agitatorul 
Constantin Vijulan. bunăoară, din 
sectorul croit mecanic, organizează 
de cîtva timp, la ieșirea din schimb, 
Intilniri operative cu muncitorii pen
tru a-i informa asupra realizărilor

lectivului combinatului de a depăși 
prevederile cincinalului, munca po
litică de masă, așa cum este ea con
cepută acum in cadrul „ștafetei", 
contribuie la extinderea experienței 
înaintate, a metodelor folosite de 
fruntași. Stația de radioamplificare 
a popularizat, in cadrul unei emi
siuni, metodele folosite la secția 
crolt mecanic pentru ridicarea pro
ductivității muncii și modalitățile 
prin care la secția parchete s-au ob
ținut indici superiori de utilizare a 
masei lemnoase. Datele șl faptele 
popularizate prin această emisiune 
au fost discutate aooi în amănunt, 
concretizate. De exemplu, la secția 
mobilă, organizația de bază a inițiat 
o demonstrație practică in care 
fruntașii au arătat cum muncesc, ce 
metode aplică pentru sporirea pro
ducției. Tîmplarul Nicolae Diaco- 
nescu a cerut să lucreze timp de o 
zl la agregatul de montaj, unde un 
coleg al său, nu izbutea să-și reali
zeze norma zilnică decît in proporție 
de numai 80—85 la sută. La sfîrșitul 
schimbului, tovarășul Dîaconescu a 
depășit norma planificată. demon-

6trind că sarcina stabilită poate fi 
realizată, cu condiția Insă ca ziua de 
muncă să fie integral folosită, să se 
asigure' din vreme piesele necesare 
montajului. Iată, deci, că prin ac
țiuni coordonate, înmănuncheate prin 
„ștafetă", prin angajarea directă a 
dialogului viu cu oamenii, se des
coperă practic existența unor noi 
posibilități de sporire a producției, 
de obținere a unor Importante eco
nomii, se cristalizează concluzii cu 
ecou in conștiința oamenilor, dc rea
lă importanță practică.

Un loc important in cadrul „Șta
fetei muncii politice de masă" 11 
ocupă concentrarea Întregului arse
nal de formo și mijloace în direcția 
cultivării spiritului de combativitate 
față dc manifestările de indisciplină, 
risipă, neglijență in gospodărirea 
materiei prime și materialelor, ener
gici electrice. Inițiativa a pus in evi
dență un șir de modalități simple, 
dar de certă valoare. în acest sens ni 
s-a părut semnificativ următorul e- 
xemplu : la gazeta satirică a servi
ciului transporturi a apărut de curind 
o caricatură ce a stirnit v.ii comen
tarii : muncitori dintr-un alt sector, 
de la rampa de încărcare, i-au „sur
prins" ne tractoriștii Nicolae Andri- 
ța și Mihai Cenușolu efectuind curse 
clandestine. Printr-o „corespondentă 
deschisă" între colectivele a două 
gazete de perete, abaterea a fost su
pusă criticii publice, fără să se 
treacă cu vederea faptul că „cei vi
novat! nu lucrează la noi", așa cum 
se procedează, din păcate, pe alocuri. 
Caricatura a avut efectul scontat : a 
doua zi, cei doi au prezentat colecti
vului gazetei un angajament scris, 
prin care s-au obligat că nu vor re
peta asemenea fapte. Angajamentul, 
afișat în locul caricaturii, a fost apoi 
respectat întocmai.

Am consemnat doar cîteva acțiuni 
de început ale „Ștafetei muncii po
litice de masă". Ele rețin atenția 
pentru eficiența lor și, deopotrivă, 
pentru efortul pe care-1 reflectă în 
căutarea unor forme și metode ale 
muncii politice de masă, de certă 
valoare practică, educativă.

Vasile M1HAI 
Mihai DUMITRESCU

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor nm primit 
Informația că lucrătorii din sectorul de telefonie s-au angajat să rea
lizeze. cu cel puțin o lună mai devreme, planul pe acest an pr vind În
ființarea de noi posturi telefonice. Pină in prezent <2
losință noi centrale în Capitală (20) șl In .1B d%Iț?E?l,I Vj
aceste zile urmlnd. Ia rind. Tg. Mureș. Dej ș| cartierele Giurgiu și 
Bcrcenl din București. Se preconizează devansarea, pentru acest tri
mestru. a punerii in funcțiune a centralei telefonice din Deva — Pre
văzută Inițial pentru 1974. Tot pentru 1974 este prevăzută con^ndrea 
a 28 de noi centrale telefonice in orașele Constanța (cartierul Tomis), 
Reșița (cartierul Moclur), Cluj (cartierul Gheorghlenl). Moroni. Ol te» 
nița. Satu-Mare. Galați (cartierul Țiglina). Timișoara. Băilcști. Boto
șani. Rm. Sărat. Tirgoviște. Craiova. Petroșani, P. Neamț Tulcea. Bu- 
huși. Drobeta Tr. Severin. Roman. Orșova, orașul Victoria. Rm. Vil- 
cea. Lugoj, Cisnădie și in București (cartierele Qrumul Taberei. Co- 
lentina și 1 Mai). . .în ce privește extinderea telefoniei automate interurbane (cu pre
fix) pe lingă Oradea, Suceava și Arad — racordate in anul curent la 
acest sistem — In anul viitor vor mal fi racordate orașele Tg. Mureș, 
Buzău. Sinaia și Alexandria.

în felul acesta, actualul cincinal va consemna tot atitea posturi te
lefonice noi cite au fost create in 40 de ani anteriori.

ZELUL PENTRU HÎRTII A FOST STOPAT

Unele instituții do
vedeau mult zel pen
tru tot felul de hirtii 
inutile : certificate de 
stare materială soli
citate de unele școli 
și Institute de lnvăță- 
mlnt superior pentru 
Înscriere sau acorda
re de burse ; certifica

te de venituri impo
zabile pentru acorda
rea alocației de stat 
pentru copii ; adeve
rințe pentru certifi
carea drepturilor de 
transport ale salariați- 
lor care locuiesc in 
mediul rural etc. în 
toate aceste cazuri s-a

hotărît — pe baza a- 
nallzel comisiei gu
vernamentale care se 
ocupă cu raționaliza
rea sistemului de e- 
vidență din unitățde 
socialiste — să se ia 
în considerație decla
rațiile, sub semnătu
ră, ale solicitanților. 
Simplu și firesb I

COFETĂRII IN TOATE COMUNELE ȚARII

Prlntr-un program de măsuri al CENTROCOOP s-a stabilit să se 
organizeze — pină in 1975 — cite o cofetărie în fiecare comună din 
țară, peste 400 de cofetării urmind a fi date in folosință pină la sfirși- 
tul acestui an.

DESTINATAR : PRIMĂRIA DIN CHITILA

Mai mulți cetățeni din satul Ru- 
deni — al comunei Chitila — ne 
sesizează că, deși afară a început 
frigul, la școala din localitatea lor 
nu funcționează nici o sobă in nici 
una dintre cele patru clase, in care 
copiii învață și dimineața și după- 
kmiază. Anul trecut sobele din

școală au funcționat cum au func
ționat. dar acum sint practic ne
folosibile. Toată vara și toată 
toamna nu s-a făcut nimic pentru 
repararea lor. Ce ziceți, tovarășe 
primar Ion Paraschiv, lăsați copiii 
din Rudcni să învețe... la rece ?

NOI SERVICII PUBLICE ÎN CAPITALĂ

□ 0 BBBBBBBBB

Aflăm că in Capitală vor lua ființă in curind : 7 unități pentru 
repararea locuințelor și instalațiilor interioare ; 8 unități care să efec
tueze la domiciliu solicitantilor întreținerea interioarelor, spălatul co- 
voarelor. repararea obiectelor de artă, întreținerea parchetului ș.a. ; 
încă 100 ateliere de comandă și reparații in sectorul de încălțăminte 
— confecții-tricotaje ; încă 4 spălătorii și curățătorii chimice ; Încă 5 
unități de reparat aparate de radio și televizoare. Dintre serviciile noi 
ce urmează a se organiza in cel mai scurt timp in Capitală menționăm 
supravegherea la domiciliu a copiilor mici și a persoanelor in Virstâ ; 
aprovizionarea la domiciliu cu alimente în cadrul cvartalelor de lo
cuințe prin sistemul de comisionar ; repararea confecțiilor la domici
liul olientilor etc. Să le vedem !

I Popas reconfortant i
j la „Hanu Conachi"
J în mijlocul unei păduri de salcîmi. pe D. N. 25 

Galați — Tecuci, cooperația dc consum din județul
< Galați invită pe amatorii de drumeții pe aceste 
’ meleaguri la un popas reconfortant la „IIANU CO- 
j NACIII". Construcția hanului îmbină armonios tră- 
l saturi din arhitectura moldovenească veche- cu cle- 
? mente moderne. El este prevăzut cu un acoperiș de 
i șiță, balcoane, terasă, cerdacuri. Situate la etaj, 

camerele oferă o găzduire reconfortantă, fiind mo-
i bilate cu gust și dispunînd de băi, dușuri, apă i
’ caldă. La restaurantul hanului, cooperația de con- '

sum oferă o gamă variată de preparate culinare 
specifice bucătăriei locale.

PENTRU COMERCIANȚII CARE NU-SI CUNOSC IN

TERESUL...

. Com^rcianților care 
au obligația să înfiin
țeze case de comenzi 
pentru aproviziona
rea populației la do
miciliu — și care se 
mai Îndoiesc încă de 
eficienta economică a

respectivei forme 
gomert— le cităm diri- 
'tr-un studiu publfcat- 
recent In revista de 
specialitate „Comerțul 
modem" : în numai 
cinci ani o casă de 
comenzi realizează o

de. creștere a volumului 
de desfacere- de peste- 
3 orh o creștere a vo
lumului veniturilor de 
peste 4 ori. iar bene
ficiile sporesc de ' a- 
proape 8 ori. Mai este 
oare nevoie și de alte 
argumente ?

O NOUĂ CREȘA LA AZUGA

Am fost informați de către pri
mărița orașului Azugă, tovarășa 
Viorica Gherghe. că joi, 1 noiem
brie. în noul cartier al binecunos
cutei localități s-a dat în folosință 
o spațioasă și modernă creșă pen
tru copiii salariâților de la în
treprinderile de postav, de sticlă

rie. de bere, de șamotă. Clădirea 
cuprinde dormitoare bine dotate, 
săli de joacă, cabinet medical, bu
cătării și alte dependințe, care asi
gură o cazare și o îngrijire cores
punzătoare de către un personal 
calificat celor peste 100 de mici ce
tățeni.

----- ® Din instanță în fața opiniei publice @ Din instanță în fața opiniei publice -----

lntr-o după-amiazâ, în autobuzul 102...
Cu mai puțin de 43 de ore înainte să 

ciiiți aceste rînduri, adică vineri, la ora 
14,30, un complet al Judecătoriei sectoru
lui 4. deplasat la casa de cultură cea mai 
apropiată, pronunța .sentința de condam
nare a lui Gheorghe Mare, 19 ani, domici
liat in strada Mărtinești nr. 13, profesia — 
necaiificat. ocupația — chiulangiu. Scăzind 
și adunind ceea ce după lege trebuia scă
zut și adunat, lui Gh. M. i-au rămas buni 
ue executat 2 ani și 4 luni de Închisoare. 
Sentință dreaptă, primită cu interes și 
emoție de cele 34 de persoane prezente in 
saiă (rude, pensionari din cartier, nea Tu- 
do.se Minculescu — șoferul nostru — și perso
nalul auxiliar al casei de cultură). Dar de 
asigurarea publicității nu trebuiau să se 
ocupe magisirații. menirea lor era să ju
dece impecabil, și au făcut-o, iar dacă au
ditoriul a fost restrins zicem și noi : tot 
râul spre bine ! Binele ar fi, in cazul de 
față, câ n-a fost prezent și vreunul dintre 
pasagerii autobuzului 102, din după-amiaza 
zilei de 26 august, anul curent, pentru că 
ar fi rămas cam derutat

Iată ce s-a intimplat in după-amiaza 
amintită in cea mai decentă și mai strins 
legală de probe relatare posibilă.

Autobuzul mergea spre Șoseaua Vitan, 
înțesat cu călători care se întorceau ori se 
duceau la lucru. Mai spre capătul liniei 
s-a urcat un grup de șase tineri care nici 
nu veneau de la lucru, ci de la pahar. Au 
început să-și arunce unul altuia bubele 
vocabularului, cu o nerușinare de părea că 
și geamurile ilebeului roșeau. Ultragiați in 
liniștea și in bunul lor simț, smulși din gin- 
durile proprii — vesele sau triste — o fe
meie in virstă și un alt tinăr i-au sfătuit 
să Înceteze. Reacția grupului a fost aceea 
de a se bălăci și mai zgomotos in argoul 
anatomic de maidan. La stația „Stadionul 
Olimpia", animatorul detașat al șleahtei — 
Inculpatul de alaltăieri — și-a orientat 
„cavalerismul" către un subiect precis : in- 
casatoarea. Expresiile erau atit de violente 
și de direct adresate, incit probabil că ori
care dintre cei 3 prieteni l-ar fi linșat dacă 
le-ar fi ascultat la adresa propriei mame 
sau surori. Dar vorbele erau adresate taxa
toarei, așa că Gh. Mare și-a reprodus tot 
mai scandalos marea lui vulgaritate inte
rioară, spre satisfacția prietenilor șl spre 
indignarea (mută) a celorlalți călători.

întrebarea ce se pune este : cum nu reu
șeau ocupanții unui Întreg autobuz (proba
bil articulat) să-l potolească ? Chiar 5 sus
ținători avind huliganul, cum de agresivi
tatea lor nu era contracarată de forța 
unită a celorlalți 50 de oameni ?

X___________________________

Răspunsul e că forța celor 50 de oameni 
nu a fost unită. Cu excepția femeii în 
virstă și a ute-cistulul Hie Virgil, lăcătuș 
mecanic la U.M.G.B. — tinăr și el (20 de 
ani) dar de o mare maturitate morală — 
toți sau aproape toți ceilalți pasageri și-au 
rumegat indignarea In barbă. De ce ? 
Pentru că există un preț exagerat pe care 
unii semeni il acordă propriei liniști, din 
care nu ies decit dacă sint in mod direct 
afectați ; sînt oameni care, la un incendiu 
izbucnit în preajmă, trag obloanele și nu 
ies afară pînă ce focul nu le cuprinde oro- 
pria casă. Apoi, mai este și cunoscu
tul fenomen al părerilor împărțite..

înjure, să ne lovească, neputind să-i prin
dem și să-i oprim".

Iată, așadar, că după încurajarea pe care 
o creează pentru huligani abținerea, ei sint 
in măsură să învingă și in fața opiniei pu
blice constituite ca forță. De ce ?

Să vedem ce s-a intimplat mai departe, 
cind a sosit miliția. După o mică distanță, 
autobuzul ș-a intilnit cu o mașină de pa
trulare a miliției al cărei echipaj, sesizat, 
a pornit val-virtej la locul faptei. Cităm din 
procesul verbal de constatare : fiind sesi
zați că „un grup de 6 indivizi s-a urcat în 
autobuz și... (faptele descrise)... ne-am de
plasat în urmărirea acelor indivizi ; au fost

celui care urma să-i Identifice, nimeni nu 
î-a căutat să le aplice măcar o amendă. Cei 
cițiva oameni care și-au tulburat ziua in fa
voarea normelor de conduită socialistă au 
trebuit să dea cite trei-patru declarații fie
care. Susținătorii huliganului, complicii Iul, 
peticele aceluiași sac de imoralitate n-au 
fost deranjați nici măcar cu atit.

E firesc ? Nu-i firesc !
Culmea este că soluția dosarului este le

gală. Dar pe noi ne interesează nu numai 
acte legale, ci legalitatea socialistă, adică 
suma calitativă a tuturor actelor și com
portărilor legale. în nici un caz ea nu poa
te fi asimilată pasivității, după cum nor

O ÎNTÎMPLARE DIN CARE CHIAR ȘI OPINIA 
PUBLICĂ ARE DE TRAS ÎNVĂȚĂMINTE

In cazul dat, ultrajul adus bunelor 
moravuri a fost atit de șocant, Incit n-a 
mai împărțit publicul spectator în două. 
Dar dezaprobarea s-a manifestat, dacă pu
tem spune astfel, tacit. Apă la moara huli
ganilor. Ajunși la stația lor de coborire — 
„Drumul intre vii" — solistul și-a sfirșit 
reprezentația dind doi-pumni in geamul de 
protecție al Încasatoarei și lovind apoi, in 
plin, cu același pumn noduros și înaripat 
de beție, figura fetei de la I.T.B. Tinărul 
lăcătuș a încercat să-1 rețină, dar s-a tre
zit In stradă, in mijlocul găștii, luat la bă
taie, cu ușile mașinii Închise șl autobuzul 
plecat. Norocul curajosului băiat a fost că 
In autobuz mai avea un prieten și coleg 
de serviciu, care a cerut cu disperare aju
tor. Șoferul a binevoit să oprească și au 
mai coborit doi-trel bărbați, care au prefe
rat să intlrzie la schimb pentru a-i imo
biliza pe huligani. Autobuzul cu ceilalți că
lători, unii mulțumiți că a mai scăzut aglo
merația, șl-a continuat drumul.

„Am Încercat să-i oprim și să-t dăm pe 
mina miliției, declară unul dintre cei cobo- 
riți — Raiclu Bonu — dar au Început să ne

prinși pe str. Mărtinești, numai doi dintre 
aceștia deoarece restul de 4 au fugit înapoi. 
Dintre cei doi prinși, unul a reușit să 
fugă in curte, deoarece era in fața imobilu
lui unde locuia și s-a ascuns".

Acesta este Gheorghe Mare. Pe el au 
reușit cei doi membri ai echipajului, cu 
alți doî membri ai altui echipaj chemat 
prin radio, cu bărbații coborîți din autobuz 
și cu un vecin să-1 suie în mașină și să-1 
ducă la miliție.

Momentul primei intervenții comportă, 
desigur, surprize. E greu să alergi, chiar cu 
mașina, după șase iepuri. Dar urmează an
cheta, ai un capăt de fir In mină... Ce o-a 
intimplat cu ceilalți cinci „indivizi" ? Răs
punsul este incredibil : nimic. Nu l-a de
ranjat nimeni. Nici măcar n-au fost iden
tificați 1 Gh. M. a vrut să susțină că a fost 
singur. Și așa cum a vrut el, așa a rămas. 
Dacă cei șase ar fi furat ștergătoarele de la 
vreun parbriz, s-ar fi format probabil dosar 
cu autori necunoscuți, dacă ar fi fost prinși 
cu vreun borcan cu gem luat de la autoser
vire, ar fi ajuns capete de afiș, dar dacă au 
cutezat să dea friu liber violenței, ori chiar 
pentru simplul fapt de a fi fugit din fața

mele democratlsmuțpl socialist tiîAt o reali
tate vie, dar nu ca să profite huliganii de 
ea. Altfel, valorile morale se amestecă. Și, 
dacă legalitatea a fost fărimițată, opinia 
publică il urmează exemplul.

Am văzut că .a existat o primă „opinie" 
în autobuz. Să vedem care a fost opinia 
cartierului. S-a înțeles, sperăm, că hali
maua stlrnită de Gheorghe Mare odată cu 
luarea la miliție a ridicat in picioare toate 
străzile din spatele morii Vitan (n-am vor
bit de dezbrăcarea și descălțarea sa demon
strativă, n-am vorbit de amenințările gra
ve pe care a îndrăznit să le adreseze oa
menilor în uniformă I). Și totuși n-a inter
venit decit un vecin. Ce-au făcut ceilalți ?

Ceilalți au așteptat să se liniștească fur
tuna și. cind procesul s-a apropiat de ulti
mul termen, s-au constituit în opinie pu
blică ad-hoc șl au scris pe un ton destul 
de sentențios președintelui instanței : „11 
cunoaștem pe acest băiat (...) care a crescut 
sub ochii noștri (...) un copil cuminte (...) 
respectuos față de toată lumea (...) am ră
mas surprinși cînd am auzit situația aces
tui băiat (...) vă rugăm să țineți seamă de

cele arătate de noi mal sus șl (...) să 11 
ajutați".

