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In atenția opiniei publice un imperativ economic:

UTILIZAREA RAȚIONALĂ
5

A COMBUSTIBILULUI
SI ENERGIEI ELECTRICE

Este bine cunoscută grija pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
dezvoltării baze» energetice a ță
rii. creșterii in ritm susținut a pro
ducției de energie electrică. de 
combustibil. Dezvoltarea energeti
cii in toate componentele sale con
stituie o necesitate vitală, are o 
maximă însemnătate pentru eco
nomia modernă. Ca rezultat al po
liticii consecvente duse in acest 
domeniu, economia națională dis
pune astăzi de o puternică bază 
producătoare de energie electrică 
Si combustibil. Toate acestea pre
supun însă investiții tot mai mari 
de la un an la altul, iar resursele 
naturale — după cum se știe — 
nu sint inepuizabile. Nu este greu 
de demonstrat că ponderea inves
tițiilor în domeniul energeticii de
pășește cu mult eforturile pentru

dezvoltarea altor ramuri — nu mai 
puțin importante — ale economiei 
naționale. Dar fără energie nu estte 
de conceput progresul economic. 
Iată de ce pentru dezvoltarea aces
tui sector statul face mari efor
turi. Și rezultatele, deși spectacu
loase (la sfirsitul anului trecut s-a 
produs de peste 20 de ori mai mul
tă energie electrică decit in 1950), 
cer să fie amplificate. Creșterea in 
ritm rapid a tuturor ramurilor e- 
conomice. a transporturilor, a in
dustriei chimice ne pune astăzi in 
situația de a importa petrol. Dar 
pe piața mondială — asa cum re
iese din știrile publicate — penu
ria de petrol este tot mai puternic 
resimțită. Preturile cresc. nume
roase guverne au trecut la măsuri 
severe de raționalizare 
muluL

a consu-

Conducerea partidului nostru a 
Întreprins si întreprinde in conti
nuare eforturi deosebite centru a 
satisface cerințele tării in acest 
sens, atit în privința consumului 
industrial, cit și a celui casnic-edi- 
litar. In 1975, bunăoară, producția de 
energie electrică va fi de circa 28 
de ori mai mare comparativ cu cea 
realizată in 1950. Dar oare creșterea 
potențialului energetic este singura 
problemă care trebuie să ne pre
ocupe ? Calculăm necesarul, facem 
noi investiții, construim noi cen
trale. Este aceasta o gindire econo
mică științific fundamentată ? Da. 
dar numai in măsura în care vom 
calcula cu aceeași rigurozitate și 
consumurile, vom măsura gospodă
rește eficacitatea fiecărui kilowat- 
oră, fiecărui litru de benzină con
sumat intr-o uzină, intr-un vehicul

Întreprinderea de mașini grele din București — unitate industrială recunoscută pentru calitatea înaltă a 
produselor pe care le realizeazâ. în fotografie : echipa de lâcâtuși condusă de Ion Radulescu, veri* 

ficînd paletele rotorului pentru turbina de 330 MW. Foto : S. Cristian

Produse noi
și reproiectate

In valoare

Economia
de energie electrică, 
sînt bunuri prețioase

națională, viața 
de combustibil, 
ale întregului

CETĂTENE!

noastră

Atestarea elevilor
într-o meserie

sau lntr-o locuință. Și dacă am 
face acest calcul fiecare dintre noi, 
la locul de muncă sau in propria 
locuință, vom constata poate cu ui
mire că consumurile noastre sint 
mult mai ridicate decit ale altor 
țări. Oțelul nostru, aluminiul nos
tru cer mai mul ți kilowați-oră 
pentru fiecare tonă produsă. Pe 
șosele se arde mai multă benzină. 
Ce este de făcut ? Oricite măsuri 
s-ar lua, dacă fiecare dintre noi nu 
vom da dovadă -de mai multă pre
ocupare și răspundere pentru adu
cerea acestor consumuri la un ni
vel rațional, rezultatele vor conti
nua să fie departe de cele nece
sare.

De aici, apelul — atit de limpede 
șt de .frecvent formulat — al se-
(Continuare în pag. a IlI-a)

de fiecare zi cer consumuri mereu sporite 
Petrolul, gazul metan, toate resursele de energie
popor.

La locul tău de muncă, în locuința ta, luptă pentru
economisirea acestor bunuri, combate risipa, contribuie în acest 
fel la progresul economiei naționale, la propria ta prosperitate!

I ___________ ___ -______________J
IN REȚEAUA COOPERAȚIEI meșteșugărești

Acțiuni organizatorice
si educative binevenite
7

Convorbire cu tovarășul Florian DÂNÂLACHE 
președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești

Rețeaua cooperației meșteșugărești cunoaște o dezvoltare tot maî 
accentuată. In orașe șl municipii, in noile cartiere, odată cu dezvol
tarea urbanistică a localităților, cu apariția unor noi solicitări din par
tea populației, se creează necesitatea completării dotărilor utilitare cu 
unități de servire curentă, in rindul acestora aflîndu-se și atelierele 
de comandă șl reparații ale cooperației meșteșugărești. Desigur, in 
paralel cu dezvoltarea teritorială a acestei rețele de unități — care 
cuprinde in prezent peste 100 000 de meseriași — se impune și gasirea 
unor noi forme, mai eficiente de control asupra calității serviciilor 
prestate populației, pentru preintimpinarea nedoritelor neajunsuri și 
nemulțumiri. De asemenea, in relațiile lor cu publicul, cu clientela, 
meșteșugarii cooperatori sint datori să aibă o comportare corecta, 
demnă, civilizată — și trebuie să recunoaștem, majoritatea lor au o 
*SeiTocmai ^n idee* cunoașterii exacte și concrete a situației, pentru1UUU1.1 —T--------------------
, nule» fi Întronat peste tot spiritul de disciplină, iar etica nouă să 
caracterizeze pe toti lucrătorii, unitățile de servire publică ale coope
rației meșteșugărești an fost supuse recent unei largi acțiuni de con- 
”ol - ln urm. cărui. Comitetul executiv al UCECOM a at.HU» o 
acrie de măsuri organizatorice șl educative binevenite, In 
sensul acestor acȘiunl. cu modul concret de transpunere a 
am avut convorbirea de față.

ln urm» cirul» Comitetul executiv al UCECOM
legătură cu 
lor in viață,

r

IJȘ

wl.

un cîștig al școlii

— Pentru început, tovarășe 
președinte, am dori să aflăm ce 
arie de cuprindere a avut ac
țiunea de control declanșată de 
UCECOM ți in ce mod s-a des
fășurat ea ?

— Analizind unele abateri ale lu
crătorilor din sectorul cooperației 
meșteșugărești. Comitetul execuți 
al UCECOM a hotărât organizarea 
unui control cu caracter larg, care 
să cuprindă unități de servire pu
blică de toate profdele și din toate 
județele țârii; au fost antrenate in a- 
cest sens cadre tehnice, economice 
inginerești din aparatul UCECOM,*! 
uniunilor județene și din coopera
tive, sprijinite de un număr Însem
nat de activiști de partid- Precizez 
din capul locului că acțiunea res
pectivă n-a fost rezultatul unor fac
tori conjuncturall, de moment, nece
sitatea ei fiind reclamată de o situa
ție necorespunzătoare ce dăinuia de 
mal multă vreme in unele unități 
de servire publică dm cooperația 
meșteșugărească.

— Ce constatări au fost făcu
te cu acest prilej 7

__ Din păcate, mai grave decit ne 
Închipuiam: neinregistrâri de co
menzi, aplicări eronate de tanfe. în
cărcări nejustificate la plată, neres- 
pectarea disciplinei financiare, lipsă

___ -• unități 
din cooperația

dlienți, ne-de solicitudine față de 
respectări ale termenelor de execu
ție etc. Altfel spus, serioase abateri 
de la normele eticii lucrătorilor din 
sectorul serviciilor publice.

Desigur, situația nu trebuie gene
ralizată. Controalele desfășurate, de- 
pistind abaterile menționate, au scos 
totuși in evidență că, în marea lor 
majoritate, membrii cooperatori, me
seriașii din unitățile dc reparații și 
comandă au o comportare corectă, 
desfășoară o muncă apreciabilă pen
tru satisfacerea la un nivel cores
punzător a cerințelor populației. 
Existența însă a unor cazuri de ne- 
incadrare in disciplina generală a 
muncii aduce prejudicii nu numai 
beneficiarilor de servicii, respectiv 
clienților noștri, dar și cooperației 
meșteșugărești in ansamblu, presti
giului ei, influențează negativ reali
zarea indicatorilor de plan.

— Căror cauze credeți că se 
datoreze asemenea abateri ?

_  După părerea mea, cauza prin
cipală se află in spiritul de scăzută 
intransigență față de lipsuri, spirit 
ce iși făcuse loc in multe unități 
cooperației meșteșugărești și care

Convorbire consemnată 
Mihâi IONESCU

(Continuare in pag. a II-a)

ale 
cu- 
de

Bilanțul acțiunii da reîn
noire a producției în între

prinderile Capitalei
La 15 miliarde lei se cifrează 

valoarea produselor noi și re- 
proiectate realizate anul acesta, 
în perioada ianuarie—octombrie, 
de către unitățile economice ale 
Capitalei. Datorită acțiunilor 
susținute, întreprinse in scopul 
înnoirii producției, rezultatele 
Înregistrate sint .cu mult supe
rioare celor din anul trecut. în 
multe întreprinderi bucureștene, 
indicatorul produselor noi și re- 
proiectate deține ponderi pre
cumpănitoare in cadrul produc
ției globale. Astfel, la fabrica 
de încălțăminte „Progresul", 
produsele noi și reproiectate re
prezintă 82,9 la sută din volumul 
producției, la Electromagnetica, 
56,6 la sută, in cadrul întreprin
derii de cinescoape — 65,8 la 
sută, la Postăvăria Română — 
77,4 la sută. Printre produsele 
puse la dispoziția economiei na
ționale, grație preocupărilor per
manente pentru îmbogățirea ga
mei sortimentale, se impun a fi 
amintite : calculatorul electronic 
de birou Felix GE 126, cu perr 
formanțe la nivel mondial, 
turbina de abur de condensație 
de 330 MW, care se află in 
curs de instalare la termocen
trala Rovlnari, macaraua turn 
cu autoridicare de 125 TFM, 
circuitele integrate SFC 451 HP 
și altele.

(Agerpres)

Vedere din Piatra Neamj
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si al societății
în iureșul sflrșitulul de an școlar, 

al pregătirilor pentru bacalaureat, 
pentru concursurile de admitere în 
facultăți sau licee, momentul ates
tării in meserie — la încheierea ac
tivității tehnico-productive — a ab
solvenților ultimei clase a liceului și 
școlii generale a trecut aproape ne
observat. Semnificațiile sale educati
ve și valoarea sa in pregătirea tine
retului școlar pentru muncă și viață 
fac însă deosebit de utilă o reve
nire la acest eveniment, o discuție 
asupra desfășurării sale în perspec
tiva edițiilor viitoare.