Inspiratorul și redactorul memoriului a 
fost Angheluș Constantinescu, unul care 
„nu prea stă pe acasă, un scandalagiu, in
clusiv in familie, căruia îl place să cam 
tragă la măsea. Avem necazuri cu el. Nici 
nu știu dacă lucrează undeva"... Faimosul 
act a fost semnat de vecinii caselor din jur 
— Ilie Mărguțoiu, Ana Păvlușcnco, Marian 
Negriloaia, Constantin Stocnescu — și pe
cetluit cu autoritatea președintelui comite
tului de cetățeni, Ilie Amărăzeanu. Culrrîea 
e că tot președintele I. A. ne-a făcut și ca
racterizarea lui Angheluș. avocatul de car
tier. în ce privește girul propriu, ne-a măr
turisit dulce : •

’ — Ei, i-am dat și noi, acolo... că-i tre
buia. Oameni sintem ! Da’ ce-a făcut ?

— Cum.? Ați semnat caracterizarea șl 
nici nu știți ce-a făcut ?

— Am auzit ceva... că s-a îmbătat și l-a 
luat la miliție... Dar ce-a făcut și dacă se 
judecă, habar n-avem.

— Unde lucrați ?
— Sînt pensionar. Am fost șofer la I.T.B.
— N-ați avut de-aface cu huligani ?
— Oho-ho I Mie-mi spuneți de derbedei 

de-ăștia ? Dar de ce mă întrebați ? Nu 
cumva și Gheorghiță ?...

Dacă facem numărătoarea observăm că, 
In legătură cu același eveniment brutal, 
profund antisocial, s-au format trei „opinii 
publice" diferite : în autobuz, în cartier, in 
sala de judecată. Consecință „firească" 
pentru situațiile în care faptele nu sint 
aoreclate după unul și același criteriu mo
ral. Urmare logică pentru abaterile neur
mărite pînă la rădăcina lor. Rezultat exact 
al unui conflict în care „forțele" cu bune 
intenții, de ordine, morale, nu au convers 
simultan și In plenitudinea lor către ace
lași scop comun : viață imposibilă huliga
nilor !

Ne bazăm tot mai mult pe acțiunea opi
niei publice șl bine facem. Dar eficacita
tea opiniei publice deoinde de siguranța ei 
că. In caz de nereușită; e aoărată de brațul 
ferm al legii. Este veșnicul raport, din edu
cație, între convingere și constrineere. In
tervenția opiniei e menită să stirneoscă 
rușine ; a omului ordinii — abținerea, chiar 
teama celor declasați. Numai Imoreună, 
morală și lege, pot asigura. în orice colți
șor de țară, inclusiv la capătul lui „102", 
triumful nomelor eticii și echității socia
liste.

Serqlu ANDON
Emil MARINACHE
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E TIMPUL SA NE GlNDIM
EA INSAM1NTARILE DE PRIMĂVARA

Corespondenți noștri relatează despre munca pentru pregătirea ogoarelor

Cine încurcă și cine 
trebuie să descurce
„ițele" colaborării și 
cooperării interuzinale

MEHEDINȚI
în unitățile agricole din județul 

Mehedinți urmează să se facă ară
turi de toamnă pe mai bine de 69 bOO 
ha. Ce se face pentru grăbirea aces
tei lucrări ? Ne răspunde ing. 
Constantin Bulugiu, directorul direc
ției agricole județene : „Unitățile a- 
gricole din județul nostru — ne-a 
precizat interlocutorul — au în
cheiat incâ de mult atît semănatul 
păioaselor. cit și recoltatul culturilor 
de toamnă. Organele județene au 
luat măsuri ca și arăturile de toam
nă pentru insâmințările de primăva
ră să fie efectuate intr-un timp cit 
mai scurt. Amintesc numai două din 
ele : în cadrul secțiilor ce apar|in 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii din Obîrșia de Cimp. Gruia, 
Burila Mare, Strehala? Broșteni și 
Punghina s-a organizat lucrul în 
schimburi prelungite pe S50 tractoa
re : specialiștii organelor agricole ju
dețene. ca și cei din unități au pri
mit indicația să urmărească perma
nent, pe teren, viteza zilnică prevă
zută și să controleze calitatea lucră
rilor efectuate pe fiecare parcelă în 
parte. Din datele de care dispunem 
rezultă că. pină la 1 noiembrie, în 
cooperativele agricole, din cele 57 000 
ha planificate s-au realizat 4e 400 ha, 
iar in unitățile agricole de stat a- 
ceastâ lucrare a fost efectuată pe 
8 847 ha din cele 21010 ha prevă
zute".

Intr-adevăr, printr-un ritm susți
nut de lucru, în citeva zile se pot în
cheia arăturile de toamnă pe cele 
13 700 ha. cite au mai rămas din su
prafața planificată. Pentru a vedea la 
fața locului cum se prețuiește timpul, 
în cursul zilei de vineri ne-am oprit 
în citeva unități. La cooperativa a- 
gricolă din Gogoșu, mecanizatorii în- 
caeiaseră deja arăturile de toamnă pe 
cele 620 ha prevăzute. La ora cînd ne 
aflam la Salcia, cele 16 tractoare ale 
secției erau concentrate pe ultimele 
65 hectare si se aprecia că lucrarea 
se va indheia pină seara. „Incepînd 
de astăzi — ne spunea ing. Ion Bă- 
leanu, directorul S.M.A. Gruia — 
ne-am concentrat toate tractoarele 
pe ultimele 480 ha, astfel că, pină la 
sfirșitul săptăminii. vom termina a- 
răturile pe întreaga suprafață de 
5 133 ha cit s-a prevăzut in coopera
tivele agricole din cadrul consiliului 
imercooperatist Girla Mare".

în timp ce in unitățile amintite se 
lucra de zor, mecanizatorii întreeîn- 
cu-se cu timpul. în alte locuri orga
nizarea muncii era lăsată Ia voia în- 
îimplării. De exemplu, la cooperativa 
4cricolă din Butoiești, unde pină la 
această dată s-a arat doar 60 la sută 
din suprafața planificată, nu numai' 
că mecanizatorii au trecut Ia treabă 
pe la ora prinzului. dar o parte din 
tractoarele care normal ar fi trebuit 
să se afle în cimp, stăteau parcate 
la sediul secției. De asemenea, in

GEEBQaHQEinaG
Asistăm, în zilele noas

tre, la o creștere . rapidă, 
fără precedent, a produc
ției agricole. Ea are la bază 
realizările importante ob
ținute in domeniile meca
nizării, chimizării și iriga
țiilor. Chimizarea, in spe
cial — folosirea Îngrășă
mintelor chimice șl a sub
stanțelor pentru combate
rea bolilor și a dăunători
lor — a ridicat ..ștacheta" 
recoltelor la niveluri ne
bănuite la începutul a- 
cestui sccoL Dar dacă, așa 
cum se spune, uneori ce e 
rău e si spre bine, tot așa 
pi binele poate fi uneori 
sore rău. Specialiștii se 
întreabă cu tot mai mul
tă Gravitate : Dină la
ce proporții vor putea 
fi folosite produsele
chimice ? In ce „ Lel reacționează natura 7 Cu 
zece ani in urmă a produs 
multă emoție romanul 
„Primăvara tăcută", pe ju
mătate științific, pe jumă
tate fantastic, in care șe 
prezicea prăbușirea omeni
rii prin otrăvire chimică. 
Cartea a convins publicul 
că utilizarea pesticidelor și 
în special a D.D.T.-ului
răstoarnă ..echilibrul natu
rii" și aduce multe daune 
animalelor sălbatice, păsă
rilor și peștilor. Ca urma
re. un număr de specii ar 
fi amenințate cu dispari
ția. Rezulta, Intre altele, 
că dacă agricultura iși 
schimbă metodele nu ar 
avea nevoie de insecticide. 
Agricultorii au reacționat 
susținlnd că dacă nu se 
folosesc substanțele chimi- 
ee — îngrășăminte si insec- 
tofungicide — nu se vor 
putea asigura alimente care 
Bă satisfacă cerințele popu
lației in continuă 
Cunoscutul om de știința 
dr. Norman Borlang. deți

cooperativele agricole din Grozești, 
Sovama, Slsești și Căzănești, deși 
mai silit de efectuat arături pe 35— 
40 la sută din suprafața planificată, 
nu sint folosite toate tractoarele de 
care dispun secțiile de mecanizare. 
Se impune, desigur, ca in aceste u- 
nltăți și în altele, unde mai sint mari 
suprafețe de arat, ca tractoarele să 
lucreze zi și noapte, fără întreru
pere. să fie folosite cu randament 
maxim, astfel ca această importantă 
lucrare să fie încheiată cit mal grab
nic.

Virgil TATARU

M.IWWI
In întreprinderile agricole de stat 

și in cooperativele agricole din Ju
dețul Constanța au fost executate, 
pină în prezent, arături de toamnă 
pe o suprafață de peste 100 000 hec
tare din cele 226 000 hectare prevăzu
te in plan. în unitățile de stat a fost 
arată mai mult de jumătate din su
prafață. Lucrările sint avansate in 
cooperativele agricole din raza sta
țiunilor de mecanizare Adamclisi, 
Topraisar, Mihal Viteazu și Panteli- 
mon.

Deși timpul este foarte avansat, iar 
temperatura scade cu fiecare zi, in 
unele unități agricole ritmul de lucru 
la arat este cu mult sub posibilități. 
In cooperativele agricole din raza 
S.M.A. Hirșova au fost arate numai 
jumătate din -cele 8 140 de hectare. 
De asemenea. în raza de activitate a 
S.M.A. Cogealac mai sint de arat 
încă 5 000 de hectare, iar în coope
rativele in care, efectuează lucrări. 
S.M.A. Dorobanți și S.M.A. Mircea 
Vodă n-au fost arate decît un sfert 
din suprafețele prevăzute.

Direcția agricolă județeană a reco
mandat ca, in această perioadă, 60 la 
sută din numărul de tractoare să fie 
folosite la arături, iar restul — la 
celelalte lucrări. Nu peste tot se în- 
tîmplă așa. De curind, situația a fost 
reanalizată cu conducerile din S.M.A. 
și s-a făcut o redistribuire a trac
toarelor de la unitățile fruntașe că
tre cele rămase in urmă, stabilin- 
du-se o viteză zilnică de 5 800 hec
tare. Realizarea ei va permite termi
narea arăturilor de toamnă pină la 
15 noiembrie pe întreaga suprafață.

Situația existentă la S.M.A. Cogea
lac dovedește că nu peste tot sint 
aplicate măsurile stabilite de organe
le județene. In ziua de 31 octombrie, 
din 150 de tractoare de care dispune 
stațiunea numai 70 lucrau la arat, 
iar in zilele premergătoare, ne spu
nea Gheorghe Călău, dispecerul uni
tății, numărul acestora era de 50—50. 
Asa se face că in cooperativa agri
colă Rimnic, din 1 700 de hectare au 
fost arate doar 90 hectare. Cu ritmul 
de lucru existent, pe raza de activi
tate a stațiunii, arăturile nu s-ar ter
mina nici pină la 1 decembrie. La 

nătorul premiului Nobel, 
arăta la o conferință in
ternațională F.A.O. că suc
cesul revoluției verzi va 
depinde de permisiunea 
care i se va acorda agri
culturii să utilizeze sub
stanțele chimice. inclusiv 
ingrășămintele chimice șl 
pesticidele.

La recenta dezbatere pe 
tema „Poluarea mediului 
datorită pesticidelor și în
grășămintelor chimice fo
losite in agricultură", orga
nizată de Comisia pentru 
combaterea poluării me
diului a Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
au fost și specialiști cerce
tători care s-au situat pe 
cele două extreme, dar 
toate referatele prezentate 
și majoritatea participan
telor la discuții au înfăți
șat obiectiv efectele folosi
rii neiudicioase a îngrășă
mintelor și pesticidelor. 
Concluziile concretizate in
tr-un plan de acțiune se 
referă nu numai la inten
sificarea controlului asupra 
utilizării îngrășămintelor 
chimice și a insectofungl- 
cidelor, ci duc la măsuri 
precise de care vor trebui 
să țină seama organele de 
resort in ce privește ob
ținerea unor pesticide cu 
grad redus de toxicitate, a 
unor îngrășăminte care să 
corespundă condițiilor pe
doclimatice din tara noas
tră și asigurarea de utilaje 
care să permită aplicarea 
corectă a acestor produse.

In ultimul an al cincina
lului, pe baza sporirii ca
pacităților industrie! chi
mice, agricultura va utili
za circa două milioane tone 
de îngrășăminte chimice 
socotite in substanță acti
vă. De asemenea, este les
ne de înțeles rolul insecto- 
fungicidelor in prevenirea

pierderilor cauzate de boli 
și dăunători, dacă reținem 
aprecierile Institutului de 
cercetări pentru protecția 
plantelor, după care pier
derile produse de dăună
tori, boli și buruieni trec 
de 35 la sută din recolta 
potențială. Dar atit folosi
rea îngrășămintelor chi
mice, cit și a pesticidelor

pot să ducă la poluarea 
mediului — sol. plante, 
produse agricole. In cadrul 
dezbaterii au fast reliefate 
pe larg multe urmări ne
gative ale acestei poluări. 
Din referatul prezentat din 
partea Institutului de igie
nă și sănătate publica re
zultă că există un mare 
număr de accidente ca ui- 
mare a manevrării pestici
delor, accidente care de
pășesc pe cele de circula
ție. Dacă Drin inter
venția cadrelor medicale 
din spitalele de urgență au 
fost salvate numeroase 
vieți omenești în urma in
toxicațiilor cu aceste sub
stanțe, sechelele datorate

S.M.A. Hîrșova. ne spunea inginerul 
mecanic. Alexandru Bănică, restan
țele vor fi recuperate fără a fi ne
voie de un supliment de utilaje, iar 
lucrările vor fi terminate concomi
tent cu celelalte stațiuni din județ. 
Aici, un număr de peste 90 de trac
toare, care au lucrat pină acum la 
recoltatul porumbului și la insilozat, 
sint repartizate la arat, ceea ce va 
permite ca in 15 zile, această lu
crare să se încheie. Sint necesare 
măsuri organizatorice ca toate trac
toarele eliberate de la celelalte lu
crări agricole să fie repartizate ime
diat la arat.

George MIHAESCU

Străbătind satele județului Mureș, 
am intilnit un mare număr de 
tractoare la pregătirea ogoarelor 
pentru insămințările de primăvară, 
Pină in seara zilei de 1 noiembrie, 
în cooperativele agricole au fost fă
cute arături de toamnă pe o supra
față de peste 30 000 hectare, ceea ce 
reprezintă circa 50 la sută din pre
vederi. în ultimul timp, ritmul ară
turilor s-a intensificat, ajungind la 
o viteză zilnică de peste 2 200 ,Iia. 
Cum s-a ajuns la acest rezultat, după 
o campanie de Insămințări grea, cînd 
tractoarele au fost suprasolicitate ? 
Este demn de subliniat răspunderea 
cu care mecanizatorii din S.M.A. au 
acționat in vederea menținerii in 
stare bună de funcționare a parcu
lui de tractoare pentru executarea 
arăturilor de toamnă.

Ca urmare a bunei organizări a 
muncii de către consiliile de condu
cere din cooperativele agricole situa
te in raza de activitate a stațiunilor 
Dumbrăvinara, Gornești, £ărmaș și 
Band, aceste unități au realizat pla

Mecanizatorii din comuna Slobozia-Conachi, județul Galați, execută arături 
do toamnă pe ogoarele cooperativei agricole (lin localitate

consumului unor produse 
agroalimentare care conțin 
anumite cantități din a- 
ceste produse constituie o 
problemă mult mai se
rioasă. Este adevărat că, 
în comparație cu alte țări, 
la noi, nivelul de impreg
nare a organismului cu 
D.D.T. — un insecticid 
mult întrebuințat in agri

Tehnica agricolă modernă 
și tehnica prevenirii poluării

O INTERESANTĂ Șl UTILĂ DEZBATERE ORGANIZATĂ DE COMISIA PENTRU PRO- ' 
TECȚIA MEDIULUI A ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

cultură — este dintre cele 
mai scăzute. Același lucru 
se poate spune și despre 
urmările folosirii îngrășă
mintelor chimice. Determi
nările efectuate in 1972 in 
7 județe au arătat că va
lorile medii pot fi consi
derate ca tolerabile și că 
numai in foarte puține ca
zuri au depășit limita ma
ximă admisă. Prin urmare, 
nu există motiv de alarmă 
pentru opinia publică. Ex
plicabil de ce. Atit canti
tățile de îngrășăminte chi
mice. cit si de insecticide, 
folosite in agricultura noas
tră. sint mult mai mici 
decit in alte țări. Pentru a 
nu exista. In viitor, cazuri 

nul arăturilor in procent de peste 65 
la sută. Pină în ultimele zile, in raza 
S.M.A. Acățari, arăturile au decurs 
anevoios. Din planul de aproape 3 000 
ha s-au realizat numai 1 300 ha. 
Cauza ? Tractoarele erau folosite la 
alte munci. Analizind această situa
ție, colectivul S.M.A. a luat o serie 
de măsuri. Astfel, in cursul zilei de 
1 noiembrie am intilnit la arat peste 
50 de tractoare, care lucrau in schim
buri prelungite. Calitatea este urmă
rită cu atenție și unde este posibil 
arăturile se execută după curba de 
nivel, in scopul prevenirii eroziunii.

în schimb, la S.M.A. Chendu, vite
za prevăzută , la arat nu a fost reali
zată. Cauza ? In cooperativele agri
cole din raza sa de activita
te au întîrziat recoltatul po
rumbului și eliberarea terenului. La 
cooperativa agricolă Nadeș, intr-una 
din zilele trecute, 's-a programat 
executarea arăturilor pe o suprafa
ță însemnată, dar, ajungind la tar
laua respectivă, mecanizatorii au gă
sit terenul acoperit cu coceni. Ano
malii asemănătoare există și la coo
perativa agricolă Chendu, unde s-a 
prevăzut executarea ogoarelor pe o 
suprafață de 30 ha, dar lucrul în
ceput a fost întrerupt după scurt 
timp, deoarece cocenii de pe o bună 
bucată de teren nu au fost transpor
tați de pe cimp.

Am consultat planul de măsuri în
tocmit de direcția județeană agricolă 
privind efectuarea arăturilor. Con
form acestui plan, cele 61 000 ha tre
buie arate pină la 15 noiembrie. Pen
tru a se încheia lucrările pină la 
data amintită se cere ca, în toate 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii. să fie sporită viteza zilnică 
Ia arat. în acest scop, cooperatorii 
să intensifice ritmul recoltării po
rumbului șl transportul cocenilor 
pentru a se crea front de lucru me
canizatorilor.