In ultimele zile ale anului școlar 
1972—1973, în atelierele-șooală din nu
meroase licee de cultură generală și 
școli generale sau chiar direct in în
treprinderile care le patronează, ab
solvenții ultimei clase s-au prezentat 
la un fel de examen de verificare 
a pregătirii profesionale. în fața u- 
'nei comisii formate din reprezentanți 
ai școlii și ai întreprinderii respec
tive. Rezultatele : mai mult 
îmbucurătoare ! în municipiul Bucu
rești, de exemplu. 7 000 de 
venți au primit atestatul de 
care intr-o

decit
absol- 

__ __ califi- 
—„.u. w meserie. De la liceul 
„I. L. Caragiale". toți cei 274 de 
absolvenți prezentați la examen au 
fost atestați în meserii ca : lăcătușe- 
rie construcții metalice, lăcătușerie 
ajustaj, electrician pentru echipare 
electrică, strungărie, odată cu invi
tația întreprinderii „Automatica" — 
patroana liceului — către noii ates
tați de a lucra, dacă doresc, in sec
țiile sale. Absolvenții clasei specia
le de chimie de la liceul „Gh. ■ La- 
zăr“ au obținut atestarea de la re
prezentanții Uzinelor Chimice Româ
ne în meseria de laborant chimist, 
cu calificativul „bine" și „f. bine“ 
(doar 6 au obținut „suficient"), iar 
mai mulți absolvenți din anii IV G 
și H, care au dat examen cu spe
cialiști de la întreprinderea „Lucea
fărul", au obținut calificarea in spe
cialitatea mașini-unelte cu o for
mație profesională asemănătoare cu 
a unor tineri care s-au pregătit în 
întreprinderea respectivă prin uce
nicie la locul de muncă.

Așadar, lucrurile au mers bine și 
experiența, mai bine zis „premiera 
atestării", a reușit. Dar mai rămin 
încă unele aspecte de discu
tat, unele neajunsuri de reme
diat, pentru ca pregătirea praotică a 
absolvenților școlii de cultură gene
rală — consemnată intr-un atestat 
profesional final — să fie temeinică, 
realistă, strins corelată cu cerințele ■ 
de cadre1 ale economiei țării.

La puține zile după desfășurarea 
examenului, prof. Constantin D. Rap- 
cea, directorul liceului „George E- 
nescu" din Sinaia, și Remus Gribin-

cea, șeful biroului învățământ de !a 
Uzina de mecanică fină Sinaia, ne re
latați. într-o amplă și interesantă 
scrisoare : „Datorită unei bune or
ganizări a practicii ln producție 
a elevilor, cu concursul conduce
rii uzinei, am putut prezenta 
în fața comisiei tehnice de în
cadrare și promovare a munci
torilor din uzină 10 abăolvenți ai 
clasei a X-a a școlii generale și 20 
de absolvenți ai anului IV de liceu. 
Cu legitimă mlndrie trebuie să ară
tăm că absolvenții noștri care, să 
mărturisim, ne-au dat emoții la a- 
cest „examen al vieții", s-au com
portat la înălțimea așteptărilor noas
tre și din 30 de candidați au reușit 
30 la examenul de atestare".

în ce a oonstat, de fapt, experien
ța bună a organizării practicii la car* 
se refereau semnatarii scrisorii ? Să 
le dăm din nou cuvîntul: „ln cla
sele VII—VIII, dnd se Învață 
a.b.c.-ul meseriei, instruirea practică 
se desfășoară ln atelierele școlii, eu 
maiștrii săi instructori ; în clasele a 
IX-a șl a X-a elevii merg în uzină 
să lucreze două zile pe săptămină — 
ln vederea unei calificări. în anii 
I—III de liceu. în măsura posibilită
ților, elevii sînt fixați la locuri de 
muncă in uzină, alături de munci
tori, în meserii bine stabilite de la 
început. în anul IV, elevii trec prin 
secțiile mai importante, lucrează și în 
meserii adiacente, ca și la finisarea

Florica D1NU1ESCU
(Continuare In pag. a IV-a)

S-a terminat
recoltatul

strugurilor

De la Cimpa la Urioani — 
mergind prin Jieț și Lonea, 
Petrila și Petroșani, ' Live- 
zeni și Iscroni, Vulcan, Pa- 
roșeni și Lupeni — mizerele 
așezări de altădată isi 
transmit astăzi zimbetele 
prin ferestrele etajelor zece 
ale blocurilor noi; pe 60 de 
kilometri s-au cantonat de
finitiv contingentele urbane. 
Este imaginea in oglindă a 
ceea ce se petrece jos, In 
subteran. Obiect și subiect 
al muncii minerilor in so
cialism. Reflectare in luciul 
cărbunelui al saltului de la 
cele abia 2 milioane tone, 
extrase anual cu trei dece
nii in urmă, la cele peste 8 
milioane de tone — planul 
de stat al Văii Jiului pe a- 
nul in curs.

Cifre. Sint și altele. Ma
joritatea vorbesc despre 
modificări spectaculoase ale 
standardului de viață. Ten
dința : din bun in mai bun. 
Există o Vale a Jiului ln ci
fre : atiția oameni — băr
bați, femei ; atiția copii, ei 
școli, și cinematografe, și a- 
partamente, piețe, magazi
ne, televizoare, aparatură 
electronică, spitale, creșe, 
cantine. Cifre.

Cifre. De. data aceasta nu 
ne-au interesat. Pot fi con
sultate in oricare anuar sta
tistic de la noi. Am preferat 
Valea Jiului cea de dincolo 
de cifre. Un timp am dis
cutat cu Iosif Vlgh. De 16 
ani comandă urcările și oo- 
boririle coliviei ln galeriile 
și abatajele de la Lupeni. 
£u oameni. Cu materiale de 
mină. Cu cărbuni. Este pri-

mul care știe sus, la zi, cit 
și cum a dat cărbune fie
care sector. Sub ochii lui 
izvorăsc zilnic sutele de to
ne de huilă. Nu există mi
ner pe care să nu-1 cunoas
că. Mai ales după înfățișa
re...

— Azi n-a lipsit nimeni. 
Sint toți jos, la șut, de la 
ora 6. De obicei, sectoarele 
II și V dau cărbune cam la

por ta t în adevărata Vale a 
Jiului. Intilnire cu Con
stantin Rînceanu, ceti care 
măsoară gazele și debitele 
la sectorul IV.

— Am fost unde a bătut 
Balint găurile pentru puș- 
care. Erau pînze de metan 
intre 2 și 5 la sută. Am mă
rit debitul de aer. Nu-i nici 
un pericol, puteți merge. 
Noroc bun I...

este sau că a fost mare fot
balist...

După o oră și jumătate 
am lntilnit primii oameni : 
Ion Megheșan, Mircea Ră- 
dulescu și Ion Țeghean. Su
pravegheau banda de clau- 
baj la încărcarea ln bun
căr. Menirea lor este să 
scoată de pe banda de 
transport blocurile foarte 
mari de steril — unele de

MALE A JIULUI
cea de dincolo de cifre

fel. Cred că astăzi cei de la 
orizontul 300 au dat totuși 
mai mult. La ora 14 se ter
mină șutul. Grăbiți-vă, da
că vreți să-i mai prindeți 
la lucru (era ora prânzului). 
Mai ales pe cei din sectorul 
IV, brigada lui Ion Sălăjan. 
Pină acum au trimis 300 de 
tone...

105 secunde ne-au fost de 
ajuns pentru a plonja în 
vale. Aoolo unde rlul negru 
iși adună cărbunii apelor. 
Și apele cărbunilor. Unde 
aluviunile craterelor eșuea
ză premeditat ln albia mo
bilă a benzilor de trans-

Am urcat și am cobori t 
kilometri de galerie. Am 
mers pinâ ne-am pierdut 
respirațiile, gindiuriie. In 
clipele acelea in creier 6e 
înfige o singură dorință : 
„Să merg, să rezist". Și nu-1 
prima dată cind coborim in
tr-o mină. Nu-i prima dată 
cind timpul 11 măsurăm cu 
pasul și cu pendulul mi ini
lor care abia de nu scapă 
micile faruri ale lămpilor 
electrice. Mihai Basarab, to- 
pograful, omul care ne În
soțește, vorbește continuu 
ca să ne distragă atenția de 
la oboseală. Am reținut că

80—100 de kilograme — să 
le spargă cu ciocanul pneu
matic și să le încarce in va- 
gonete. Plan pentru fiecare: 
10 vagonete Încărcate cu lo
pata. Un vagonet are 1000 
de kilograme. Comunistul 
Megheșan Încarcă zilnic 
12—13 vagonete. O lopată 
plină cu cărbune cintărește 
15 kilograme. Una cu ste
ril : 18 kilograme. Pentru 
fiecare vagonet — 700 de 
lopeți. Pentru 13 vagonete 
- 9 100 !

La Lupeni sînt Încă des
tule astfel de locuri de 
muncă, dar oamenii știu că

în curînd totul se va schim
ba, că mecanizarea va în
locui efortul brut. Preocu
pări există. Inovațiile Iul 
Anton Duban, Mircea Suba, 
MateL Dănilă, Tănase Lăs
tun și ale altora, tot mineri, 
vizează tocmai ușurarea 
muncii, obținerea de econo
mii. Minerii din Lupeni știu 
că, așa cum trocul a fost în
locuit cu benzile transpor
toare, așa cum târnăcopul și 
fistăul au fost eliminate de 
picamere, tot așa o să dis
pară și lopata. Oamenii știu 
și au încredere că mașinile 
le vor îmbunătăți și mai 
mult condițiile de muncă.

Știu și au încredere pen
tru că au văzut cu'ochii lor, 
chiar aici, pe Vale, ce în
seamnă mecanizare. Au vă
zut la Lonea mașinile cu 
cabluri multiple și schip. 
Au văzut perforatoarele ro
tative, de trei ori mal efi
ciente decit perforatoarele 
cu percuție ; echipamentele 
modeme de susținere, cu 
stilpi hidraulici șl tavanul 
elastic. Au văzut că ln Va
lea Jiului 17 abataje fron
tale folosesc aceste instalații 
cu o lungime totală de 1 500 
metri. Au văzut că încărca
rea* manuală, cea mai grea 
și mai istovitoare dintre o- 
perațiile mineritului, a în
ceput să fie eliminată.