Lorand DEAKI 

de poluare a mediului se 
cere să se facă o legătură 
exactă Intre cantitatea de 
produs și efectele sale po
sibile. Așa după cum se 
arăta in referatul pre
zentat de Institutul de 
cercetări pentru protecția 
plantelor, un produs, oricit 
de toxic ar fi, are o toxi
citate proporțională cu 

doza folosită. La un anu
mit nivel al dozei nu se 
mai constată efecte toxice 
și numai doze prea mari 
transformă substanța chi
mică in otravă. Prin ur
mare, pentru a se preveni 
poluarea mediului, aplica
rea insecticidelor trebuie 
să se facă corect. Intrucit 
s-a dovedit că unele pro
duse după utilizarea lor 
continuă să rămină irț sol 
mai mulți ani. se urmă
rește 'înlocuirea lor cu al
tele mai puțin toxice și 
unele chiar inofensive pen
tru om. De exemplu, pro
gramul dezvoltării pestici
delor prevede reducerea 
treptată a cantităților de

Orice analiză organizată în ultima 
vreme in jurul bilanțului nemulțumi
tor al activității economice înregistrat 
în primele trei trimestre de unele uni
tăți din județul Sibiu, orice acțiune 
și orice plan de măsuri ce se stabi
lește pentru recuperarea restanțelor 
are in centrul atenției întreprinderea 
mecanică Mirșa. Explicația nu e greu 
de găsit. Această mare unitate con
structoare de mașini se prezintă, 
după trei trimestre, cu serioase ră- 
mineri în urmă la producția globală 
și Ia producția-marfâ. Nici colectivul 
întreprinderii nu stă cu brațele în
crucișate in fața acestei situații „de 
excepție" din îndelungata sa activi
tate. Toate acestea insă încep și se 
termină, după cum opina secretarul 
cofnitetulul de partid al întreprinde
rii, tov. Viorel Pescara, cu o proble
mă de care uzina se izbește mereu de 
citeva luni în
coace, aceea a
colaborării cu to-1 
tul nesatisfăcă
toare cu o parte 
din cele aproape 
50 de întreprin
deri din țară, cu 
care au fost în
cheiate contracte 
economice în vederea realizării 
de autocamioane, basculante, se
miremorci și remorci agricole. „Fa
cem analize, 'planuri, ne zbatem din 
răsputeri, ne spunea secretarul comi- 

* totului de partid, însă datorită unor 
cazuri cu totul ieșite din comuri pri
vind atitudinea față de obligațiile 
contractuale „ițele" colaborării se 
încurcă parcă tot mal rău, graficele 
de livrări răminind pe alocuri sim
ple formalități".

Ni s-a pus la dispoziție lista com
pletă a restanțelor înregistrate de 
principalii colaboratori al acestei în
treprinderi. O listă aproape fără 
sfîrșit.- In fruntea ei, întreprinderea 
„soră" — de autocamioane din Brașov 
— care face parte din aceeași cen
trală industrială, ca și unitatea din 
Mirșa. După ce în iulie, din cele 350 
șasiuri (ROMAN-Diesel) solicitate, 
livrase doar 166 bucăți, iar în august 
și septembrie, din 536 doar 376, în 

^octombrie întreprinderea brașoveană 
a bătut orice record : din 400 șasiuri, 
numai 244 livrate.

Alt codaboratof, „Progresul" Brăila, 
alte motive de îngrijorare pentru 
I. M. Mirșa ; după zece luni, o res
tanță de 3 675 fuzete pentru re
morca RM 2. O atare răminere în 
urmă înseamnă pentru întreprindere 
neîndeplinirea planului pe trimestrul 
III la această poziție și prelimina
rea nerealizării, pină la sfirșitul a- 
nului, a 1 000 de .remorci RM 2, ca 
și a planului de piese de schimb 
pentru agricultură. Alt colaborator, 
„înfrățirea" Oradea, alte... „Ițe" în
curcate. „De aici trebuie să ne so
sească tamburi turnați, dar și în au

La întreprinderea 
mecanică Mirșa

D.D.T. de la 2 470 tone în 
1971 la zero în 1975 și a 
HCH-ului de la 2 500 tone 
in 1971 la 600 tone în 1975 
și excluderea lui definitivă 
din arsenalul agrochimiei 
în anii' ce vor urma.

Și ingrășămintele chimice 
aplicate nerațional — după 
cum se arăta in referatul 
Institutului de cercetări

pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea — in 
loc să fie folosite integral 
de plante, sint dizolvate in 
apă și ajung fie in apele 
curgătoare, fie in cele frea
tice. Cele mai multe cazuri 
de poluare a mediului au 
fost constatate — după 
cum rezulta din referatul 
Institutului de cercetări ve
terinare și biopreparate 
..Pasteur" — pe terenurile 
cultivate cu lucernă și alte 
fura ie ale complexelor zoo
tehnice. unde ingrftsămin- 
tele chimice au fost date 
In exces

Prin urmare. stă in 
putința omului să preîn- 
tlmpine poluarea mediului

cu substanțe chimice. Or, 
pentru aceasta se cere sta
bilirea unei1' orientări pre
cise in ce privește produc
ția de îngrășăminte chimi
ce și insectofungicide, or
ganizarea științifică a a- 
plicării îngrășămintelor, e- 
fectuarea corectă a lucră
rilor de stropiri și prăfuiri. 
Este un merit al dezbate
rilor care au avut loc în 
acest for al academiei că 
s-au soldat cu măsuri 
practice, cu aplicabilitate 
imediată în producție șl 
care vor avea, fără îndoială, 
efecte pozitive asupra 
prevenirii poluării mediu
lui. De exemplu, pornîn- 
du-se de la faptul că in 
1975 industria chimică va 
pune la dispoziția agricul
turii două milioane de tone 
de îngrășăminte chimice se 
va urmări ca prin diversi
ficarea lor să corespundă 
condițiilor pedoclimatice 
din fiecare zonă a țării și 
cerințelor fiecărei culturi. 
S-a cerut însă să fie 
îmbunătățită activitatea 
laboratoarelor agrochimice, 
care, prin analizele care le 
execută, să arate cu pre
cizie ce cantități de îngră
șăminte trebuie date pe 
fiecare parcelă, să indice 
necesarul de microelemen- 
te pentru ca industria să 
poată trece la incorporarea 
lor in ingrășămintele chi
mice pe care le produce. 
Prin activitatea pe care o 
desfășoară specialiștii din 
unitățile agricole, ei . tre
buie să asigure ca întreaga 
cantitate de Îngrășăminte 
chimice administrată in sol 
sâ fie utilizată de plante, 
oentru că. așa cum s-a maj 
arătat, cu cit partea nefo
losită este mai mare, cu 
atit crește gradul de po
luare. Aceasta impune ca

gust, și in septembrie, și în octom
brie, întreprinderea noastră a rămas 
oomplet descoperită la acest reper — 
ne-a spus directorul comercial al în
treprinderii, ing. Iulian Ciocan. De 
fapt, turnarea acestor tamburi la în
treprinderea orădeană se face, oricit 
de curios ar părea, nu pe bază de 
contract, ci pe baza unei dispoziții 
verbale de la minister. Prin balanță, 
repartiția o aveam pentru întreprin
derea de autoturisme Pitești; am fost 
refuzați și a trebuit să ne adresăm 
ministerului. Acum mergem cu că
ciula in mină la Oradea ; nu ne li
vrează „înfrățirea" ceea ce avem 
nevoie, intervenim din nou la mi
nister, de unde pornesc iar dispoziții 
verbale".

— Se manifestă și numeroase alte 
cazuri de lipsă de răspundere — a 
ținut să adauge secretarul comitetu

lui de partid, 
Viorel Pescaru. 
Cu întreprinderea 
de autocamioane 
Brașov au fost 
întocmite, dd pil
dă, tot felul de 
grafice comune 
pentru recupera
rea restanțelor. 

S-a discutat ore în șir, dar cu prea 
puține rezultate practice. în septem
brie și octombrie am primit o parte 
din șasiurile convenite. Surpriză insă! 
73 din ele sosesc descompletate, fără 
prize, și pompe hidraulice, astfel că 
deși basculele au fost montatfe, nu 
putem vinde marfa. Desigur, se 
pune problema : ce măsuri ia în 
tbate aceste cazuri centrala ? Modifi
că planul ! începem luna cu o va
riantă de plan in ce privește struc
tura sortimentelor si ne vedem ne- 
voiți s-o încheiem într-o . cu totul 
altă variantă dc plan.

Măsurilor luate de Comitetul jude
țean de partid Sibiu — intre care, 
stabilirea unui program concret, la 
fața locului, privind direcțiile în 
care trebuie acționat pentru reali
zarea integrală a planului, organiza
rea unei analize cu toți factorii de 
răspundere a livrărilor la export, 
inițierea unui studiu pentru extinde
rea colaborării întreprinderii meca
nice Mirșa cu unități ale industriei 
locale — c» și celor întreprinse in 
ultima perioadă de către uzină tre
buie să li se alăture în cel mai scurt 
timp intervențiile de maximă eficien
tă și operativitate pentru recupera
rea restanțelor în livrări din partea 
centralei industriale din Brașov și a 
ministerului de resort. Nu este nici 
echitabil și nici drept ca realizările 
unui colectiv harnic, cum este cel al 
întreprinderii din Mirșa șl, în ulti
mă instanță cele ale unui întreg ju
deț, să fie diminuate prin încălcarea 
unor obligații legiferate privind co
laborarea și cooperarea interuzinală.

Nlcolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*

specialistul agricol să or
ganizeze executarea lu
crărilor de fertilizare cu 
convingerea că nu vor pro
duce poluarea mediului, ti 
Vor servi numai sporirii 
recoltelor.

Mult mai multă atenție 
trebuie să se acorde Dro- 
ducerii și utilizării insecto- 
fungicldelor. După cum s-a 
văzut, datorită măsurilor 
luate de organele de stat 
urmează să fie limitată fo
losirea substanțelor și a 
produselor cu efect toxic 
pentru om, pină la scoate
rea din uz și introducerea 
în fabricație a unor pesti
cide corespunzătoare ce
rințelor. Urmează, de ase
menea, să fie îmbunătățită 
producerea utilajelor incit 
acestea să administreze cu 
exactitate cantitățile abso
lut necesare pentru comba
terea dăunătorilor și a bo
lilor plantelor agricole. Pe 
linia fixării corecte a do
zelor urmează să fie îm
bunătățită activitatea re
țelei laboratoarelor de 
prognoză și avertizare, să 
se intreorindă noi cercetări 
în institutele de speciali
tate pentru perfecționarea 
activității In acest do
meniu.

Măsurile stabilite în dez
baterea organizată de Co
misia pentru protecția me
diului au fost concretizate 
Intr-un plan de acțiune care 
va fi difuzat tuturor orga
nelor care au obligații in 
această direcție. Este nece
sar ca toate organele de 
specialitate, toti cei care 
lucrează in acest domeniu 
să se angajeze hotârit 
in bătălia pentru proteja
rea mediului.

Ion HERȚEG

Pe șantierul Fabricii »
de ciment și ipsos 

din Chișcădaga
O nouă unitate economică se 

înalță cu rapiditate : FABRICA DE 
CIMENT ȘI IPSOS DIN CHIȘCA- 
DAGA (județul Hunedoara). Lupta 
constructorilor și montorilor cu tim
pul se desfășoară cu intensitate la 
fiecare punct de lucru. Echipa de 
montori, condusă de Vasile Ci nd a 
(foto 1), muncește susținut la fixa
rea benzft transportoare, lungă de 
8 km. prin care calcarul va fi adus, 
in fabrică, direct din carieră. Forțe 
tehnice și materiale puternice simt 
concentrate la execuția celor două 
silozuri de făină din ciment (foto
2) . Sus. la 14 metri înălțime (foto
3) , inginerii loan Rusu, Kala Ioslf 
și maistrul Șandor Sebeștln, îm
preună cu alți lucrători, țin o „o- 
perativă" ad-hoc, consultindu-se a- 
supra celei mai bune soluții pri
vind -montarea armăturii la pereții 
unu>a dintre silozuri. Pretutindeni, 
pe șantier, fiecare echipă aste an
gajată cu toate forțele în bătălia 
pentru scurtarea termenelor de e- 
xecuție. în fotografia nr. 4, echipa 
de dulgheri, condusă de Balaș 
Matlus, pregătește instalația pneu
matică pentru ridicarea cofrajului 
glisant. Stadiul avansat de realizare 
a acestui obiectiv economic conferă 
garanția că, in curind, vor fi elabo
rate primele „șarje" de ciment.

Foto : Mihai Andreescu

STABILIREA 
PRETURILOR 
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rea permanentă și a celorlalte chel
tuieli care intră in structura prețu
lui de cost, vor asigura cu adevă
rat diminuarea sistematică a pre
țurilor de producție și de livrare — 
bază sigură pentru sporirea efici
enței In toate unitățile, in toate 
sectoarele de activitate economică.

Un mijloc de creștere artificială 
a prețurilor de producție, la care 
apelează uneori întreprinderile, 
constă in așa-numitele „perfecțio
nări calitative", sau modificări sor
timentale în gama de produse pre
zentate drept noi, care, de fapt, nu 
reprezintă un aport real șl solicitat 
de economie, deosebindu-se prea 
puțin din punctul de vedere al ca
racteristicilor tehnice și funcționale 
de vechile tipuri similare. O ase
menea tendință, criticată cu toată 
fermitatea la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c., nu 
iși poate găsi sub nici un temei 
justificarea. Legea prețurilor este, 
in această privință, suficient de 
clară și de categorică ; ea precizea
ză că stabilirea unor prețuri supe
rioare la noile produse se practică 
numai în măsura în care acestea 
reflectă cu adevărat o sensibilă îm
bunătățire a parametrilor tehnici, 
economici și funcționali, compara
tiv cu produsele similare, numai in 
măsura in care produsele ce ur- 
meajă să fie executate și puse în 
.circulație constituie o îmbogățire 
reală a gamei de produse existente. 
Dar chiar și in situațiile' cind este 
vorba de produse noi, avind reale 
îmbunătățiri ale parametrilor, la 
stabilirea prețurilor trebuie mani
festată o deosebită grijă în sensul 
folosirii corespunzătoare a metode
lor de corelare și adaptare la struc
tura produsului etalon. Altfel, apar 
stări de lucruri dăunătoare pentru 
economie. La determinarea prețului 
produsului „mecanism demultipli
cator pentru releu", de exemplu, 
întreprinderea de mecanică fină 
din București a luat în calcul o 
rentabilitate de 38 la sută, față de 
17,6 la sută, cit era rentabilitatea 
produsului etalon. Ca urmare, pre
țul produsului respectiv a fost ma
jorat artificial cu o sumă care, la 
nivelul producției acestui an, repre
zintă un beneficiu necuvenit de 
peste 900 000 lei.

Cui servesc astfel de procedee de 
majorare nejustificată a preturilor 
de producție ? De ce conducerile de 
întreprinderi, specialiștii, organi
zațiile de partid trec cu vederea 
o asemenea tendință de „umflare" 
a prețurilor, care este de natură să 
aducă, prin consecințele pe care le 
declanșează, prejudicii activității 
economice ? JNu poate fi tolerată 
sub nici un motiv lipsa unei atitu
dini ferme din' partea beneficiari
lor acestor produse, care acceptă 
fără nici un fel de obiecție prețuri 
exagerate, care nu se opun catego
ric oricăror tendințe de eludare a 
prevederilor legale privind stabili
rea și aplicarea acestora. Nu mai. 
puțin adevărat este însă că, la rin- 
dul lor, ministerele, celelalte or
gane centrale și locale vor trebui 
să urgenteze elaborarea de reguli, 
norme și bareme, pentru elimina
rea oricăror posibilități de inter
pretare eronată a prevederilor le
gii, să acționeze mai mult în di
recția îndrumării și controlării mo
dului în care este Însușită si res
pectată metodologia de calcul a 
prețurilor de către unitățile din 
subordine. Rezolvarea în cel mal 
scurt timp, de către ministere și 
organele centrale autoritate, a unor 
astfel de probleme, de natură să 
înlăture arbitrariul în determina
rea prețurilor de producție. întă
rirea . răspunderii producătorilor, 
dar și a beneficiarilor, față de 
asigurarea formării și aolicării 
corecte a prețurilor constituie, la 
ora actuală, una din sarcinile de 
maximă importanță trasată de con
ducerea partidului și statului 
nostru. Pentru că numai în acest 
fel. acționind cu perseverență, po
trivit regulilor, normelor, criteriilor 
și limitelor stabilite pe plan central, 
potrivit legii, vor putea fi create 
condiții ca toate prețurile să consti
tuie cu adevărat instrumente obiec
tive de comensurare a muncii so
ciale cuprinse In diferite mărfuri ?î, 
totodată, un criteriu concludent de 
apreciere a eficienței economice in 
fiecare întreprindere.
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Vorbim adesea despre 
modificarea etică a omului 
prin bunuri estetice, des
pre mutațiile ce pot avea 
loc In structurile sufletești 
datorită poeziei. Eu cred 
că nu este o iluzie. De alt
fel istoria culturii mărtu
risește nu o dată influen
ta artei asupra oamenilor, 
a poeziei mai ales a cărei 
Energie convingătoare s.-a 
afirmat de multe ori in lu
me ca forță materială.

Prin posibilitatea săvirși- 
rli modificărilor in conști
ințe, prin purificarea și lu
minarea spirituală, situind 
tensiunile sufletești In mu
tații pe o treaptă superior 
umană, poezia devine for
ță productivă, necesitate 
sufletească. care poate 
schimba atitudinea omu
lui față de om. a omului 
fată de muncă, fată de 
existenta lui. fată de Patrie 
și față de omenire.

Astăzi in țara noastră 
oamenii șl peisajul slnt o 
concretă mărturie că vrem 
să ne desăvirșim. Triate 
hotăririle de partid și de 
stat, care orientează dia
lectic fiecare moment so
cial și istoric, tind către 
ceea ce aspira Tudor Via- 
nu intr-o inalt umană vi
ziune, spre „hotârirea dea 
da civilizației noastre ca
racterul unei opere de 
artă". Expresia poetului 
fiind emanația contempo
rană a acestei lumi este 
hrănită de materia ei. Fiind 
visător si om de acțiune 
poetul are forța de a vibra 
Si răspunde, cu sensibilita
te, înțelegere și atitudine, 
în fata durerilor și bucurii
lor celorlalți oameni. Soli
daritatea lui socială dă 
naștere celui mai complex 
și inalt sentiment estetic 
care-i conferă poeziei di
mensiunea civică. Di
mensiunea civică este fi-

lonul cel mai dinamic al 
poeziei. Aș afirma mai 
mult. Dimensiunea civică a 
poeziei ii dă dreptul la 
existență, este marca mari
lor poeți, care trăiesc și 
dramatica răbdare să refu
ze industria verificării co
mode a unor idei, chiar 
prețioase in substanță, a- 
tunci cînd ele nu ne nasc 
în expresie poetică. Ase-

tea fcoeială a preexistat 
chiar geniului pe care l-a 
condiționat infuzlndu-j o 
parte din energic. E drept, 
in clipa creației poetul 
este atent numai la pro
cesul nașterii poeziei, la 
încercarea cuvintelor, ur
mărind cu uimire și bucu
rie sensibila expresie, care 
odată cu apariția ci crista
lizează in spunore, atitudi-

zind nici un sunet ome
nesc. Afirmația mea poale 
supăra pe cei ce prețuiesc 
numai „inefabilul poeziei", 
..lucrarea inconștientului" 
sau zonele mute. Gindirea. 
poetică, știu, este materie 
care există prin ea Insfisi. 
alcătuită din sunete si tă
ceri, armonii și intraducti
bile valori afective — avind 
insă hrană tot materia lu

POEZIA
act civic

mcnea verificări plate nu 
realizează taina comunică
rii poeziei, dinamismul sen
zorial și profunzimea ei es
tetic necesară.