Mircea BUNEA. 
Sabin IONESCU

1

Culesul viilor s-a încheiat. 
Potrivit evaluărilor, recolta de 
struguri din acest an este cu 
peste 50 000 vagoane, superioară 
mediei din anii 1971—1972. Ea 
este, de asemenea, superioară 
anilor precedenți șl sub raport 
calitativ. Piețele au fost astfel 
mai bine aprovizionate cu stru
guri, iar combinatele și centrele 
de vinificație au lucrat din plin, 
realizind o producție de vin cu 
peste 3 500 vagoane mai mare 
față de prevederi. Pentru a pu
tea să valorifice și să conserve 
producția sporită de vinuri, anul 
acesta capacitatea de vinificare 
s-a mărit cu peste 7 000 vagoa
ne, iar cea de depozitare cu 2 800 
vagoane. Semne bune se anunță 
pentru anii viitori, lntrucit plan
tațiile de vii s-au extins, patri
moniul viticol depășind acum 
298 700 ha, mai mult de jumă
tate fiind plantații tinere, cu 
soiuri valoroase realizate în pe
rioada ultimului deceniu.

(Agerpres)

la strînsul recoltei

(Continuare In pag. a V-a)

în toamna acestui an, sute de 
mii de elevi și studenți din în
treaga țară au participat, ca și 
in alți ani, la stringerea recol
tei. în lunile septembrie și oc
tombrie ei au ștrins de pe cîmp 
peste 665 000 tone de legume și 
fructe, 334 000 tone sfeclă de 
zahăr, 158 000 tone de furaje, 
insilozind, concomitent, 314 000 
tone de cartofi pentru iarnă.

Alți 30 000 de tLneri au fost 
prezenti pe diferite' șantiere din 
țară, particlpind voluntar la lu
crările de construcții. în aceste 
acțiuni s-au detașat, prin rezul
tatele lor, tinerii din județele 
Arad, Alba, Bihor, Maramureș, 
Prahova, Teleorman și cei din 
municipiul București.

După cum informează Comi
tetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, lucrările efec
tuate prin munca patriotică a 
tineretului în lunile septembrie 
și octombrie au fost evaluate 
la suma de 94 000 000 lei.

(Agerpres)

i
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Cu toate mijloacele muncii politice de masă
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Comoara
din taxi

PENTRU CREȘTEREA
EFICIENTEI ECONOMICE 

LA FIECARE LOC DE MUNCĂ

UjtMHiMiMiM

CASE DE COMENZI LA DOMICILIU 
IN TOATE JUDEȚELE ȚARII

De la Ministerul 
Comerțului Interior 
sintem Informați că 
pină la sfirșltul aces
tui an vor lua ființă 
case si microcase de 
comenzi pentru apro

vizionarea populației 
la domiciliu, in toate 
Județele țării. în pa
ralel cu Înființarea 
caselor de comenzi în 
Județele care nu dis
pun Încă de asemenea

unități, m va extinde 
rețeaua oelor existen
te, astfel că la 31 de
cembrie a.c. numărul 
lor va depăși cifra de
200.

APROVIZIONAREA CU COMBUSTIBIL IN CAPITALA

S-a Intimplat tn orașul Cluj, 
lntr-una din zile, un pasaprr, 
ramat necunoscut, a oprit un 
tari. La volan — conaucătorul 
auto Timar Francine. Asezin- 
du-se pe fotoliul din spate, pa
sagerul a descoperit lingă ei o 
poșetă. J-a atras atenția șofe
rului asupra ci și, o datd ajuns 
la destinație, fi-a văzut 
departe de drum. A cui să fie 
poșeta ? — a încercat să-și 
aducă aminte T.F. In ea nu se 
afla nici un act. In schimb, 
conținea citeva bijuterii si pie
tre prețioase, de mare valoare. 
O adevărată comoară pe care 
T.F. a predat-o imediat organe
lor de miliție. In scurt timp a 
fost identificat fi pdoubaful. 
Era cetățcanca canadiană Ko
vacs Ahrasny care beneficiase 
cu puțin timp In urmă de ser
viciile taximctrului. Dc prisos 
să mai spunem că șoferul de 
pe taxi a fost felicitat cu cal- 
durd pentru fapta sa.

moi

Dincolo de
parcarea 
interzisă.

laVasile Pavel, mecanizator 
S.M.A. Tătârăști (Bacău), obiș
nuia să parcheze tractorul aca
să. Nimeni, nici chiar cei din 
conducerea stațiunii, nu bănuia 
care era „secretul" acestei În
călcări a legii. Aceasta. pină 
intr-o zi cind au aflat că, de 
fapt, aducind tractorul acasă, 
V. P. nu dormea. Colinda in 
timpul nopții pe la secțiile de 
mecanizare din apropiere. Dar 
nu in schimb de experiență, ci 
pentru ..a colecționa" diferite 
piese de schimb. Ultima piesă 
furată a fost un acumulator de 
tractor de la ferma Corbasca a 
I.A.S. Sascut. Mergind pe ur
mele colecționarului, organele 
de control au găsit aca^a la 
V. P. o remorcă de piese de 
schimb. Chiar și o bandă trans
portoare. Cu alte cuvinte, că- 
rase acasă aproape o întreagă 
stațiune de mecanizare. Lip
seau doar tractorul și cel care 
aveau sarcina să păzească avu
tul stațiunii.