Poetul participă efectiv 
și prin lucrare ideologică, 
culturală, etică, politică, nu 
numai prin vers, la dina
mizarea conștiințelor. Con
struind prin cuvint o lume, 
poetul se construiește și pe 
el. Poezia fiind numai cris
talizarea in expresie sen
sibilă a unei personalități 
care ia parte prin afect Și 
atitudine reflexivă la tre
burile cetății și la cele mal 
înalte aspirații ale omeni
rii. Ideile poetice nu pro
vin din transcendență și nu 
slnt imuabile. Colectivita-

ne. viziune, echilibrează in 
structura poeziei substanța 
emoțională a lumii 
Deposedată de 
nergie, expresia 
nesemnificativă, 
numai cuvinte 
nind din coadă, 
nea Eminescu,

Dimensiunea 
poeziei polarizează talen
tul, valorifică o anumilă 
disponibilitate și mobilita
te spirituală ; cert insă, 
dacă un om s-ar naște in
tr-o insulă pustie 
dacă ar supraviețui 
de mană cerească, 
fiind și din naștere 
lent, n-ar avea ce și cum 
să se exprime nevăzind 
nici un gest uman, neau-

da te. 
această e- 
ar rămine 
ar Înșira 
goale, su- 
cuin spu-

civică a

chiar 
hrănit 
dotat 

cu ta-

mii și necesitatea comuni
cării cu oamenii. Poetul nu 
se exprimă înaintea perce
perii și cunoașterii. Lumea 
colaborează cu talentul la
tent 
selor __________
lentul se dezvăluie ulte
rior cunoștinței omului, a 
propriei existențe. Tumul
tul reprezentativ, din care 
la un moment dat o puter
nică emoție înalță 
In sufletul celui 
transmite prin 
bucuria rostirii. spontane 
in aparentă. Poezia fi
ind arta cca. mai sintetică 
împrumută și de la celelal
te arte materie, purifi- 
cind-o ; ea conține în esen
ța expresiei, care -aspiră la

pe principiul 
comunicante.

va- 
Ta-

poezia 
talentat, 
expresie

dcșRvlrșită frumusețe *1 ar
monie a existenței umane, 
toate categoriile estetice ; 
sublimul, grația, armonia, 
drama, tragedia. Expresia 
încărcată de semnificații 
sugerează, succint, psihicul 
prin energia sentimentelor 
și gîndirii structurate in 
arhitectura cuvintelor. Di
mensiunea ci civică este 
motorul forței creatoare 
care animă, califică, susți
ne evoluția naturii Intime, 
a sufletului omenesc. Pri
vind. cu toată seriozitatea 
și fără a face rabat cali
tății, peisajul poeziei noas
tre de astăzi putem distin
ge numeroase voci de 
poeți cu mare personalita
te și altele numeroase in 
formare.

Slnt poeți a căror poezie 
este înfiorată puternic de 
această dimensiune civică, 
dimensiune care afirmă 
dreptul de existentă 
poeziei românești la 
locvlul internațional 
poeziei contemporane. în- 
tr-o lume frămintată 
existența .. .I..". ... _
și morală a oamenilor, di
mensiunea civică a poeziei 
comuniste și universul ei 
general uman stimulează 
nu numai umanizarea rela
țiilor de producție, stăpîni- 
rea lucrurilor, a succeselor 
economice și frumuseții 
materiale a mediului am
biant, ci impulsionează 
mai ales ridicarea plenară 
pluridimensională a con
științei umane, slujește u- 
nei viziuni de viitor, cu
noașterii și stăpinirii lă
untrice a ființei umane, 
căutînd desăvirșirea ei, re- 
voluționarea spiritului ome
nesc prin poezie.

co
al

.... ........  de
socială, politică

Vloleta 
ZAMFIRESCU

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST
(Urmare din pag. I)

Urmăr:ndu-se creșterea aportului 
nemijlocit al Uniunii Tineretului 
Comunist — prin inițiative proprii 
— la efortul întregului popor pentru 
realizarea înainte de termen a pla
nului cincinal, s-a intensificat mun
ca politica in sprijinul producției, 
extinzindu-se formele muncii politice 
de masă, agitația vizuală, gazetele 
..Tineretul și producția" etc. între
cerea lansată de Comitetul Central 
al U.T.C. „Tineretul — factor activ 
in realizarea cincinalului înainte de 
termen" — parte integrantă a între
cerii socialiste — bucurindu-se de un 
larg ecou dă rezultate din ce in ce 
mai bune. La rindul lor.- reluarea pe 
o scară largă a acțiunilor de muncă 
patriotică, cuprinderea in această 
toamnă la lucrările din agricultură a 
aproape 900 000 de tineri, prezența 
mai activă a tinerilor pe șantiere, in
tensificarea preocupării pentru efi
ciența celor 11 șantiere naționale 
ale tineretului constituie însemnate 
pirghii ale educării tinerilor pentru 
muncă și viață. De altfel, planul ac
țiunilor de muncă patriotică al Uniu
nii Tineretului Comunist pentru în
tregul an 1973 a fost îndeplinit pînă 
in prezent în proporție dp peste 90 
Ia sută. Dar. bineînțeles, 
limităm la cifre.

In procesul înfăptuirii 
Plenarei C.C. al P.C.R. __ ____
1973 cu privire la dezvoltarea și per
fecționarea învățămintului. se re
simte o înviorare a muncii organi
zațiilor de tineret din instituțiile de 
InvățâminL Acestea, acționînd in 
strînsă conlucrare cu școala. împle
tesc obiectivele legate de pregătirea 
profesională a elevilor și studenților 
cu munca productivă, cu activitățile 
politico-educative și moral-cetățe- 
nestL

In contextul acestor preocupări 
s-a manifestat o atenție sporită 
pentru perfecționarea continuă și 
creșterea gradului de cuprindere a 
tinerilor in acțiunile politico-educa
tive specifice Uniunii Tineretului 
Comunist. După Plenara C.C, al 
P.C.R. din noiembrie 1971 s-a re
luat la scara întregii 'țări sistemul 
organizat de studiu politic in 
drul U.T.C. care a cuprins, in 
trecut, peste 2 300 000 tineri, 
extins dezbaterile, seminariile. 
clurile de activități politico-educati
ve din cadrul caselor de cultură și 
cluburilor, a crescut aria de cuprin
dere a informărilor politice. în ace
lași timp, combaterea parazitismului 
fi a altor fenomene negative >-din

că nu ne
Hotărlrii 

din iunie

ca- 
anul 
s-au 

ci-

viața unor tineri, afirmarea com
bativității colective împotriva men
talităților și comportărilor ce contra
vin moralei societății noastre au 
avut si ele importante semnificații 
educative. în numeroase iudete s-a 
initiat ciclul de activități „Să trăim 
și să muncim in chip comunist".

Analizind critic întreaga noastră 
activitate, se impune insă să subli
niem că in unele organizații U.T.C. 
continuă să se manifeste formalism, 
tendințe de a munci „in general", de 
rupere de preocupările concrete ale 
colectivelor respective. In abordarea 
problemelor educației moral-politice 
se manifestă o tendință de unilate
ralitate, de limitare a preocupărilor 
spre aspecte cum sint cele ale rela
țiilor familiale, ale respectării legilor 
etc., evident importante, dar nepu- 
tind justifica situarea pe un plan 
secundar a educării tinerilor prin 
muncă și pentru muncă. De aceea, o 
direcție prioritară a activității C.C. al 
U.T.C., a tuturor organizațiilor noas
tre in perioada următoare este aceea 
a preocupărilor concrete, practice, e- 
ficiente pentru educarea prin muncă 
și pentru muncă a tineretului. Desi
gur, o asemenea orientare .nu o rea
lizăm ca un scop „in sine", urmărim 
rezultatele ei concrete, ridicarea 
continuă a nivelului de pregătire a 
elevilor și studenților, formarea unul 
profil politico-moral in care ideaiul 
comunist, spiritul revoluționar, com
bativ, de responsabilitate socială, 
conștiința angajării militante in o- 
pera constructivă a întregului popor, 
să călăuzească in mod consecvent ac
tivitatea fiecărui tinăr. Si aceasta cu 
aîit mai mult cu cit — in contrast cu 
covirșitoarea majoritate a tinerei ge
nerații, caracterizată printr-o atitu
dine înaintată — unii tineri au ma
nifestări negative, nu-și realizează 
sarcinile de muncă, nu se integrează 
in activitățile productive, încalcă 
normele de conduită. Aceste reali
tăți impun ca fiecare organizație 
U.T.C. să se dovedească un detașa
ment puternic al educației -comunisto 
a tinerilor, să acționeze pentru creș
terea combativității fgță de fenome
nele negative, pentru stimularea spi
ritului critic si autocritic si mani
festarea opiniei colective intransi
gente față de neajunsuri, față de in
fluențele ideologiei burgheze.

Pornind de la menirea programu
lui de educare socialistă a maselor, 
organizațiile U.T.C. — sub conduce
rea organelor și organizațiilor de 
partid — vor persevera pentru dez
voltarea in rindul tinerilor a convin
gerii că sentimentul profund al pa-

triolismuluj Se exprimă în primul 
rind in atitudinea responsabilă față 
de îndeplinirea sarcinilor de muncă 
și pregătirea profesional-politică, in 
participarea angajată. împreună cu 
întregul popor, la înfăptuirea obiec
tivelor dezvoltării economico-sociale 
a țării. Cultivând sentimentul de 
dragoste față de partid, patrie și po
por in rindul tuturor tinerilor — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — Uniunea Tineretului 
Comunist acționează pentru mobili
zarea întregului tineret la îndeplini
rea politicii partidului. în același 
timp, in continuarea unor preocupări 
care corespund obiectivelor politicii 
consecvente a partidului și statului 
nostru, organizațiile noastre militea
ză pentru educarea internationalists 
a tinerei generații.

Experiența din ultimii ani a de
monstrat că este necesară acordarea 
unei atenții deosebite activității edu
cative a organizațiilor U.T.C. din 
anumite ramuri sau unități econo
mice care se caracterizează prin 
ponderea ridicată * a tinerilor. In 
aceiași termeni se 'pune și' proble
ma activității in instituțiile de invă- 
țamînt care concentrează, prin însăși 
natura și funcția lor, generații în
tregi de tineri. Tocmai »de aceea 
C.C. al U.T.C. va analiza, in prima 
sa plenară, activitatea politico-edu- 
cativă a Uniunii Tineretului Comu
nist in rindul elevilor.

Conducerea partidului ne-a atras 
atenția că principala problemă ce 
se pune acum in domeniul muncii 
politico-educative a U.T.C. o consti
tuie necesitatea perfecționării con
ținutului acestei munci in lumina 
obiectivelor cuprinse in Programul 
ideologic. Pe această bază,. utiliza
rea unor noi modalități și forme de 
acțiune, mult mai eficiente, devine 
una din sarcinile noastre cele mai 
urgente. în prezent se aplică un sis
tem îmbunătățit de organizare și 
desfășurare a invățămîntului politi
co-ideologic, cu participarea tuturor 
tinerilor pină la 30 de ani. Noul 
mod de desfășurare’a învățămintului 
politic, legarea sa mai strînsă d? 
problemele politice majore — dez
bătute diferențiat, in funcție de di
feritele categorii de tineri — dar, mai 
ales, cuprinderea in activitățile po
li tico-ideologice a tuturor tinerilor 
sint semnificative pentru însemna
tele atribuții conferite de partid or
ganizației revoluționare de tineret. 
Ne vom strădui zsă înlăturăm carac
terul teorelic-abstract al unor ac
țiuni. In plus, in raport cu cerințele 
tinerilor de a participa la dezbateri

poîitice. de a 
tii si, propuneri 
extinde si vor 
tică permanentă ________
colocviile la nivel național. Cum este 
firesc, cele din anul 1974 vor fi con
sacrate evenimentelor de excepțio
nală importanță pentru națiunea 
noastră — viitorul ’congres al tfarti- 
dului și a X?CX-a aniversare a insu
recției naționale antifasciste armate.

Acționînd sub conducerea perma
nentă a organizațiilor de partid, în 
strînsă conlucrare cu toți ceilalți fac
tori, in centrul preocupărilor noastre 
vor sta — așa cum sublinia recent 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu la intîl- 
nirea cu activul de partid al organi
zației județene Cluj — problemele e- 
ducației moral-politice a tineretului 
în spiritul principiilor si normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale e- 
ticii și echității socialiste, dezvolta
rea orizontului de cunoaștere și a 
nivelului de conștiință al tinerel ge
nerații, diversificarea și moderniza
rea formelor șl instrumentelor

formula 
proprii, 

deveni o 
seminariile

suges- 
se vor 

prac-

ZILELE FILMULUI SOVIETIC t v
ff
CEA DIN URMĂ ZI"

Pe actorul sovietic 
Mihail Ulianov l-am 
văzut In zeci de ro
luri pc ecran. îl ve
dem din nou in „Cea 
din urmă zi", dar de 
dala aceasta el are și 
un 
de

„rol" nou : acela 
regizor. Debutul 

său ca realizator co
incide cu un portret 
cinematografic de 
mare și exemplară 
frumusețe morală, că
ruia ii împrumută nu 
numai propriile tră
sături, dar și acea căl- 

interioară. atit 
proprie, investită 

în personajele diver- 
. se ale unei prodigioa
se cariere actoricești.

„Cea din urmă zi", 
așa cum o spune si 
titlul, este un film ce 
se petrece între un 
răsărit șl un apus de 
soare : este cea din 
urmă zi de activitate 
a locotenentului de 
miliție Kovalev. îna
intea Ieșirii sale la 
pensie. O zi foarte 
încărcată, în care 
milițianul cu păr alb 
predă ștafeta succe
sorului său. Parcurge 
„ultimul rond" in 
sectorul său. înainte 
de a-și abandona în
datoririle cotidiene. 
Cu tristețea despărți
rii de oamenii și locu
rile pe care Ic-a a- 
părat șl le-a îndrăgit.

locotenentul iși înde
plinește liniștit. împă
cat. ultima misiune. 
Locurile sint Încărca
te de amintiri. Desti
nele oamenilor pc 
care ii reintilnește. la 
despărțire, s-au între
pătruns. nu o dată, cu 
propriul său dcstLn. 
Kovalev iși parcurge 
ultimul rond liniștit, 
împăcat, cu conștiința 
datoriei împlinite : a 
contribuit adesea, cu 
fapta, gindul și sufle
tul. la fericirea, bu
năstarea și liniștea ce
lor din jur. Uneori, in 
ochii oamenilor se 
Ivește lacrima recu
noștinței. Alteori, oa
menii sint prea gră
biți pentru a găsi 
timpul să-și arate re
cunoștința. Multe din
tre faptele de ieri ale 
personajului cu părul 
albit nu numai de 
ani, ci și de grijile 
altora, devenite ale 
lui, au rămas anoni
me. Despre acest e- 
roism, simplu, fără 
bravadă, al vieții zil
nice. își propun, de 
fapt, să vorbească fil
mul și personajul Iul 
Mihail Ulianov. și o 
fac in pagini cinema
tografice de reală și, 
adeseori, profundă e- 
moție.

Filmul are un dez
nodământ tragic. Cea

din urmă zi la post a 
milițianului 
va ii și cea din urmă 
zi a vieții sale, 
capătul ultimului rond, 
locotenentul cade, e- 
rolc, la datorie, răpus 
dc gloanțele 
bandit evadat, 
mesajul filmului este 
departe de a fl depri
mant : portretul mo
ral al comunistului 
Kovalev constituie un 
Înălțător imn adus o- 
mului, frumuseții lui 
morale.

Mihail Ullanov, ac
torul, parcurge fără 
nici o umbră de 
ostentație ultimul rond 
al locotenentului. Ko
valev. Calitățile uma
ne ale eroului sint 
exteriorizate cu re
marcabilă discreție, 
niciodată la modul 
declarativ : ele răzbat 

.din cele mai firești și 
simple gesturi, dintr-o 
inflexiune a vocii, 
dintr-o privire. Mi
hail Ulianov. regizo
rul, a conferit filmu
lui — realizat după 
un scenariu al proza
torului Boris Vasiliev 
— un fior liric, emo
ționant. care trans
mite poezia bărbă
tească a unor carac
tere umane puternice.

Călin CAL1MAN

Kovalev

I.a

unui 
Dur

PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața ! a Gimnas
tica pentru toți

8.30 Cravatele roșii.
9,25 Film serlnl : Daktarl.
9,50 Viața satului.

li.oo Emisiune in limba maghiară.
12.30 De strajă patriei. 
13,0,0 ALBUM DUMINICAL.
15,00 Tenis de clmp : Iile Nâsta- 

se — Stan Smith (finala tur
neului internațional din sala 
Coubertin). Transmisiune di
recta de la Paris.

17,00 Album duminical (conti
nuare).

18,15 Publicitate.
18.20 Film serial : ,,tn ultimul mi

nut". Episodul IU: „Urmărire 
continuă".

18.55 Vetre folclorice. Comori su
cevene.

19.10 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Creionașul fer

mecat. I
19.30 Telejurnal
20.10 Reportajul sfiptflmlnli : „Tlr- 

govlște la ora oțelului".
20.30 Publicitate.
20,10 Film artistic : „Serenada din 

Valea Soarelui".
22,00 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II

11,00-13.00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor : 
Theodor Costln. Solistă : Ka
rine Ghcorghlan (U.R.S.S.). 
In pauză : Viața muzicală In 
actualitate.

20,10 Eroi Îndrăgiți de copil.
20,40 Panoramic științific.
21,05 De pe scenele lirice ale ță- » 

rli. Selecțlunl din opera 
„Don Pasquale" de Donizetti.

22.00 Film serial : Mannlx.

cinema
OMUL DE DINCOLO" • Omul de dincolo : CAPITOL — 

9,30; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20.45.
• Mult zgomot pentru nimic i
PATRIA — 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30.
• 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; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30.
• Y 17 acționează : FLACÂRA — 
16; 18; 20.
• Cu cărțile pc față t VICTORIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Despre o anume fericire : ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18/30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• O afacere pe cinste : CENTRAL
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
BUCEGI — 15.30; 18; 20,15, MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Șapte zile : LIRA — 15,30;’ 18;
20,15.
• Urletul lupilor — 10; 12; 14;
16.30, Romanul unui trișor — 18,30, 
Febra urcă la El Pao — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Paradisul : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18.15; 20.30.
• Valter apără Sarajevo : LUMI
NA — 9; 12,30; 16; 19,30.

I,®; ȘUrie dej Medici EXCELSIOR
— 8,30; 11; Î3.30; T6; 13,30; 21,
FLOBEASCA — 13.30; 18; 20,30.
'a Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : BUZEȘTI — 9 ; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dragostea Începe vineri i UNI
REA — 16; 18; 20.
e Conspirația : PACEA — 16; 18; 
20.
• Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici t DOINA — 9,45; 11,45; 14; 
16; 18; 20, DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Copernic : COSMOS — 15,30;
19.
• Cartea junglei : TIMPURI NOI
— 9,15—20.30 în continuare.
• Parașutiștli : MUNCA — 16; 18;
20.
e Urmărire la Amsterdam : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
• Tu și eu : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Legenda negrului Charley t 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, AR
TA — 10; 15,30; 18; 20,15.
• Cu toate acestea : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Pisica junglei : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20.
• Fantoma lui Barbă Neagră i 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Pe aripile vintulul : COTRO- 
.CENI — 9; 14; 18,30.
• Infailibilul Raffles : CRINGAȘI
— 15,30; 18; ^0,15.
• O floare și doi grădinari : VOL-.
GA — 9; 12,30; 16; 19,30. Vi
• Aventura lui Poseidon 1 VII-< 
TORUL — 15,30; 18; 20,15,
• Rond de noapte : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,15.
o Dreptul de a Iubi : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Cel șase urși și clovnul Ciu- 
bulka : PROGRESUL — 16; 18; 
20.

cu seamă, din prici
na opoziției violente 
a emigranților ța- 
rlști, deciși să împie
dice prin orice mij
loace reușita demer
surilor emisarului ve
nit de la Moscova și 
să pună mina pe au
rul destinat impor
tantei tranzacții.

Filmul urmărește o 
suită de întimplări 
semnificative in acest 
plan — istoric — al 
povestirii cinemato
grafice, momente de 
tensiune, confruntări 
dramatice care relevă 
abilitatea, curajul, dă
ruirea eroului prin
cipal. Regizorul Iuri 
Egorov nu mizează 
insă pe spectaculosul 
exterior al aventurii. 
El reconstituie cu 
bune mijloace atmos
fera acelor ani. insis- 
tind asupra cadrului 
uman al acțiunii, a- 
supra personajelor 
care — aflate fie o 
pa,rie, șați .alta bari- 
ca.dei — se defipesc în

Problematica anilor 
eroici Imediat urmă
tori Revoluției din 
Octombrie și războ
iului civil a fost e- 
vocată in numeroase 
filme sovietice, 
nele dintre ele 
trate in fondul 
aur al cinematografiei 
din U.R.S.S. „Omul de 
dincolo" — coproducție 
sovieto-suedeză — se 
adaugă acestor evo
cări. aducînd pe e- 
cran un episod 
luptei tinărului 
socialist pentru spar
gerea blocadei econo
mice instituită de pu
terile capitaliste. în 
anii ’20. Eroul prin
cipal al filmului — 
Viktor Pavlovici — 
este un revoluționar 
trimis, din însărcina
rea lui Lenin, in Sue
dia, cu scopul de a 
achiziționa și a aduce 
in țară o mie de lo
comotive ; o misiune 
de însemnătate capi
tală pentru reorgani- 

jzarea transporturilor,. 
,a «economiei) sovieti
ce. Dar o misiune ex
trem de dificilă, în a- 
celași timp, din pri
cina scepticismului u- 
nor oameni de afaceri, 
determinat de exis
tența blocadei ; și, mai

u- 
in- 
de

tr-o pornire sponta
nă — să nu cadă in 
cursa pregătită de ad
versarii săi. Intre cei 
doi se stabilește cu- 
rind o legătură pro
fundă. o romantică 
poveste de dragoste, 
a cărei poezie și ge
nerozitate domină în 
cele din urmă evoca
rea cinematografică. 
Epilogul tragic al a- 
cestei iubiri (Viktor 
plătește cu viata reu
șita misiunii sale) nu 
umbrește sensul opti
mist al filmului, 
mul de dincolo"
pune ca un film con
sacrat frumuseții și 
tăriei sufletului ome
nesc, un film care a- 
firmă puterea de neîn- 
frint marilor idea
luri. Popularul actor 
sovietic Viaceslav Ti
honov (Viktor Pavlo
vici) și sensibila ac
triță suedeză Bibi An
derson (Britt) creea
ză două personaje de 

remarcabil, 
asigurind deschiderea 

raport cu, misiunea Si,-ț spre-public a acestei' cu destinul luptătoru
lui revoluționar. Din
tre acestea se ' ’ 
șează blonda 
suedeza care la 
ceput îl ajută pe Vik
tor Pavlovici — din- D. COSTIN

deta- 
Britt, 

in-

realizări cu care se 
încheie actuala ediție 
a tradiționalelor Zile 
ale filmului sovietic.

voluționare, creșterea eficientei

Cu : Bibi Anderson și Viaceslav Tihonov. Regia : luri Egorov.

de 
acțiune ale organizației noastre re

ft-» ■ 
cestora in formarea comunistă a ti
nerilor, în dezvoltarea responsabili
tății lor politice față de înfăptuirea 
neabătută, împreună cu întregul 
popor, a programului partidului de 
înflorire continuă a patriei noastre 
socialiste.

f)I
în codrul „Zilelor filmului sovietic", Româniafilm prezintă : „OMUL DL DINCOIO
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Viața teatrelor

în revistele județene
Privim cu interes — si 

la acest început de stagiu
ne atit de neconcludent in 
Capitală — către teatrele 
din țară. Spectatorii din 
Cluj și Oradea, Iași, Arad 
și Tirgu-Mureș au satis
facția de a aplauda reali
zări scenice remarcabile. 
Căutăm — avizi de infor
mație — să aflăm O oglindă 
a acestor spectacole, o ana
liză a acestor realizări in 
revistele de cultură jude
țene.

Spre meritul publicații
lor la care ne referim, aș
teptările sint din ce e 
ce mai 
din ce 
stanțial __
greșul fată de anii de de
but al revistelor si chiar 
fată de anii trecuti este 
remarcabil : profesionalita- 
tea comentatorilor — spo
rită. gradul lor de infor
mare — net superior, le
gătura cu întreaga mișcare 
teatrală a tării — eviden
tă. Aspectul cel mai demn 
dc semnalat : prețuirea 
teatrului din localitate si 
a teatrelor vecine, atitudi
nea responsabilă fată de 
destinul acestor importan
te instituții culturale.

Iată, spre exemplu, 
tr-un singur număr al 
mliiei (cel pe luna 
tombrie) aflăm. In afara a 
două cronici prompte la 
fpectacolul orădean cu „Ci- 

l - --------

in 
des confirmate, 

in ce mai sub- 
satisfăcute. Pro-

in- 
Fa-
oc-

__ Paul
> recentă 

(deschi- 
către via- 

de la ‘

titorul de contor" de 
Everac si la o 
montare clujeană 
derea „Familiei" c----  ..
ta teatrelor de la Cluj. 
Baia Mare. Arad etc. fiind 
un alt fenomen notabil !) 
incă două pagini consa
crate scenei : un amplu 
interviu pe probleme de 
actualitate ale fenomenului 
spiritual românesc, cu unul 
dintre decanii criticii noas
tre teatrale, apoi prezenta
rea unei ..piese uitate" și 
o „Cronică a rolului". „Su
marul" acesta e si mai e- 
dificator dacă precizăm câ 
este vorba despre un nu
măr consacrat In principal 
unei teme fără legătură cu 
teatrul.

Există, incontestabil, incă 
destul loc pentru „mai 
bine". Iată, chiar jumăta
tea de pagină pe care Ra
muri (tot numărul pe oc
tombrie). o acordă teatru
lui craiovean — aflat la 
prima sa stagiune Intr-un 
nou si modern lăcaș — pu
tea fi cu mult mai generos 
valorificată. Ar fi fost de 
preferat mai degrabă, in 
locul < 
rului j 
firmat

pe 
comentariu 

atit

confesiunilor tină- 
autor debutant (a- 

prin insăși pic- 
» care a scris-o) 

un comentariu al spec
tatorilor atit de mîn- 
drl de noua clădire, o am
plă dezbatere asupra pro
iectelor si șanselor de re
vigorare a colectivului ac
toricesc ele. O analiză ase-

mănătoare ar fi fost de 
dorit să aflăm în Astra 
— dat fiind că la Brasov a 
fost numită recent o nouă 
conducere. Așteptăm, la 
fel. din partea revistei 
Argeș o reflectare mai 
concretă a aspectelor reale 
care ar putea determina o 
activitate optimă organis
mului teatral din Pitești.

Am dori să aflăm în re
vistele județene prezentări 
exhaustive mai temeinice 
si mai exigente, ale colec
tivelor actoricești din lo
calitate si analize mal la 
obiect ale problemelor cu 
care se confruntă ; convin
gătoare articole „de direc
ție". o examinare mai iu-

dicioasă a opțiunilor re
pertoriale si a căilor pro
gresului artistic. Ar fi de 
dorit șă întilnlm în pagi
nile revistelor noastre de 
cultură dezbateri ample 
asupra dramaturgiei ro
mânești contemporane. în 
care cuvintul spectatoru
lui să se audă cit mai răs
picat Ar fi de dorit, cu . 
alte cuvinte, ca revistele 
să-si asume mai ferm si 
substantial rolul de foruri 
de dezbatere culturală, de 
Îndrumători ai vieții tea
trale din orașul în care 
ființează.

N. STANCU

Refuzul exprimării 
naturale

Ambiția realizării unei 
vaste construcții epice pare 
a-1 stâpini pe Ion Topolog. 
El a publicat in 1970 roma
nul DENISA a cărui con
tinuare se găsește in PAȘII 
(Editura Eminescu), car
tea pe care ne-am propus 
să o consemnăm în rindu- 
rile de fată. De fapt, cele 
două romane alcătuiesc u- 
nul singur, unite atit prin 
tematică, cit și prin defec
tele care le face pe amin- 
două neizbutite. Autorul 
si-a propus să analizeze 
sentimentul geloziei la un 
tinăr savant fizician, care, 
in ciuda marelui său pres
tigiu. se găsește cu totul 
dezarmat in fata studentei 
Denisa pe care o iubește

paroxistic. Cum se vede, 
prin problematică cartea 
se înscrie intr-o tradiție 
camilpetresciană. din pă
cate mijloacele aflate la 
dispoziția lui Ion Topolog 
fiind cu totul altele. Con- 
siderlnd că face analiză 
psihologică, autorul se a- 
fundă in detalii nesemni
ficative ce fac lectura 
fastidioasă. încarcă textul 
cu reprezentări onirice in 
care se simte clișeul și a 
căror lipsă de necesitate 
in cadrul ansamblului este 
evidentă : se ocupă prea 
mult spațiu, cu digresiuni. 
In intenția lor poetice, in 
realitate llrlcoide. sau.
cel mai bun caz. doar pa
razitare.

Ca si în Denisa. cusurul 
principal e de ordinul ex
presiei. Este vorba de o 
falsificare continuă a fe
lului de a vorbi al oame
nilor. Firește. ponderea 
acestui cusur este foarte 
mare fiindcă in spatele u- 
nei expresii false este 
greu, dacă nu imposibil, să 
mai întrevezi o trăire au
tentică. în romanul isto
ric Torna, turna, fratre, Ion 
Topolog punea diverse per
sonalități (de pildă. împă
ratul Traian), să tină dis
cursuri __ _— I..—.

1 și rolului lor politic. 
*nind parcă ..lecția" 
cartea de L'../.. 
manualul de istorie a fost 
pus in raftul bibliotecii si 
in locul lui s-a luat unul 
de fizică. Dat fiind că per
sonajul principal este fizi
cian. autorul il pune frec
vent să tină veritabile pre
legeri. Tinărul savant ii 
explică unei asistente că 
„dacă s-ar pune problema 
de a ajunge la una din 
cele mai apropiate stele ar 
trebui ca un vehicul cos
mic să fie accelerat pină la 
Viteze apropiate de a lumi
nii". In continuare, obser
vă neobosit pedantul per
sonaj, „dacă o navă cos
mică de o tonă ar trebui 
sâ fie adusă ia o viteză a- 
propiată de cea a luminii, 
înseamnă că greutatea de 
start a rachetei purtătoare 
ar urma să fie de IO400.

Cam cu asemenea dizer- 
tatli este Încărcat tot ro
manul. Personajul 
pai iși ..analizează’ 
mentele de parcă ar 
vorba de o experiență de 

în . laborator. dă explicații 
-- ..științifice" ale trăirilor 

sale, explicații ce par cu-

asupra intențiilor
““ spu-

_____ din 
istorie. Acum

lese din diverse tratate, 
totul într-o strictă și ina
decvată terminologie 
specialitate. Relatarea 
rească a diverselor bucu
rii sau neîmpliniri lăuntri
ce este sugrumată prin- 
tr-o exprimare prețioasă, 
lipsită de autenticitate. La 
un moment dat fizicianul 
constată că-i e „silă de spe
cia 6a bărbătească fiindcă 
e sfișiată de toate contra- 
.dictiile etice si biologice". 
Oare așa vorbește un om 
în „forul său intim" ? Al
tădată, intr-un moment 
dramatic, relatarea capătă 
următorul aspect : „Parcă 
sint azvlrlit pe o grămadă 
de radiolaseri, în spiculele 
lor din siliciu si sulfat de stronțiu".

Intenția autorului de a 
creat un roman de ac-

de 
fi-

tualitate. cu eroi _____
porani. este ratată prin a- 
ceastă continuă îndepărta
re de la firesc, de la mo
dalitatea obișnuită de a 
vorbi si de a-si vorbi a 
oamenilor. Un savant fizi
cian nu înseamnă un robot 
care gindește în concepte, 
ci un om in carne si oase, 
îndepărtarea de la obser
varea reacțiilor naturale, 
a gindurilor și a expresiei 
lor firești nu du& decit 
la imposibilitatea de a a- 
junge la o literatură cu a- 
devărat realistă si cu ade
vărat valoroasă, care re
zultă doar din sesizarea 
pulsului vieții, iar nu din 
juxtapunerea unor fraze 
aride, care trădează vor
birea firească, umană.

fi

Concerte

Victor ATANASIU

educative
ale conservatorului 

bucureștean

princi- 
sentl- 

fi

Cit de semnificativ este 
faptul că prima instltutle 
de invătămint muzical a 
țării — conservatorul ,,Ci- 
prian Porumbescu" a ini
țiat. in actuala stagiune 
de concerte, un ciclu de 
manifestări cu caracter e- 
ducatlv I Susținute săptă- 
minal. pe durata Întregului 
an universitar, aceste con
certe au menirea de a o- 
rienta In lumea muzicii 
primii pași ai celor ce do
resc să se apropie de no-

bila aulă a sunetelor 
este firesc, serile de

cum
— ------- vie luniale conservatorului bucu- 

restean sînt dedicate. în 
primul rind. tineretului 
Capitalei, elevilor si stu
denților. dar in egală mă
sură melomanilor, obisnui- 
tilor sălilor de 
Programul, foarte 
include - 
— pagini 
muzicală preclasică, lu
crări camerale cu caracter 
solistic si altele destinate

contem-' formațiilor restrinse 
ansamblurilor mai 
instrumentale sau corale. 
Cum este de așteptat, cele 
mai valoroase forte artis
tice ale conservatorului 
bucurestean au fost angre
nate în această nobilă mi
siune : corul de notorie
tate mondială „Madrigal", 
condus de artistul emerit 
Marin Constantin, ansam
blul instrumental „Came- 
rata", aflat sub bagheta 
dirijorului Paul Staicu. si 
multe, multe altele. De a- 
semenea, concertele sint 
prefațate de comentariile 
și indicațiile pertinente ale 
unor muzicieni și critlcL 
muzicali de prestigiu ca 
Ștefan Ni cui eseu, Grlgo- 
re Constantinescu, Corneliu 
Rădulescu și alții.

Este util de menționat 
faptul câ formațiile con
servatorului „Ciprian Po
rumbescu" includ — în 
planul'lor de activitate ar
tistică — efectuarea ___
turnee de concert in dife
ritele institutil si 
prinderi din Capitală __
provincie, turnee ce vizea
ză. de asemenea, un scop 
educativ. In egală măsură 
— din punctul de vedere 
pedagogic — aceste mani
festări au menirea de a 
proiecta în contextul vieții 
noastre muzicale tinerele 
forte artistice, acestea be
neficiind. încă din anii stu
denției. de un prețios sta
giu de formare, cîștigind 
experiența scenei, a con
tactului cu publicul, care 
le va cunoaște sr aprecia 
cu clteva momente mal 
devreme.

teatre

unor

între- 
sau

concert, 
variat, 

pentru început 
din literatura 

preclasică.

D. AVAKIAN
J

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) In 
cadrul Ciclului „Dupâ-amlezele 
muzicale ale tineretului" : Con
cert dat de Formația de Instru
mente vechi a Facultății de mu
zică din Brașov — 18.
• Opera română : Giselle — 11, 
Pellâas și MeTlsande — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10,30, _My fair lady —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 10,30, Dona 
Diana — 15,30, Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 20.
• Teatrul de oomedie : Nlcnlc —
10.30, Dispariția Iul Galy Gay — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gurcanu) : Casa do mode — io; 
15, Intre noi doi n-a fost decit 
tăcere — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea 1 — 10,30, A opta minune
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Cei șase — io. Omul 
care... — 19,30, (sala Studio) : 
Bărbați fără neveste — 10,30, Gai
țele — 20.
• Teatrul Ciulești : Llola — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Scufița cu trei iezi
— 10, Nota zero ia purtare — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — ii, (sala din str. Aca
demiei) : Răi și nătărăi — n.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Lumea cit o fl... — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana — io, 
Mitică Popescu — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) ; Jos pălăria I
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia' 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — i«; 19,39.
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COMITETULUI CENTRAL
'AL PARTIDULUI COMUNIST DIN NORVEGIA

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării partidului dumnea

voastră, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 
comuniștilor norvegieni cele mal calde felicitări șl un salut frățesc 
am partea comuniștilor șl a tuturor oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România.

cei 50 de ani de existență șl de activitate revoluționară, Parti
dul Comunist din Norvegia a militat pentru apărarea intereselor vita
le ale clasei muncitoare, ale maselor largi populare, pentru unirea tu
turor forțelor muncitorești, patriotice și progresiste in lupta pentru 
realizarea aspirațiilor șl idealurilor vitale ale poporului norvegian, pen
tru democrație și socialism. Membrii partidului nostru prețuiesc acti
vitatea Partidului Comunist din Norvegia pentru destindere, colabora
re și securitate In Europa șl In lume, împotriva imperialismului, pen
tru Dace, prietenie și înțelegere Intre popoare.

Relevînd cu adincă satisfacție și cu acest prilej solemn relațiile de 
caldă prietenie și solidaritate internationalist.5», de respect și stimă re
ciprocă statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist din Norvegia, ne exprimăm convingerea că aceste legături, bazate 
pe principiile marxism-lenlnismului și internaționalismului proletar, ale 
independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești, se vor dezvolta și mai mult în interesul partî- 
de.or și popoarelor noastre, al unității mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al tuturor forțelor antiimper'alîstr.

La marea dumneavoastră sărbătoare, vâ urăm, dragi tovarăși, noi 
șl mari succese în activitatea pe care o desfășurați pentru triumful 
țelurilor nobile ale socialismului, democrației, independenței naționale 
Și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale Domnului general de brigadă 
GUILLERMO A. RODRIGUEZ LARA

Președintele Republicii Ecuador
C^ de-a 50-a aniversare a zilei de naștere a Excelenței Voastre 

îmi oferă deosebit de plăcuta ocazie pentru a vă transmite cele mai 
călduroase urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în 
nobila dumneavoastră activitate dedicată consolidării independenței 
și suveranității naționale, progresului și prosperității poporului ecua- 
dorian prieten.

Păstrez cele mai frumoase amintiri despre vizita efectuată în fru
moasa dumneavoastră țară, despre convorbirile cordiale și fructuoase 
pe care le-am avut cu Excelența Voastră și îmi exprim convingerea 
că documentele încheiate cu acest prilej, contactele dintre factorii de 
răspundere din cele două țări vor contribui la dezvoltarea bunelor re
lații de prietenie și colaborare dintre țările noastre, In interesul po
poarelor român șl ecuadorian, al cauzei păcii și cooperării internațio
nale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republici» Socialiste România

PRIMIRE LA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.
Tovarășul Mihai Dalea, președin

tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit, simbătă dimineața, delega
ția Confederației Generale a Muncii 
din Franța — C.G.T. —, condusă de 
Jean Louis Moynot, secretar al 
C.G.T.. care a făcut o vizită in țara 
noastră.

La primire a fost de față tovară
șul Pavel Ștefan, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.

Ministrul de externe al Israelului 
va face o vizită oficială in România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. rninis- 
trul de externe al Israelului Abba 
Eban. va face o vizită oficială In 
România. între 4 și 7 noiembrie a.c.

Cu această ocazie, cel doi miniștri

PLECAREA DELEGAȚIEI
Simbătă dimineață a părăsit Ca

pitala delegația militară bulgară, 
condusă de general-colonel Kiril Ko- 
sev, șeful Direcției superioare poli
tice a Armatei populare bulgare, care 
a făcut o vizită pentru schimb de 
experiență la Consiliul politic supe
rior al armatei.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de general-

IERI, LA ARAD, S-AU DESCHIS

1„Zilele teatrului arădean"
ARAD (Corespondentul „Scân

teii". Constantin Simion). — In 
după-amiaza zilei de ieri, la Arad 
au început, sub genericul „Zilele 
teatrului arădean", manifestările 
consacrate împlinirii a 25 de ani 
de la înființarea TEATRULUI 
DE STAT DIN ARAD. Suita 
manifestărilor a fost deschi
să printr-o adunare festivă, 
cu prilejul căreia au fost e- 
vocate realizările pe care 
instituția teatrală sărbătorită 
le-a obținut in sfertul de veac 
de existență a sa. Adunarea a 
avut loc in prezența tovarășilor 
Andrei Cervencovici, prim-se- 
cretar al Comitetului iudetean 
de partid Arad. Dina Cocea, ar
tistă emerită, vicepreședinta A-

A APĂRUT

„ERA SOCIALISTĂ"
NR. 21/1973

Revista se deschide cu editorialul 
„Sărbătoarea marelui Octombrie". 
In cadrul grupajului intitulat „DOI 
ANI DE LA PLENARA C.C. AL 
P C.R. DIN NOIEMBRIE 1971", re
vista publică editorialul „Forța 
creatoare a spiritului militant, re
voluționar" și articolele „învăță- 
mintul de partid in procesul educa
ției politice permanente", de CON
STANTIN POTINGĂ, „Continuita
te și caracter militant", de AUREL 
NEGUCIOIU, „Știința in afara cul
turii de SOLOMON MARCUS, 
Aspirațiile de cultură ale tlneretu- 

îui" de E. IORDACHESCU și P. 
KIRMAIER și Angajarea social- 
politică a teatrului", de ANDREI 
BALEANU. In continuare sînt pu- 
blicate articolele JUeUlul In eco
nomia modernă”, neGACHI „Realism și eficiență in 
conducere* agriculturii de către or
ganizațiile de partid , de VASILE 
MARIN ..Sociologi* : teorie șl cer
cetare”. de PETRU BERAR. Le ru- 
bn« .DIALECTICA DEZVOL
TĂRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE”. 
HARALAMBIE ENE semnează stu- 

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
cordială, prietenească, a avut loc un 
schimb de păreri privind activitatea, 
preocupările și obiectivele U.G.S.R. 
și C.G.T. pe plan intern și interna
țional, precum și în legătură cu 
modalitățile de dezvoltare și întă
rire a relațiilor bilaterale intre cele 
două centrale sindicale.

vor avea un schimb de păreri in 
probleme de interes comun, in spe
cial cu privire la situația din Orien
tul Apropiat. In vizita sa în Româ
nia, Abba Eban va fi însoțit de 
Shoshana Eban și funcționari su
periori din M.A.E. al Israelului.