In spirit gospodă- 
resc. „contul
de economii al grupei sin
dicale", inițiativa se aplică 
și la Întreprinderea textilă 
din Arad, avind drept scop 
dezvoltarea spiritului gos
podăresc șl al responsabi
lității oamenilor pentru fo
losirea Judicioasă a mijloa
celor materiale. Lunar, in 
filele unul caiet se înscriu 
cantitățile de materiale fo
losite fi consumurile spe
cifice admise. respectiv 
economiile realizate de 
membrii fiecărei grupe 
sindicale din întreprindere. 
Pe baza acestor cifre, afi
șate pe panouri, la locurile 
de muncă, se analizează 
periodic consumurile de 
materiale, agitatorii popu
larizează fruntașii In gos
podărirea materiei prime 
și a materialelor, contribuie 
la crearea unei puternice 
opinii împotriva risipitori
lor. Ca urmare a aplicării a- 
cestei inițiative, grupele sin
dicale din Întreprinderea a- 
rădeană au înscris in con
tul de economii, numai in 
nouă luni din an, aproape 
900 000 lei. aducind o con
tribuție notabilă la reali
zarea sarcinilor de plan 
Înainte de termen.

Silviu ACHIM

Inițiativa textiliș- 
tilor din Zalău. >FI'' 
care Inginer, economist, 
tehnician sau maistru să 
rezolve o problemă teh
nică ori economică avind 
o eficiență egală cu cel 
puțin salariul lui anual". 
La Filatura de bumbac 
din Zalău, în munca poli
tică de masă desfășurată 
in sprijinul producției s-a 
acordat o atenție deose
bită popularizării acestei 
chemări. Ea a fost susți
nută prin agitatori, gaze
tele de perete, agita
ția vizuală etc. La ora ac
tuală, 8 probleme cuprinse 
in tematică șL-au găsit apli- 

• cabilitatea, iar alte patru 
k___

•Int In curs de materiali
zare. Acestea se referă in 
special la creșterea pro
ductivității muncii, îmbu
nătățirea calității produse
lor, in general la sporirea 
eficienței întregii activități 
economice. Valoric, rezul
tatul aplicării inițiativei 
se concretizează in redu
cerea cu 50 la sută a rebu
turilor, iar la o singură 
fază de lucru productivita
tea muncii a crescut cu 508 
lei pe cap de salariat. Po
trivit unui calcul sumar, 
pe primele 9 luni ale aces
tui an. eficienta economică

ancheta reușește, prin 
Imagini sugestive, prin 
texte vil și interesante, să 
prezinte experiența pozi
tivă acumulată pe uncia 

-șantiere. Totodată, se criti
că rămlnerile in urmă, ca
zurile de neglijență ; pe 
cele două paginl-afiș ale 
foto-anchetei sint prezen
tate, de pildă, nu mai pu
țin de 13 fotocritlci — da 
pe șantiere cum sint cele 
ale întreprinderilor „Inde
pendența" și „Dumbrava"- 
Sibiu, „Automecanica"- 
Mediaș și altele — vlzind 
folosirea nerațională a for

fice cu pondere mare tn 
producție. In scopul tradu
cerii in viață a angaja
mentului, cele 8 organiza
ții de partid au cerut co
muniștilor să fie cu toții 
exemple demne de urmat. 
Florian Cărămizaru și Ion 
Stroe se dovedesc nu nu
mai ncintrecuți în trasarea 
șl debitarea tablei nece
sare confecționării poduri
lor metalice de cale fera
tă, găsind fiecărei bucățele 
de metal o întrebuințare 
rațională tn produsul finit, 
cl și agitatori cu o Intensă 
activitate. Ion D. Marin șl

— INFORMAȚII —»
din activitatea organizațiilor de partid

obținută este aproape e- 
chivalentă cu totalul sala
riilor primite de cadrele 
tehnico-inginerești din uni
tate.

Vasile RUSU 
corespondentul „Scînteii’

Foto-ancheta „In- 
vesti|ii'73". Numeros- 
sclor si variatelor forme 
ale muncii politice de 
masă, folosite in ultima 
perioadă, in spiritul Ple
narei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971. de sec
ția de propagandă a Co
mitetului județean de 
partid Sibiu, in scopul mo
bilizării oamenilor muncii 
la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor planu
lui pe acest an, li s-a ală
turat, in aceste zile, o in
teresantă foto-anchetă, tip 
foaie volantă, intitulată 
„Investiții ’73". Pornind de 
la sarcina punerii în func
țiune in cele mai bune 
condiții a celor 16 capaci
tăți de producție din județ 
cu termene in ultimul 
trimestru al anului, foto-

ței de muncă șl a utilaje
lor, risipa de materiale, 
slaba calitate a unor lu
crări, lipsa de colaborare 
dintre proiectant, construc
tor și beneficiar. Explica
țiile fotografiilor mențio
nează atit numele celor 
vinovațl de lipsurile res
pective, cit șl măsurile ne
cesare pentru înlăturarea 
lor, ceea ce conferă aces
tei forme a muncii poli
tice un caracter practic, 
concret
Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii’

Agitatorii - exem
plu personal în lup
ta pentru economii. 
Colectivul întreprinderii 
de poduri metalice șl pre
fabricate din beton PitestL 
care a raportat recent in- 
denlinirea olanului ne pri
mii trei ani ai cincinalului, 
și-a asumat, ca anga
jament permanent, econo
misirea pe toate căile a 
metalului și reducerea ce
lorlalte- consumuri speci

Ion A. Radu mobilizează, 
la rindul lor. echipele pe 
care le conduc pentru În
cadrarea în rețetele opti
me de confecționare a tra
verselor din beton. Contri
buind la dezvoltarea răs
punderii comuniste a tova
rășilor lor din preajmă, 
muncitorii fruntașl-agita- 
tori împărtășesc noilor an
gajați experiența acumula
tă in producție șl le ex
plică Însemnătatea eco
nomisirii fiecărui gram 
de metal.