MILITARE BULGARE
maior Constantin Oprită, -adjunct al 
ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului politic superior, 
de generali și ofițeri superiori ai ar
matei noastre.

Au fost prezenți Spas Gospodov, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria, și colonelul Nedko Dimi
trov, atașat militar, aero șl naval al 
acestei țâri la București 

sociatiei oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale, 
a altor invitați din Capitală si 
din țară, precum sl a unui nu
meros public.

Adunarea festivă a fost ur
mată de redeschiderea muzeului 
Teatrului de stat din Arad și de 

I prezentarea spectacolului oma
gial „File de cronică", dedicat 
aniversării a 25 de ani de rod
nică activitate a teatrului ară
dean.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanțil la adu
narea festivă au trimis o tele
gramă Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

diul „Despre perfecționarea rela
țiilor sociale". Articolul „Știința 
și tehnica In condițiile făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate", de MIHAI MAZANEȚ 
formează conținutul rubricii „CON
SULTAȚII". Rubrica „DIN MIȘCA
REA COMUNISTA ȘI MUNCITO
REASCA MONDIALA" cuprinde 
articolul „Obiective și sarcini ac
tuale ale comuniștilor din Marea 
Britanie". în cadrul rubricii „VIA
ȚA INTERNAȚIONALA" sint pu
blicate articolele „Dezangajarea 
militară și dezarmarea, factori e- 
sențlali al abolirii politicii de forță, 
de VIRGIL CONSTANTINESCU și 
„Noile state din Africa pe calea 
consolidării independenței econo
mice", de ILIE ȘERBANESCU. 
CALINA MARE semnează studiul 
„întrepătrunderea filozofiei cu po
liticul", inserat la rubrica „CU
RENTE ȘI IDEI". In continuare, 
revista conține obișnuitele rubrici 
„CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII". ..RE
VISTA REVISTELOR" și „CUVIN- 
TUL CITITORILOR".

Cronica zilei
Ministrul Afacerilor externe a! Re

publicii Socialiste Romftnia. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
dc felicitare noului ministru al a* 
facerilor externe al Suediei, Sven 
Andersson.* cu ocazia numirii sale in 
această funcție.

•Â
Muzeul de Istorie r municipiului 

București a găzduit simbătă seara 
o interesantă manifestare cultural- 
artlctică organizată de Asociația de 
studii orientale din Republica Socia
listă România cu prilejul aniversă
rii semicentenarului Republicii 
Turce.

După comunicarea intitulată „Hi
dronime românești dc origine turci- 
că", prezentată de prof. dr. Cicero
ne Poghirc, președintele asociației, 
lectorul universitar Nevzat Yusuf a 
vorbit decore primul congres inter
național do turcologie care a avut 
loc recent la Istanbul.

în încheiere, studenții secției de 
l’mbă si literatură turcă din cadrul 
Facultății de limbi romanice. cla
sice și orientale a Universității Bucu
rești au susținut un recital de ver
suri din lirica turcă contemporană.

încheierea lucrărilor 
simpozionului național 

de microscopie electronică
Simbătă s-au încheiat lucrările 

primului simpozion național de mi
croscopie electronică.

In oadrul reuniunii științifice au 
fost prezentate 80 de comunicări, 
care au sintetizat rezultatele unor in
vestigații complexe efectuate, cu aju
torul tehnicilor electronomicros- 
copiei de către specialiști din Bucu
rești și din țară. Aceste cercetări au 
urmărit cu precădere rezolvarea u- 
nor probleme de modernizare a ac
tivității de producție din industrie, 
asimilarea de oțeluri și aliaje de 
înaltă performanță, cunoașterea 
structurii diverșilor compuși chimici, 
elucidarea mecanismelor unor stări 
patologice la om, animale și plahte 
etc.

Participant ii au adresat, în finalul 
simpozionului, o telegramă Comitetu
lui Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care se an
gajează să contribuie in și mai mare 
măsură la îndeplinirea marilor sar
cini trasate de Congresul al X-loa și 
Conferința Națională ale P.C.R., la 
sporirea aportului cercetării științi
fice în opera de edjfioare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru xllele de 5, 

« și 7 noiembrie. In țară : Vreme in 
curs de încălzire ușoara și treptată. 
Cerul va fi variabil. Izolat, în nordul 
țării șl zona de munte, se vor semna
la ninsori slabe. Vint potrivit. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse Intre 
minus 6 și plus 4 grade, Izolat mal 
coborîte la începutul intervalului, iar 
maximele vor oscila între 5 șl 15 gra
de, local mal ridicate. Pe alocuri se 
va semnala ceață. In București : Vre
me în încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil. Vlnt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: IERI, IN DIVIZIA Ai La Paris

Trei meciuri ale etapei a XlI-a 
s-au disputat ieri după-amiază la 
Craiova, Reșița și București. Impor
tante pentru situația din fruntea di
viziei A au fost partidele UNIVER
SITATEA — C.F.R. CLUJ, scor 5—0 
(1—0) Șj c.S.M. REȘIȚA — DINAMO, 
scor 2—1 (2—0), in timp ce Jocul 
RAPID—U.T.A., scor 2—1 (1—1), pri
vea partea de jos a clasamentului 
general.

Universitatea Craiova a exploatat 
foarte bine avantajul terenului pro
priu, cucerind ambele puncte prin- 
tr-un rezultat final net. După cum 
ne-a relatat corespondentul „Scin- 
teii". Nistor Țuicu, echipa craioveană 
a dominat autoritar întregul meci și 
a înscris un mare număr de goluri, 
in ciuda faptului că principalul ei 
realizator, Oblemencjo, accldentin- 
du-se. a părăsit cîmpul de joc Încă 
din min. 7. Punctele Universității 
au fost marcate de Bălan (min. 26, 
46 și 77) și de Marcu (min. 49 și 
65).

Pierzind Întrecerea cu C.S.M. Re
șița, dinamoviștii bucureșteni nu nu
mai că au coborit in clasament, dar 
distanța ce-i separă de lideri s-a 
mărit acum la cinci puncte ! In 
schimb, C.S.M. Reșița, prin victoria 
asupra Iui Dinamo, a urcat pină la 
locul al treilea. Golurile reșițenllor 
au fost Înscrise de Florea (min. 15) 
și Pușcaș (min. 38). Pentru dinamo- 
viști a marcat Lucescu (min. 82).

La București, după o repriză de

IN PRELIMINARIILE C.M. | 
Albanla-R.D. Germană 1-4|

TIRANA (Agerpres). — La Tira
na. In prezenta a circa 25 000 de 
sDectatori. s-a disputat intilnirea 
dintre reprezentativele Albaniei si 
R. D. Germane, ultimul meci din 
cadrul grupei a IV-a europene a 
preliminariilor campionatului mon
dial de fotbal. Victoria a revenit cu 
scorul de 4—1 (2—1) formației R. D. 
Germane, care s-a calificat, astfel, 
în turneul fLnal al competiției. Go
lurile învingătorilor au fost marcate 
de Strelch (min. 5 și 35), Ldwe (min. 
63) si Sparwasser (min. 78). Punctul 
gazdelor a fost Înscris In minutul 
15 de Ghika.

Arbitrul Paul Bonett (Malta) a 
condus următoarele formații : R. D. 
Germană : Crov — Fritsche. Bransch 
Weise (din min. 83 Vo"?!). Kurbju- 
weit. Lauck. Frenzel (din min. 89 
Steln). Strelch. DUcke. Sparwasser, 
Ldwe ; Albania : Muhedini. — Ghi
ka. Berisha. Vaso. Iberslni. Seldini, 
Braho. Ragami. Parnaska. Panno, 
Ciuri.

Iată clasamentul final al grupei a 
IV-a europene : 1. R. D. Germană — 
10 puncte (golaveraj 18—3) ; 2. Ro
mânia — 9 puncte (17—4) : 3. Fin
landa — 3 puncte (3—21) : 4. Albania 
— 2 puncte (3—13).

COMUNICAT
cu privire Ia vizita oficială în Iran 
a președintelui Consiliului de Miniștri, 

Ion Glieorglie Maurer
La Invitația primului ministru al 

Iranului. Amir Abbas Hoveyda, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut o vizită 
oficială in Iran, intre 29 octombrie 
și 3 noiembrie 1973.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia a fost primit de Maiestatea Sa 
Imperială șahlnșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la e- 
voluția relațiilor de prietenie din
tre Romănia și Iran și la unele pro
bleme internaționale actuale. După 
întrevedere, președintele Consiliului 
do Miniștri a fost reținut la dejun 
de șahinșah.

în timpul șederii sale In Iran, pre
ședintele Consiliului dc Miniștri a 
vizitat obiective economice, institu
ții de cultură și artă din Teheran 
si Shiraz, precum și locuri istorice, 
bucurindu-se pretutindeni dc o pri
mire călduroasă din partea popu
lației, expresie a sentimentelor de 
prietenie pe care poporul iranian le 
nutrește față de poporul român.

Intre președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialisto 
România și primul ministru al Ira
nului au avut loc convorbiri oficia-

Plecarea d
(Urmare din pag. I)

Pentru a-1 saluta pe președintele 
Consiliului de Miniștri, la aeroport 
se aflau nțembri ai guvernului, pri
marul Teheranului, conducători ai 
unor societăți naționale economice 
iraniene, alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Teheran, Alexandru Boabă, 
membri ai ambasadei și ai agenției 
economice a țării noastre.

în cadrul ceremoniei oficiale au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și Iranului. Cei doi 
șefi de guvern au trecut In revistă 
garda de onoare.

Adunări cu prilejul celei de-a 56-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Cea de-a 56-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
continuă să fie marcată prin nume
roase manifestări.

Astfel, la cooperativa agricolă de 
producție „8 Martie" din Uimeai, ju
dețul Ilfov, a avut loc. simbătă 
după-amiază., o adunare festivă con
sacrată acestui eveniment.

în cuvîntul lor, Gheorghe Porum
bel, președintele C.A.P. „8 Martie", 
si V.S. Tikunov*. ministru consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice -la 
București, au reliefat importanta Is
torică a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, succesele obținute de po
poarele sovietice In construcția co
munismului, dezvoltarea multilate
rală a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, în interesul re

fotbal bun — in care s-au înscris și 
două goluri foarte frumoase, prin 
Neagu (min. 12) și, respectiv, Domide 
(min. 25) — și o altă repriză de joc 
incîlcit, Rapid a ciștigat in ultimele 
minute meciul' cu U.Ț.A. prin punc
tul marcat de Petreanu (min. 85).

Celelalte șase partide ale etapei a 
XLI-a se vor desfășura astăzi, cu în
cepere de la ora 14,30, după următo
rul program : Sportul studențesc — 
F.C. Constanta (pe stadionul Repu
blicii) ; Universitatea Cluj — Steaua; 
Politehnica Timișoara — Steagul 
roșu ; A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Pe
trolul ; Jiul — Sport Club Bacău ; 
F.C. Argeș — Politehnica Iași.

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 12 8 3 1 24-10 19
F. C. Constanța 11 7 2 2 20-10 16
C. S. M. Reșița 12 5 4 3 20-14 14
Dinamo 12 6 2.4 18-15 14
Steaua 11 5 2 4 16-13 12
„U“ Cluj 11 5 2 4 12- 9 12
F. C. Argeș 11 5 2 4 16-16 12
Poli. Iași 11 5 1 5 9-10 11
Rapid 12 4 3 5 14-16 11
Poli. Timișoara 11 4 2 5 8-10 10
Steagul roșu 11 4 2 5 8-10 10
A.S.A. Tg. Mureș 4 2 5 15-21 10
C.F.R. Cluj 11 4 2 6 15-26 10
Sportul stud. 11 4 1 6 16-13 9
S.C. Bacău 11 4 1 6 14-19 9
U.T.A. 12 4 1 7 12-19 9
Jiul 11 3 2 6 12-14 8
F.C. Petrolul 11 3 2 6 12-16 8

în cîteva rînduri
ȘAH. Sahista româncă Margareta 

Juncu a preluat conducerea In 
turneul international feminin de șah 
de la Halle, totallzînd după runda 
a 8-a 6.5 puncte. Margareta Juncu a 
învins-o irt runda a 8-a pe Hof
mann (R.D.G.). Pe locul doi în cla
sament se află Kasabrișvili 
(U.R.S.S.). cu 5 puncte și o partida 
întreruptă, iar ne locurile 3—4 Hof
mann si Just (ambele din R. D. Ger
mană), cu cite 5 puncte.

După 12 runde. In turneul inter
national de șah de la Novl Sad con
duce din nou marele maestru Iugo
slav Matulovlci. cu 0 puncte, urmat 
de Lein (U.R.S.S.) — 8.5 puncte (1). 
Janoscvici (Iueoslavla) — 8 puncte 
(1). Cloclltea (România). Buliovcici 
(Iugoslavia) — 7.5 puncte. Adorjan 
(Ungaria) — 7 puncte (1). Marjan 
(Iugoslavia) — 6.5 puncte (1). Lan- 
geweg (Olanda) — 0 puncte. Dezze 
(Iugoslavia) — 5.5 puncte (1) etc. în 
runda a 12-a. maestrul român Vic
tor Cloclltea l-a Învins pe Lange- 
weg.

Ic. desfășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie și Înțelegere recipro
că, In cadrul cărora a fost exami
nată evoluția relațiilor bilaterale si 
s-a realizat un larg schimb de pă
reri cu privire la unele probleme 
internaționale majore.

Cu acest prilej, cci doi șefi de gu
verne au constatat cu deplină sa
tisfacție evoluția ascendentă, pe 
planuri multiple, a legăturilor tra
diționale de prietenie dintre Româ
nia și Iran, au relevat ritmul intens 
Înregistrat de dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări in urma între
vederilor avute și hotăririlor adop* 
tate de președintele Consiliului da 

- Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, șl Maiesta
tea Sa Imperială șahinșahul Iranu
lui. Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr, și au exprimat hotărirea lor 
comună de a acționa în continuare 
in scopul aplicării acordurilor și 
înțelegerilor oonvenite de cele două 
țări.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia a invitat pe Excelenta Sa 
domnul Amir Abbas Hoveyda să 
facă o vizită oficială In România. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

in Teheran
Luindu-și apoi un călduros r&maa 

bun, președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și pri
mul ministru Amir Abbas Hoveyda 
lși string cu cordialitate miinile, se 
îmbrățișează.

De la bordul avionului, lntr-o te
legramă adresată premierului ira
nian, președintele Consiliului de Mi
niștri a exprimat mulțumiri pentru 
căldura prietenească și amabilitatea 
cu care a fost înconjurat in tot tim
pul vizitei, speranța că tratativele 
purtate se vor înscrie ca o nouă con
tribuție la dezvoltarea și adincirea 
continuă a relațiilor româno-ira- 
niene.

ciproc, al cauzei socialismului fi 
păcii.

★
O adunare similară s-a desfășurat 

la clubul întreprinderii „7 Noiem
brie" din Sibiu, unde au participat 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române care ne 
vizitează țara.

Cu /îcest prilej, ing. loan Buju, 
directorul întreprinderii, și Ale- 
xăndr Andreevici Zaftur, directorul 
Institutului.de istorie de pe. lingă 
C.C. al P.C. din R.S.S. Moldoveneas
că, au evocat semnificația deosebi
tă a aniversării Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, subliniind 
realizările popoarelor român și sovie
tic in opera de edificare a noii so
cietăți, precum și evoluția continuu 
ascendenta a relațiilor prietenești 
dintre cele două popoare.

(Agerpres)

Finală Năstase - Smith

McMillan
Smith,

In sferturile de finală ale probei de 
dublu din cadrul turneului interna
tional de tenis de la Paris „Trofeul 
Becker", perechea Iile Năstase (Ro
mânia), Juan Gisbert (Spania) a eli
minat cu 7—5. 6—4 cuplul Carmicha
el (Australia). 
Alte rezultate : ___  ,
(S.U.A.)—Orantes. Munoz 
8—3. 6—4 ; Ashe. Tanner 
Moore (Australia). Meiier 
fl—4. 6-2.

(R.S.A.) 
Gorman 
(Spania) 

(S.U.A.)—
(R.F.G.)

în finala probei de simplu se vor 
întilnl campionul român Iile Năstase 
și cunoscutul jucător american Stan 
Smith. (Meciul va fi transmis In di
rect, la orele 115, de către posturile 
noastre de televiziune). In semifinale, 
Ilie Năstase.l-a învins In trei seturi:
7—6. 6—2. 7—5 pe olandezul Tom 
Okker, iar Stan Smith l-a întrecut cu
6—2, 6—0. 6—4 pe vest-germanul 
Karl Meiier.

Finala turneului internațional de 
tenis de la Diakarta va opune pe 
australienii John Newcombe si Ros® 
Case. în semifinale. Newcombe l-a 
învins cu 6—4. 6—4 pe I. Fletcher, 
in timp ce Case l-a eliminat cu 6—7, 
6—2, 6—4 pe J. Fassbender.

Răsfoind .presa străină

„LE MONDE": „O victorie fără glorie“
In legătură cu recentele alegeri din Portugalia, ziarul , 

publică un articol purtind, In mod semnificativ, titlul de 
din care reproducem următoarele :

,Le Monde" 
mai sus și

„Victoria" pe care premierul Cae- 
tano a obținut-o duminică, pe un 
ctmp de luptă electoral pustiu și In
tr-o atmosferă de indiferență aproa
pe totală a opiniei publice naționale 
și internaționale, este o victorie fără 
nici un fel de glorie.

Cei 65 de candidați care figurau 
— pentru prima oară — pe listele 
comune ale opoziției democratice 
(comuniști, socialiști, liberali, creș
tini) s-au retras, după dum șe știe, 
la 25 octombrie, ca urmare a traca
sărilor polițienești șl a multiplelor 
obstacole ridicate de guvern in 
cursul unei campanii electorale limi
tate la 30 de zile. Guvernul, care de 
dragul unei aparențe de legalitate 
ținea mult la acest simulacru de ce
remonie democratică, a anunțat că 
va pedepsi pe candldațil abstențio- 
niștl cu privare pe timp de 5 ani de 
toate drepturile civile, Inclusiv locul 
de muncă pentru cei ce dețin • 
slujbă la stat

uRss „Fata morgana" 
din deșertul Mangîșlak 

s-a întrupat în neutroni...
Dincolo de coroanele verzi ale 

arțarilor, la numai cileva sute de 
metri, încep crăpăturile, ca niște 
răni deschise, în pămlntul ars de 
soarele nemilos. Iar mal departe, 
undeva spre Casplca, „fata morga
na" plutește peste nisipuri spulbe
rate de vînturl. Deșert. Loc In care 
toate bogățiile lumii își găsesc un 
singur echivalent valoric — apa. 
Kazahil denumeau Mangîșlak-ul, 
această fișie aridă de pămint, „loc 
uitat do dumnezeu".