în munca politică desfă
șurată de la om la om, a- 
gitatorli folosesc argumente 
concrete. O asemenea che
mare — înscrisă pe pa
nouri expuse de agitatori 
la locuri vizibile — arată, 
în mod convingător, că un 
singur nit risipit zilnic de 
fiecare însumează o pier
dere anuală de 10 000 kg 
nituri, necesare la un pod 
metalic cu- o deschidere 
de 15 m. Toate aceste ac
țiuni au adus o contribu
ție importantă la realiza
rea și depășirea planului 
de producție : de la îri--

ceputul anului au fost 
economisite 150 tone de 
metal și ciment și mari 
cantități de energie elec
trică.

Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii'

Stația de radio
amplificare “Uzlncl d* 
rulmenți din Brașov con
stituie unul dintre in
strumentele politice de 
masă cele mal eficien
te, cu un mare aport La 
dezvoltarea răspunderii re
voluționare față de reali
zarea și depășirea planului 
de producție. Recent, pe 
marginea scrisorii adresa
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primilor secre
tari ai comitetelor jude
țene de partid, la stația de 
radioamplificare a fost 
prezentată expunerea „O 
importantă sarcină de par
tid pentru constructorii de 
mașini", susținută cu 
exemple din uzină. Ca tri
bună a experienței înain
tate, stația contribuie la 
răspîndirea celor mai noi 
și eficiente metode de 
organizare a producției ; 
maistrul Vasile Ungureanu. 
din secția de rectificare, a 
vorbit despre munca aces
tui colectiv pentru ridica
rea nivelului calitativ al 
producției : inginerul Vic
tor Dragoman a vorbit 
despre ritmicitatea rea
lizării sarcinilor de pro
ducție, iar rectificatorul 
loan Sofran, din atelierul 
de autodotări, a împărtășit 
experiența colectivului in 
aplicarea inițiativei „Mi
cronul. gramul și secunda 
în slujba eficienței econo
mice". Expuneri similare 
s-au făcut șl pe alte teme. 
O parte .importantă a emi
siunilor este consacrată 
popularizării celor care 
obțin rezultate deosebite, 
precum și combaterii feno
menelor negative.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii* ••• ___ ____ >

Pentru a Înlesni aprovizionarea populației cu combustibil, Întreprin
derea de specialitate din Capitală a luat recent măsura extinderii 
vinzărilor de cărbuni brichetați la toate depozitele de materiale de 
construcții ale I.C.L. „Mobila". în cdntinuare, este prevăzută Înfiin
țarea a 20 de puncte dc cartier pentru desfacerea, pe timpul sezonului 
rece, a cărbunilor brichetați șl a lignitului, iar în caz de viscol vor 
fi Înființate 25 de puncte volante (autocamioane încărcate cu «aci de 
cărbuni) la intersecțiile de străzi.

INIȚIATIVE VASLUIENE

Din Județul Vaslui 
em primit următoarea 
informație : in ultima 
vreme au fost con
struite aici mal multe 
unități productive care 
prelucrează materia 
primă locală : legu
mele, fructele, laptele 
etc. La Murgeni 6-au

construit o fabrică de 
prelucrare a laptelui, 

►care produce cașcaval 
și brinzeturi, și un 
centru de vinificație. 
Centre de vinificație 
s-au construit și la 
Puiești, Codăești. Ro- 
șiești, Băceștl etc. In 
vara acestui an. In

alte două așezări — 
Muntenii de Sus șl 
Laza — au fost puse 
In funcțiune unități de 
fabricație a siropurilor 
din vișine șl cireșe, de 
conservare a fructelor 
de toamnă și o linie 
modernă pentru sucuri 
din siropuri naturale.

SERVICIILE PUBLICE IN MEHEDINȚI
Ca urmare a aplicării Legii nr. 7/1971, tn mai multe comune 

ale județului Mehedinți — Cujmir, Bala, Broștenl, Gruia ș.a. — 
au apărut, prin grija cooperației de consum, noi secții de 
reparat articole de uz casnic și gospodăresc, ceasornicării, a- 
teliere de imprimeuri-textile, pentru confecționat rulouri etc. La 
această dată, In cadrul cooperativelor agricole de producțio 
funcționează 52 de cărămidării, 47 unități de prelucrare a lem
nului, 30 unități pentru materiale de construcții și 84 secții de 
prestări servicii In construcții, care beneficiază, de asemenea, de pre
vederile Legii nr. 7. în cadrul consiliilor populare comunale au fost 
create. In spiritul aceleiași legi, 87 secții de prestări servicii. Prin 
extinderea rețelei de unități, în primele 9 luni ale anului, volumul 
prestărilor de servicii din județul Mehedinți a fost cu 15 milioane lei 
mai mare față de aceeași perioadă din 1972.

BRAZI ARTIFICIALI
După cum sintem începînd cu data de 1 ciall, la prețuri — 

informați, UCECOM decembrie, noile mo- sperăm — acceptabile, 
va pune în vinzare, dele de brazi artifi-

„SALVAMONT"
Marți, 6 noiembrie, s-a deschis la Sibiu cea de-a treia ediție a 

seminarului internațional „Salvamont", 1* care iau parte delegați al 
formațiilor de salvare montană din Întreaga țară și oaspeți de peste 
hotare. Pe agenda seminarului figurează, Intre altele, următoarele pro
bleme : organizarea și dotarea echipelor salvamont ; studierea și ela
borarea unor organigrame eficiente, de intervenție : îmbunătățirea acti
vității de prevenire a accidentelor in munți și de educare a turiștilor.