Și tocmai aici, pe aceste locuri, 
a apărut „uriașa oază", orașul 
Șevcenko. Prin 1961, lucrările de 
prospecțiuni au confirmat progno; 
zele geologice : țiței ! Cantități 
enorme de țiței in subsolul unei 
suprafețe aproximativ egală cu cea 
a Belgiei ! Intr-un viitor apropiat, 
spun specialiștii, sondele de aici 
vor extrage anual 80 000 000— 
100 000 000 tone de țiței.

Nave uriașe au adus aici, din 
Baku și Mahacikala, primele sute 
de tone de prețios lichid. Prețios, 
pentru că fiecare tonă de apă po
tabilă transportată costa peste 
5 ruble, față de 4 kopeicl, cit e 
costul normal. Au fost apoi create 
primele instalații de desalinizare a 
apei din Marea Caspică. Costul 
apei a scăzut 
de 10 ori, iar 
consumul de 
apă al fiecăruia 
din cei 80 000 
de locuitori ai 
orașului a ajuns 
în medie la 400 
litri pe zi. cam 
tot atit cit se 
consumă la To
kio, Istanbul 
sau Roma. P6 
marginile bule
vardelor, in spațiile virane, au a- 
părut copacii, gazonul, straturile 
de, petunii. Pe 550 de hectare cresc 
zeci de mii de arțari șl eucalipți, 
peste 500 000 de arbuști, nenumă
rate flori.

Pentru viața oamenilor era su
ficientă apă. Dar pentru cea a in
dustriei ? Căci cea mai tinără zonă 
petroliferă a Uniunii Sovietice, 
Mangișlak-ul, dispune și de alte 
„comori", nu mai puțin prețioase : 
minereuri de cupru, fier, calcar, 
gaze naturale, care, spre a intra in 
viată, au nevoie de apă, de apă 
in cantități care-i pun adesea pe 
ginduri pină și pe specialiștii din 
zonele unde riurile și fluviile con
stituie componente firești ale me
diului înconjurător. Căci pentru, a 
produce o tonă de nichel este ne
voie de 4 000 tone de apă, pentru 
o tonă de fibre de capron — 5 000 
tone de apă...

Atunci, a venit în ajutor atomul... 
Inaugurind o nouă etapă a dez
voltării energiei pașnice a atomu
lui — folosirea neutronilor ra
pizi — in orașul Șevcenko, din 
peninsula Mangișlak, a fost pusă 
recent în funcțiune prima centrală 
atomică din lume pe baza unui 
reactor cu neutroni rapizi. Cen
trala are o dubl_ă misiune : să dea 
omului lumină și apă.

Este vorba de o „a doua genera
ție" de atomocentrale electrice (in 
U.R.S.S., din „prima generație" fac 
parte — in afară de primul năs
cut, atomocentrala de la Obninsk, 
cele de la Novovoronej, Beloiarsk, 
Siberia de vest etc.), care funcțio
nează pe bază de uraniu înnobilat 
235. Noua generație realizează 
in practică proiectul vizionar al 
ilustrului savant I. V. Kurceatov 
in anul 1956 : dintr-un kilogram de 
combustibil nuclear consumat, să 
se obțină 1,4 kilograme de alt 
combustibil nuclear. Adică, după 
cum spunea el la Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S., „este ca și 
cum, arzind cărbunele in sobă, 
obții, in loc de cenușă, o cantitate 
mai mare de cărbune". Este ceea 
ce a început să se petreacă la mij
locul lunii iulie, anul acesta, in 
clădirea cenușie din pustiul de 
lingă orașul Șevcenko.

Ne relatează, pe scurt, metamor
fozarea atomului în curent elec
tric dr. G. B. Pomeranțev, adjunct 
al inginerulul-șef al reactorului de 
la Șevcenko : „După sciziunea nu
cleului de uraniu, neutronul iese 
„in libertate" cu o energie de cir
ca 2 000 000 electron-volți, „dăruită" 
treptat nucleelor cu care se cioc
nește. Apoi, devenind neutron lent, 
sau caloric, este captat de alte 
nuclee pe care le scindează, înde
plinind rolul de „scinteie" ce a- 
prinde combustibilul nuclear. Sci
ziunea provoacă neutroni secun
dari rapizi care aleargă „de capul

In preajma aniversării 
Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

Acest episod ilustrează perfect me
todele puse la punct cu răbdare și 
subtilitate In cursul lndelungaților 
ani ai regimului Salazar — căci în 
Portugalia, după dispariția lui Sala
zar, totul a rămas aproape neschim
bat.

Războiul colonial, care este. In 
mod evident, problema numărul unu 
pentru Portugalia, continuă să fie un 
subiect tabu in anul 1973, așa cum 
era și In 1969, deși acest război ab
soarbe jumătate din bugetul țării, 
sustrage muncii productive 200 000 de 
tineri, provoacă fie dezertarea, fie 
emigrarea altor mii și nu servește 
decit la Îmbogățirea citorva grupuri 
financiare. Ca urmare, Portugalia se 
cufundă intr-o izolare diplomatică 
și mai pronunțată decit pe timpul 
lui Salazar.

în alegerile legislative din octom
brie 1969, Caetano, aflat de un an 
la putere, lăsase să se Înțeleagă că 
ar fl dispus să accepte, ba chiar să 

lor" (punlnd la grea încercare no
țiunile clasico despre viteze și 
spații). Sînt „domoliți" cu ajutorul 
„frinelor" de grafit, sau de apă 
grea, apoi purtațl de la un nucleu 
la altul, provocind reacția in lanț 
care eliberează cantități uriașe de 
energie calorică, transformată apoi 
In energie electrică. Dar. din pă
cate, totul se referă numai la . ura
niul Înnobilat 235. Uraniul 238 (cea 
mai mare parte a uraniului natu
ral) rămine nefolosit".

In sala reactorului de la Mangiș
lak, ne oprim In fața unui uriaș 
„creion", un fel de tub hexagonal 
din oțel inoxidabil, lung de 3,5 
metri. Tubul este străbătut de țevi 
înguste, care, la mijloc (pe o por
țiune de peste un metru), stntum
plute cu „tablete" dc uraniu 235, 
iar 1a capete, cu uraniu neîmbo
gățit. (Un mic „amănunt" : ener
gia captată în acest „creion" ar fl 
suficientă navei atomice „Lenin" 
pentru a Înconjura globul de 10 
ori. Or, numărul „creioanelor" este 
de peste... 200). Se petrece același 
fenomen, ca și la prima „genera
ție". adică neutronii scăpați „in li
bertate" Iși domolesc iureșul, iz- 
bindu-se de nucleele de uraniu- 
235. Acestea, scindindu-se, gene

rează altl neu
troni. care nu 
mai, trebuie 
„frinati". deoa
rece sînt cap
tat! de nucleele 
uraniului 238 ce 
se scindează la 
rindul lor. gene- 
rind atit ener
gii calorice u- 
riașe, cit si plu
toniu 239 : pro
porția este de 

1 kilogram de uraniu-238 = 1,4 kg. 
plutoniu-239. După ce-și îndepli
nesc misiunea, „creioanele" sint 
transportate in alte locuri spre a li 
se scoate noul combustibil. în felul 
acesta s-a deschis posibilitatea fo
losirii întregului uraniu natural.

Alcătuirea clădirii in formă de 
cub poate fi comparată cu cea a 
Teatrului Mare din Moscova, Adi
că, dacă ar fi fost sală de specta
cole, aici ac fi încăput 20 000 de 
spectatori, iar la parter ar putea fl 
amenajat un teren de... fotbal. 
Numai că in „balcoane" stau cu
minți cele peste 200 de „creioane", 
iar o macara uriașă de 100 tone 
intră din cind in cînd in acțiune.

Jos, in mijloc, se află reactorul. 
„B.N.-350", „inima atomică". In 
măruntaiele- lui -se- petrece miraco
lul modernei păsări Phoenix, arde
rea și, in același timp, regenerarea 
combustibilului. In calitate de „că
răuș" al energiei termice eliberate 
de sciziunea nucleară, este folosit 
natflul, a cărui temperatură de 
fierbere este de 880 de grade. In 
primul ciclu, natriul „spală" „cre
ionul", sporindu-și temperatura de 
la 300, la 500 grade Celsius. Fiind 
radioactiv, el transmite căldura 
prin peretele de oțel al termo- 
transmițătorului unui alt șuvoi de 
natriu, de unde „ștafeta termică" 
este transmisă direct apei. Reacto
rul are șase asemenea secțiuni, 
care pot furniza 1 400 000 tone de 
abur pe oră. O parte a aburului 
este împinsă spre turbinele centra
lei electrice, iar cealaltă spre 
sectorul în care va fi transformat 
In apă distilată. Adică, mai precis, 
centrala electrică are o putere de 
150 000 kW, iar uzina de desalini
zare — o capacitate de 120 000 tone 
de apă distilată in 24 de ore. Ceea 
ce înseamnă, de fapt, o cantitate 
de apă care Întrece debitul mediu 
al fluviului Ural.

Adusă pe canal la uzina de desa
linizare, apa sărată din Caspica 
este supusă unor operațiuni de eva
porare și condensare în cazane de 
proporțiile unor clădiri cu mal mul
te etaje. Se obține o apă cristalină, 
trimisă gîlgîind pe conducte 6pre 
mineralizare, căci nimeni nu bea 
apă distilată. Procesul potabilizării 
Începe cu trecerea apei distilate 
printr-un filtru alcătuit din bucăți 
de marmură, de unde se „împru
mută" calciuL Apoi, prin bazinele 
unde este amestecată cu soluții 
minerale și. in fine, la robinete.

Și astfel, un torent de apă po
tabilă transformă mirajele pustiu
lui Mangișlak in realitate fertilă. 
Urcînd pe o nouă treaptă a dez
voltării sale pașnice, atomul aduce 
astfel omului, în plin pustiu, două 
elemente de mare preț pentru ci
vilizația contemporană: energie șl 
apă curată.

Laurentlu DUȚA 

încurajeze, o oarecare liberalizare. 
El reușise să determine unele per
soane onorabile, cunoscute pentru 
opiniile lor liberale, cum ar fi 
Milter Guerra sau Sa Carnelro. să se 
prezinte pe listele partidului guver
namental. Speranțele într-o atitudine 
mai liberală au fost insă curind 
spulberate. Urmașii lui Salazar n-au 
putut sau n-au vrut să se atingă 
serios de edificiul arhaic moștenit 
de la acesta.

Vocabularul a fost schimbat une
ori, dar metodele de represiune au 
rămas identice. Pentru Mario Soares, 
conducător al Partidului Socialist 
Portughez, care a realizat unitatea 
de acțiune cu partidul comunist, 
deosebirea „de esență", dacă se poa
te vorbi de așa ceva, intre vechiul 
regim și cel nou este cit se poate 
de simplă : Salazar îi aresta pe can- 
didații neconvenabili după alegeri, 
exponentii noului regim ii arestează 
înainte. In aceste condiții, singurul 
Indiciu relativ interesant al scruti
nului va fl procentajul abținerilor 
care, potrivit primelor Informații, 
pare a fi foarte ridicat la Lisabona".

» J *
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viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE 

A O.N.U.
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN 

ÎN COMITETUL PENTRU----------------------------------
NAȚIUNILE UNITE 3. — (Cores

pondență de la C. Alexandroaic). — 
In Comitetul pentru problemele 
economice al Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile asupra 
celui mai important punct al agen
dei sale : activitatea Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.).

Punctul de vedere al României 
față de eforturile U.N.C.T.A.D. de a 
așeza relațiile comerciale șt mone
tare Internationale pe bazele solide 
ale principiilor care trebuie să le 
guverneze a fost prezentat de am
basadorul român Constantin Ene. 
care, referindu-se la interdependen
ta dintre problemele comerțului, fi
nanțării dezvoltării și sistemul mo
netar internațional, a subliniat că. 
în opinia țării noastre, noua run
dă de negocieri G.A.T.T. va trebui 
să contribuie la dezvoltarea comer
țului international si la eliminarea 
decalajelor existente.

Abordind. apoi, proiectul de refor
mă a sistemului monetar internatio
nal, vorbitorul a subliniat că stabili
tatea și eficienta acestuia vor fi con-

PROBLEMELE ECONOMICE
ditionate de realizarea unei înțele
geri generale care să ia in conside
rație interesele tuturor statelor par
ticipante la circuitul economic mon
dial. Se impune, de asemenea, să se 
găsească noi căi și mijloace care să 
asigure țărilor In curs de dezvoltare, 
indiferent de sistemul lor social-eco
nomic sau de așezarea lor geografi
că. un acces mai rapid si efectiv la 
fondurile destinate finanțării dezvol
tării, să li sc acorde intr-o măsură 
mai marc credite cu dobindă avan
tajoasă și pe termene mai îndelun
gate.

Ambasadorul Constantin Enc a re
levat. de asemenea, că România con
sideră că trebuie acordata o atenție 
sporită si prioritară elaborării Car
tei drepturilor și obligațiilor econo
mice ale statelor. Totodată, el a ară
tat că România, alături de delegația 
Mexicului, este coautoare la proiec
tul de rezoluție care recomandă 
continuarea activității grupului de 
lucru pentru elaborarea acestui do
cument, menit să guverneze relațiile 
economice și comerciale interstatale.

G.R.U.N.C. denunță „guvernul 
special" de la Pnom Penh

CAMBODGIA 3 (Agerpres). — A- 
genția khmeră de informații a trans
mis declarația purtătorului de cuvint 
«1 Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) in 
legătură cu așa-numitul „guvern 
special", alcătuit la Pnom Penh sub 
conducerea lui In Tam.

Declarația subliniază că, la fel ca 
fi precedentele ..guverne" de la Pnom 
Penh. fie ele „de salvare" sau „spe
ciale", nici acest nou „guvern" nu-șl

va putea ascunde caracterul real de 
unealtă a imperialismului și neocolo- 
nialismului in agresiunea împotriva 
Cambodgiei. In declarație se arată că 
Frontul Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.) și G.R.U.N.C. nu intențio
nează să aibă în vreo împrejurare 
contacte cu regimul de la Pnom 
Penh și, cu atit mai puțin, să nego
cieze cu acest regim, cu trimișii sau 
complicii săi.

0 declarație a M. A. E. al R. 0. Vietnam
HANOI 3 (Agerpres). — Ministe

rul de Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității la 3 noiembrie a.c. 
o declarație privind încălcarea de 
către S.U.A. și administrația saigo- 
neză a numeroase clauze ale Acor
dului de la Paris asupra Vietnamu
lui și ale altor documente privind 
Vietnamul.

Declarația arată că, în perioada 
•cursă de la semnarea Acordului de 
la Paris. Statele Unite au introdus, 
în mod ilegal. In Vietnamul de aud, 
mari cantități de muniții și arma
ment, intre care sute de avioane și 
•mabarcațiuni militare, de blindate 
și piese de artilerie. Menționind 
surse americane, declarația M.A.E. 
al R.D.V. relevă că ajutorul militar 
american pentru Asia de sud-est se 
ridică, pentru exercițiul bugetar 
1973—1974, la peste 4 miliarde dolari, 
din care peste 3 miliarde dolari 
pentru armamentul saigonez.

In continuare, declarația mențio
nează sabotarea încetării focului de 
către partea saigoneză, prin comite
rea a zeci ] de mii de operațiuni îm
potriva zonelor eliberate aflate sub 
controlul G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud.

Relevind că aceste acțiuni ale 
S.U.A. și ale Saigonului reprezintă 
originea și cauza imediată a încor
dării actuale din Vietnamul de sud, 
declarația respinge categoric afir
mațiile oficialităților americane po
trivit cărora R, D. Vietnam ar fi

violat Acordul de la Paris și reafir
mă poziția consecventă a guvernu
lui R. D. Vietnam, care, la fel ca 
și cea a G.R.P. al R.V.S., constă In 
aplicarea strictă a Acordului de la 
Paris, a Actului Conferinței interna
ționale asupra Vietnamului și a Co
municatului comun din 13 iunie 1973.

„Convenția de la Lima“
- platformă pentru politica energetică a țărilor 

latino—americane

NOI MĂSURI RESTRICTIVE
INTRODUSE

Deschiderea Congresului P. C. din Peru

LIMA 3 (Agerpres). — în capitala 
peruană au luat sfirșit lucrările ce
lei de-a treia reuniuni consultative 
a miniștrilor energiei si Petrolului 
din 24 de țări latino-amcricane șl 
din zona Caraibilor. Participants la 
dezbateri au adoptat „Convenția 
de la Lima", in care sint prevă
zute. în principal, concertarea efor
turilor în vederea promovării unei 
dezvoltări independente a resurselor 
energetice do care dispun țările de 
la sud de Rio Grande, ca si adopta
rea unei politici rationale in dome
niile prospectării, exploatării si co
mercializării acestora.

Totodată. In cadrul sesiunii plena-

re finale, a fost adoptat statutul 
unei noi organizații regionale pen
tru protejarea si dezvoltarea resur
selor energetice — OLADE. Aceas
tă organizație are ca scop promo
varea solidarității intre țările fon
datoare. în ceea ce privește folosi
rea ,sl apărarea resurselor lor natu
rale’ și. îndeosebi, a petrolului. Se 
propune, în același timp, să se înfiin
țeze un Birou nl energeticii, vizind 
evitarea consecințelor unei eventuale 
crize de energie pe plan mondial. 
Pe de altă parte. OLADE va pro
ceda la realizarea unei inventarieri 
detaliate a resurselor energetice din 
zonă.

DE AUTORITĂȚILE CHILIENE

CAIRO 3 (Agerpres). — Președin
tele Algeriei, Houari Boumediene, 
care se află începind de vineri la 
Cairo, a avut, in aceeași zi, o între
vedere cu președintele Egiptului, An
war Sadat — anunță agenția M.E.N. 
Cei doi șefi de stat și-au continuat 
convorbirile simbătă.

★
CAIRO 3 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția T.A.S.S., președin
tele R. A. Egipt, Anwar Sadat, l-a 
primit, la 2 noiembrie, pe Vasili 
Kuznețov, prim locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A.. Henry 
Kissinger, a avut, vineri seara, o în
trevedere cu Mohamed Zakarya Is
mail, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Siriei, aflat la Washing
ton. Intr-o declarație făcută presei, 
adiunctul ministrului de externe si
rian a arătat că discuțiile sale cu 
șeful diplomației americane „au fost 
utile".

★
MONROVIA 3 (Agerpres). — La 

Monrovia s-a anunțat oficia] că Li
beria a hotărit să rupă relațiile di
plomatice cu Israelul — relatează a- 
gențlile A.P. și France Presse.

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Autoritățile militare chilie
ne au hotărit ca. începind de vineri, 
intervalul restricțiilor de circulație 
in provincia Santiago de Chile să fie 
prelungit, zilnic, cu o oră — a anun
țat postul de radio al forțelor arma
te și carabinierilor. Generalul Her
man Brady, conducătorul militar al 
zonei capitalei chiliene, a precizat că 
simbătă și duminică prelungirea 
restricțiilor de circulație va fi de două 
ore, incepind de la orele 20. ora lo
cală.

De asemenea, guvernul chilian și-a 
făcut cunoscută hotărîrea de a sus
penda, pentru următoarele patru 
luni, cursurile In cele 16 școli nor
male din (ară, în așteptarea unei re
organizări a programelor. Referin- 
du-sc la această decizie, ministrul 
educației, contraamiralul Hugo Cas
tro Jimenez, a precizat că ea a fost 
determinată „de Încercarea de difu
zare in rîndurile elevilor a teoriei 
marxiste". Agenția Prensa Latina re
levă că aproape 35 la sută din direc
torii școlilor publice și-au pierdut 
funcțiile, mulți dintre aceștia fiind 
arestați.

Pe de altă parte. Banca Centrală 
chiliana a anunțat că a procedat la 
o modificare a cursului de schimb al 
monedei naționale în raport cu do
larul. Astfel, pentru operațiunile de 
comerț exterior, cursul dolarului a 
foșt fixat la 285 escudos, față de 
cursul anterior de 280 escudos. Este 
a doua măsură de acest gen adop
tată de autorități după lovitura de 
stat de la 11 septembrie.

LIMA 3 (Agerpres). — In locali
tatea Huampani din Peru s-au des
chis. la 2 noiembrie, lucrările celui 
dc-al VI-lea Congres al Partidului 
Comunist Peruan, la care participă 
și delegații ale unor partide comu
niste si muncitorești frătesti. Parti
dul Comunist Român e9te reprezen
tat de tovarășul Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Jorge del Prado, secretar gene
ral al Comitetului Central al P.C. 
Peruan. Raportul Comitetului Cen
tral privind activitatea partidului In
tro congresele al V-lea șl al VI-len 
a fost prezentat de Jose Martinez 
membru al Comisiei Politice a C.C 
al P.C. Peruan.

Lucrările congresului continuă.

HAMBURG

Congresul P. C. German
HAMBURG 3 (Corespondență de la 

P. Stăncescu). In cea de-a doua zi 
a lucrărilor Congresului Partidului 
Comunist German, la Hamburg au 
continuat discuțiile pe marginea ra
portului Prezidiului conducerii P.C.G., 
prezentat de Herbert Mies, vicepre
ședintele partidului. Delegații care au 
urcat la tribună au împărtășit expe
riența organizațiilor și colectivelor in 
care activează. Participanții au pri
mit cu vii aplauze mesajele și cu- 
vintările de salut transmise congre
sului de reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești, între care și 
mesajul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

In aceeași zi, reprezentantul Parti
dului Comunist Român, ^-tovarășul 
Mihnca Gheorghiu, membru al C.C. 
al P.C.R., s-a intilnit cu membri ai 
organizației raionale din Altona a 
Partidului Comunist German, unul 
din marile cartiere muncitorești ale 
orașului Hamburg.

Reprezentantul P.C.R. a depus o 
jerbă de flori la Casa memorială

Ernst Thhlmann, conducător al clasei 
muncitoare germane, care s-a născut 
și a desfășurat in tinerețe o bogată 
activitate revoluționară la Hamburg.

siria Descoperirea 
unor mari zăcăminte

de petrol

agențiile de presă transmit
întâlnire A. Kosîghin- 

Fam Van Dong. La » 
avut loc o întilnire între Alexei Ko- 
sighin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Fam Van Dong, membru al Birou-

lui Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, pri
mul ministru al guvernului R. D. 
Vietnam, anunță agenția T.A.S.S. Au 
fost examinate probleme ale dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țări și a avut loc un schimb de ve
deri în probleme actuale de interes 
comun ale vieții internaționale.

Muncitori mexicani ai uzinelor companiei nord-americane „General Mo
tors" aflați în greva cer satisfacerea revendicărilor lor. în fotografie : 

un pichet al greviștilor în fața uzinelor din Ciudad de Mexico

0 delegație de partid și 
guvernamentală bulgară, 
condusă de Todor Jivkov, prim-se
cret ar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, va face, la invitația C.C. 
al P.M.U.P., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale R. P. Po
lone, o vizită oficială de prietenie în 
Polonia, in prima jumătate a, lunii 
noiembrie.

Convorbiri privind dez
voltarea relațiilor economi
ce dinire Australia și R. D. 
Germană au avut loc la Mcl_ 
bourne’ Intre ministrul australian al 
comerțului exterior. J. Cairns. și 
Gerhard Beii, secretar de stat la Mi
nisterul Relațiilor Economice Exter
ne al R. D. Germane, relatează 
agenția A.D.N.

încheierea vizitei lui 
Walter Scheel la Moscova. 
Agenția T.A.S.S. a difuzat comuni
catul oficial cu privire la vizita e- 
fectuată, intre 31 octombrie si 3 no- 

■ iembrie. de vicecancelarul si minis
trul afacerilor externe al R.F. Ger
mania. Walter Scheel, la Moscova, 
documentul reafirmînd dorința co
mună de a se depune eforturi multi
laterale pentru adincirea si dezvol
tarea colaborării reciproc avan
tajoase.

Convorbiri 
iugoslavo-ungare. BeIerad 
au avut loc convorbiri între Miriana 
Krstinici, membru al Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
și Lajos FaJuvegi, ministrul de fi
nanțe al R. P. Ungare, copreședinți 
ai Comisiei de colaborare economi
că’ ungaro-iugoslavă. Părțile au con
statat că relațiile economice dintre 
cele două țări se dezvoltă favorabil, 
examinind, în acest context, proble
mele curente și de perspectivă ale 
acestor legături.

economice

că, In primele 10 luni ale anului In 
curs, în Marea Britanie s-au majo
rat prețurile la 10 367 produse.

La Moscova a tost semnat* 
convenția de colaborare pe anii 1974— 
1975 intre Universitatea București și 
Universitatea de stat „Lomonosov" 
din Moscova. Documentul prevede 
dezvoltarea colaborării dintre cele 
două instituții de învățămînt supe
rior, extinderea' schimbului de cadre 
didactice și studenți.

Vicepreședintele Comisi
ei C.E.E., Christopher Soames, a- 
flat la Ottawa, și-a încheiat între
vederile cu ministrul de externe, 
Mitchell Sharp, și cu alte oficialități 
canadiene, cu care a conferit asupra 
unor probleme legate de relațiile 
economice dintre Canada și Piața 
comună.

Referindu-se la rezultatele u- 
nor prospecțiuni efectuate nu 
demult în Siria, ziarul libanez 
„L’ORIENT — LE JOUR" re
produce declarațiile ministrului 
administrației locale al acestei 
țări, Adib Mellum, potrivit că
rora in regiunea Alep au fost 
Identificate mari zăcăminte de 
țiței, comparabile cu cele din 
Arabia Saudită — care sint con
siderate printre cele mai im
portante din lume.

Alături de agricultură și in
dustrie, scrie ziarul, autoritățile 
siriene acordă o mare impor
tanță exploatării bogățiilor sub
solului. începută In 1968. sub 
conducerea întreprinderii de stat, 
Compania generală a petrolului, 
extracția de țiței a crescut per
manent, descoperirea noilor ză
căminte creind perspective ca 
Siria să devină in viitor unul 
din marii producători de peti 31 
ai lumii.

Același ziar arată că prospec
țiunile mineralogice au scos la 
iveală existența unor mari can
tități de fosfați și sare gemă in 
subsolul sirian ; rezervele de 
fosfați au fost estimate la cifra 
uriașă de un miliard de tone, 
iar cele de sare gemă la 980 mi
lioane de tone. Principalele ză
căminte de fosfați sint situate 
în regiunea centrală a deșertu
lui sirian ; s-au descoperit, de 
asemenea, zăcăminte La Heffe, 
în apropiere de Latakia. In pre
zent sint exploatate trei -zăcă
minte. Cel mai important este 
cel de la Kneifss, ale cărui re
zerve sint estimate la 16 mili
oane de tone. Extracția anuală, 
efectuată în cooperare cu socie
tatea română „Geomin", atinge 
100 000 tone, instalațiile respec
tive fiind terminate la Începu
tul anului 1972.

în rețeaua densă de legături eco
nomice, concepută ca una din căile 
importante de realizare a unei trai
nice securități europene, cooperarea 
științifică și tehnică ocupă un loc 
distinct prin Însăși valoarea contri
buției pe care schimburile In acest 
domeniu o pot aduce la progresul și 
prosperitatea fiecărei națiuni euro
pene și a continentului nostru in 
ansamblu. Aceasta a determinat ca 
în cadrul Conferinței general-euro- 
pene o subcomisie specială, formată 
din expert! guvernamentali, să fie 
Investită cu examinarea detaliată a 
modalităților de 
intensificare a co- 
operării tehmeo- 
ftiințifice 
ștatele 
pante.

Cu o rigurozi
tate caracteristică 
acestui sector de 
activitate, partici
panții au făcut 
mai întii o eva
luare exactă a 
stadiului și a re
zultatelor 
nute pînă 
In privința 
lucrării 
ropene pe planul 
științei și tehni
cii. Europa, afla
tă de mai multă ■■■aansaB 
vreme sub sem
nul revoluției teh- 
nioo-științifice contemporane, ofe
ră in acest sens imaginea unul 
amplu sistem de canale de cir
culație a ideilor și descoperirilor din 
domenii purtătoare ale progresului 
economic șl social. Există, așadar, o 
tradiție a schimburilor și colaborării 
tehnico-științifice intereuropene — 
aceasta fiind o primă constatare ce 
s-a impus in cursul dezbaterilor de 
la Geneva. Au fost citate, astfel, nu
meroase exemple care ilustrează 
preocuparea statelor continentului de 
a asigura condițiile pentru o circu
lație cit mai intensă a tot ce este 
nou tn domeniul tehnico-științific. 
de a conlucra pentru realizarea unor 
proiecte de interes comun. Ele se 
referă atit la practica țărilor socia
liste sau a oelor capitaliste, cit și la 
schimburile tehnico-științifice, tot 
mai intense In ultimul timp, între 
țările din răsăritul și din apusul con
tinentului.

în acest context, o serie de delega
ții au făcut referiri La experiența 
pozitivă a țărilor lor In cooperarea 
cu România. Reprezentantul Angliei 
>-a referit, de pildă, la colaborarea 
eu țara noastră în aplicarea rezulta- 

cercetării tehnico-științifice in r

industrie și agricultură ; reprezen
tantul Italiei — la conlucrarea in 
cercetarea fundamentală ; cel al 
S.U.A. releva varietatea și suplețea 
preocupărilor României în raportu
rile pe acest plan ; reprezentantul 
R.F.G. punea in evidență orientarea 
cu precădere a institutelor de spe
cialitate românești spre aplicarea in 
sfera industrială a 
cetăril.

Faza expunerilor 
ziții în subcomisia 
este succedată de un intens dialog 
asupra perspectivelor cooperării teh-

rezultatelor cer-
generale de po- 
corespunzătoare

țifică trebuie să fie o cooperare In
tre parteneri egali in drepturi și să 
ofere avantaje reciproce partenerilor.

In același timp, s-a insistat asu
pra necesității conjugării eforturilor 
pentru folosirea cuceririlor tehnico- 
științifice in vederea reducerii trep
tate a decalajului care separă țările' 
industrializate de cele în curs de 
dezvoltare. In acest scop, o serie de 
țări au exprimat, ca un deziderat ar
zător, necesitatea de a se întreprinde 
măsuri concrete pentru antrenarea 
tuturor statelor la cooperarea, în ca
dru bilateral sau multilateral, in cele

liștl ar oferi ample perspective pen
tru transpunerea în viată a unor 
proiecte îndrăznețe. Legat de aceas
ta, numeroase delegații s-au pronun
țat pentru o mai largă folosire pe 
plan european a unor programe in
ternaționale, cum ar fi programul 
biologic mondial, deceniul hidrologic 

• etc.
In dezbateri s-a relevat, de ase

menea, ca o importantă preocupa
re de viitor, ideea de a se lua in 
considerație acele domenii de coope
rare care implică 
resurse materiale

0 reuniune a șefilor sta 
telor africane francofone 
a fost convocată la 13 noiembrie, la 
Paris — anunță agenția ” 
Presse. Reuniunea, 
inițiativa președintelui Republicii Ni
ger, Hamani Diori, va fi consacrată 
examinării unor probleme de inte
res comun, între care cele economice 
și monetare, protejarea valorilor 
culturale comune si dezvoltarea coo
perării Intre țările africane franco
fone, pe de o parte, și intre acestea 
și Franța pe de altă parte.

„ . France
organizată la

MARINER-10"
spre planeta Mercur

dintre 
parii ci-

obți- 
acum 
con- 

intereu-

COOPERAREA TEHNICO-ȘTIINȚIFICA
factor important al progresului

și securității europene

CORESPONDENTA din geneva

nico-științifice — dialog constructiv, 
care reliefează pregnant dorința de 
a așeza pe baze noi această coope
rare. Conferința general-europeană 
— se subliniază aici — trebuie să 
marcheze un important pas înainte 
pe linia îmbunătățirii contactelor și 
informării, a dezvoltării colaborării 
în vederea facilitării accesului la 
noile realizări ale științei și tehnicii 
și soluționării unor probleme de in
teres comun. Se detașează astfel, ca 
expresie a voinței unanime, necesi
tatea de a stabili la conferință nor
mele care să ghideze cu claritate 
cooperarea tehnico-științifică bi și 
multilaterală. Numeroase delegații, 
între care și delegația României, au 
subliniat că actuala conferință va 
putea marca cu adevărat un pas îna
inte in măsura in care va oferi posi
bilitatea tuturor statelor europene de 
a participa la orice acțiuni de coo
perare ce le interesează, fără res
tricții sau limitări, de orice natură 
ar fi. Ca și In celelalte domenii de 
activitate, cooperarea tehnico-știin-

mal noi domenii ale științei șl teh
nicii, a creării de facilități pentru 
accesul țărilor In curs de dezvolta
re la tehnologia modernă. Un acord 
general s-a desprins, de asemenea. 
In ce privește însemnătatea corelă
rii eforturilor în domeniul cercetă
rii cu cooperarea Industrială și co
mercială, in cadrul unor proiecte 
complexe, prin aplicarea In produc
ție a rezultatelor cercetării funda
mentale. Un rol însemnat îl pot a- 
vea in această direcție diferite or
ganizații naționale, guvernamentale 
sau neguvernamentale, organizații 
internaționale specializate din siste
mul O.N.U., precum și congresele, 
colocviile și intilnlrile internațio
nale.

Schimbul de opinii a venit, de alt
fel. să confirme că in Europa exis
tă bune condiții pentru Intensifi
carea conlucrării tehnico-științifice. 
O dezvoltare a acordurilor inter
statale deja existente, o intensifica
re a schimburilor de informații știin
țifice și a schimburilor de specia-

un volum mare de 
și umane, depășind 

posibilitățile u- 
nei țări. Un in
teres deosebit se 
manifestă astfel . 
pentru realizarea 
în comun a unor 
studii pentru vas
te proiecte în do
meniul transpor
turilor, teleco
municațiilor. a- 
griculturii (in 
primul rind iri- 

energeti- 
valorificăril 

superioare a re
surselor subte
rane.

Fără îndoială, 
sugestiile. reco
mandările ce vor 
fi făcute de Con
ferința europea
nă nu vor avea 

un caracter limitativ, ci. dimpotrivă, 
ele sint menite să deschidă cimp larg 
inițiativei statelor participante, con
lucrării lor în cele mai diverse sec
toare. Relevi nd multitudinea si va
rietatea formelor șl metodelor de 
cooperare care și-au dovedit de a- 
cum utilitatea, participanții la con
ferință au pus accentul în primul 
rind pe dezvoltarea modalităților de 
cooperare deja existente, preocupîn- 
du-se de evitarea paralelismelor, ca 
și a acelor acțiuni cu implicații ad
ministrative și financiare Inutile. 
Scopul conferinței în acest domeniu 
este tocmai acela de a jalona direc
țiile de dezvoltare a unei coope
rări avantajoase tuturor statelor, de 
a contribui la o coordonare a efor
turilor, in vederea asigurării creș
terii bunăstării fiecărui popor, pro
gresului continentului in ansamblu, 
amplificării posibilităților țărilor eu
ropene de a veni In sprijinul solu
ționării problemei subdezvoltării pe 
alte continente — prin toate aces
tea slujindu-se țelurile păcii și secu
rității europene și internaționale.

Cosmos 606. 2 n°lembrie-
In Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-606“. După cum relevă 
agenția T.A.S.S.. ia bordul satelitului 
se află instalate aparate destinate 
continuării explorării spațiului cos
mic.

CAPE KENNEDY 3 
(Agerpres). — La cen
trul spațial de la 
„Cape Kennedy" a 
avut loc simbătă, la 
ora 5,45 GMT, lansa
rea sondei spațiale 
„Marlner-10". care are 
misiunea studierii pla
netei Mercur. Pentru a 
ajunge in vecinătatea 
acestei planete, la 29 
martie 1974. sonda 
va trece, la 5 februa
rie anul viitor, foarte 
aproape de Venus, al

cărei cimp gravitațio
nal îi va imprima o 
traiectorie în direcția 
lui Mercur.

„Mariner-10", lansat 
cu ajutorul unei rache
te de tipul „Atlas-Cen- 
taur", cintărește 503 
kg. Sonda va trans
mite pe Pămînt apro
ximativ 8 000 de ima
gini ale lui Venus și 
Mercur, luate la o dis
tanță de 5 300 km de 
prima și la 1 000 km

de suprafața celei de-a 
doua planete. Ea va 
transmite, de aseme
nea, date științifice a- 
supra atmosferei, re
liefului și altor carac
teristici ale celor două 
corpuri cerești.

★
Tehnicienii medicali 

de la N.A.S.A. au pus 
la punct un regulator 
cardiac portabil, care 
poate fi instalat de 
orice medic in n I 
15 minute.

x

D. ȚINU

în Senatul american

New Yorkul va alege un 
nou primar. “ mal mare oras 
al S.U.A. își va alege marți, 6 no
iembrie. un nou primar, post deose
bit de important in Administrația a- 
mericană, ținîrrd seama de locul în
semnat pe care New Yorkul 11 o- 
cupă In viața politică și economică 
a țării. John Lindsay, primarul de
mocrat al orașului, își va Încheia 
mandatul în luna Ianuarie 1974.

Statisticile date publici
tății la Londra relev& câ sSptă- 
mina aceasta In Anglia s-au majo
rat prețurile la 332 de produse ali
mentare. între care untul, marga
rina, unele produse din. came șl 
coloniale. Presa engleză menționează

OPINII PENTRU RETRAGEREA 
STATELOR UNITE DIN S. E. A. T. O.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Senatul american a adoptat o rezo
luție in conformitate cu care urmea
ză să se efectueze o revizuire, de 
către Comisia pentru afaceri externe 
a Camerei superioare a Congresului 
S.U.A., a participării Statelor Unite 
la Organizația Tratatului Asiei de 
Sud-Est (S.E.A.T.O.). Potrivit preve
derilor rezoluției, prezentată în co
mun de senatorii Frank Church (de
mocrat, Idaho), Robert C. Byrd 
(democrat, West Virginia) și George 
D. Aiken (republican, Vermont), pînă 
la 31 martie 1974 urmează să fie 
elaborat un raport care să conțină 
recomandări privind modificarea po
ziției și participării S.U.A. în acest 
bloc militar.

La prezentarea acestei rezoluții, Ia 
25 septembrie 1973, senatorul Byrd a 
declarat că este cazul ca S.U.A. să 
se retragă din S.E.A.T.O., lntrucit

condițiile In Asia de sud-est s-au 
schimbat după încetarea războiului 
din Vietnam. S-a propus, de aseme
nea, ca S.U.A. să înlocuiască obli
gațiile politice și militare asumate 
prin acest pact cu tratate bilaterale 
încheiate cu Filipine și Tailanda.

Asupra statului australian Noua Galie de Sud s-au abâtut, zilele aces
tea, milioane de lăcuste care au devastat întinse suprafețe agricole

franța Acțiuni de 
combatere a creșterii 

> excesive a prețurilor
PARIS 3 (Agerpres). — Ministerul 

francez al economiei șl finanțelor a 
anunțat, vineri, instituirea unei taxe 
asupra beneficiilor realizate prin vin- 
zarea cu amănuntul la o serie de pro
duse alimentare, cum ar fi carnea de 
vită, fructele și legumele, piinea șl 
unele brînzeturi, precum și pe bene
ficiile realizate din desfacerea încăl
țămintei. Totodată, s-a hotărit sista
rea fixării libere a prețurilor de că
tre întreprinderile industriale, cu 
excepția celor care utilizează mai 
puțin de 20z de salariați. în baza sis
temului „programării", guvernul va 
fixa nivelul creșterii prețurilor In 
fiecare sector. Măsurile devin efecti
ve începind de simbătă, 3 noiem
brie.

In legătură cu aceasta, ministrul 
francez al economiei și finanțelor, 
Valăry Giscard d’Estaing, a declarat 
că măsurile menționate au fost lua
te pentru a se combate creșterile ex
cesive ale prețurilor. D’Estaing a sub- 
Eniat că, In Franța, majorările de 
prețuri, din cursul celui de-al doilea 
semestru al acestui an, au fost mult 
mai mari decit in alte țări din Eu
ropa occidentală. Această diferență, 
a precizat ministrul francez, se dato
rează îndeosebi creșterii prețurilor la 
produsele alimentare.
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