VALEA OLTULUI IȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
Oficiul Județean de 

turism Vilcea ne In
formează : în acest an, 
prin amenajarea și 
modernizarea bazelor

de tratament din sta
țiunile de pe Valea 
Oltului, s-au creat 
condițiile necesare 
pentru ca tratamentul 
bolnavilor la Govora,

Olănești și Călimâ- 
nești-Căciulata să m 
poată efectua și in se- 
zonițl rece. Cei inte
resați pot veni deci 
aici și lama. •

Noi accesorii textile la
întreprinderea Flamura roșie-Sibiu

Eveniment sărbătoresc In vio
la liceului „Spiru C. Haret* din 
Tulcea. In această toamnă, ve
nerabila scoală tulceana împli
nește frumoasa virstă de 90 de 
ani. Cu acest prilej, in zilele de 
10 și 11 noiembrie, absolvenții 
săi. risipiți in întreaga țară, 
și-au dat intilnire in clasele in 
care au învățat cu ani in urmi. 
O intilnire colegială care, din
colo de caracterul ei festiv, ur
mărește să fixeze coordonatele 
pe care se va dezvolta școala 
pină la împlinirea unui veac. 
Deocamdată, profesorii au scos 
cataloagele din arhivă, astep- 
tir.d ca. la apel, tot mal mulți 
să spună „Prezent* l

Definitiv
pieton!

lntr-una din nopțile trecute, 
Ancidim Pop, conducătorul au- 
tocamionetei 21-BN-367. avea 
de efectuat o cursă urgentă. 
Dar in loc să se urce la volan 
s-a luat cu zăbava pe lingă 
un alambic In plină funcțiune 
fi a început „să guste* pe în
delete la trâscău. Spre zori, pe 
la ora 4, după ce a băut pină 
a spart paharele, Ancidim Pop 
a pornit la drum cu autove
hiculul, angajindu-se Intr-o goa
nă primejuioasă. bacă autoca- 
mioneta nu a avut soarta pa
harelor prefăcute in țăndări, 
aceasta se datorește intervenției 
prompte a unui echipaj al ser
viciului circulație, care patrula 
prin comuna tvimigea. Urma
rea ? A. P. a tras definitiv pe 
dreapta. Și poate să zică mersi 
că s-a intimplat așa 1

Cazanul
și bioxidul
de carbon

S-a intimplat la baza de vlnl- 
ficație Smirna din cadml în
treprindem viei vinului Ia
lomița. Intr-o seară, in timp ce 
curăța borhotul de pe fundul 
cazanului de fabricat țuică, 
muncitorul Stelian Stanclu. in
toxicat cu bioxid de carbon, a 
amețit 61 a căzut in interiorul 
acestuia. Văzind cele lntimplate. 
muncitorul Ioan Sisu a intrat 
in cazan pentru a-1 salva. La 
scurt timp Insă a căzut si el in 
stare de inconștiență, alături de 
colegul său. După dteva mi
nute, șeful bazei. Împreună cu 
alti muncitori, au reușit să-1 
scoată afară pe amindoi. St. 
Stanciu a fost salvat, dar I.S., 
cu toate intervențiile. a În
cetat din viață. In prezent, or- 

. panele de resort cercetează Îm
prejurările care au dus la acest 
tragic accident, evitabil In condi- 

detiile respectării normelor 
protecție a muncit

Rubrică redoctaffi de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii'
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TOAMNA PRELUNGITĂ OBLICĂ LA BUNA PREGĂTIRE A RECOLTEI VIITOARE:

Realizarea unei producții mari la 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, cartofi, legume, furaje și alte 
culturi depinde in cel mai Înalt grad 
de executarea arăturilor de toamnă. 
Lucrătorii ogoarelor cunosc din pro
prie experiență, inclusiv din compa
rarea rezultatelor din acest an, cit 
de mari sint diferențele de recoltă 
între suprafețele arate în toamnă 
față de cele pe care această lucrare 
s-a făcut în primăvară. în unele uni
tăți, pe terenurile arate din toamna 
anului trecut s-au obținut cu peste 
1 000—1 500 kg porumb la hectar mai 
mult decît de pe cele arate în pri
măvară. Iată de ce se impune ca acum

I
I
I

Alături de toamnă la C.A.P. Sînmartin, județul Harghita

E O 0 0 O □
(Urmare din pag. I) 

prinsese nu numai conduceri de 
secții și cooperative, dar și aparatul 
unor uniuni Județene, sau chiar de 
la UCECOM. Controlul muncii nu 
numai că era insuficient, dar deve
nea șl ineficient prin faptul că 
aimpla penalizare a vinovaților, 
sancționarea lor materială nu pu
teau garanta îndepărtarea feno
menelor apărute, atit timp cit nu 
se luau și măsurile de eliminare a 
cauzelor șl nu se desfășurau largi 
acțiuni de formare opiniei de 
masă Împotriva abaterilor. lată de 
ce. in privința controlului din coo
perația meșteșugărească va trebui 
adoptată o concepție total nouă, in- 
cepind cu munca de prevenire a 
neregulilor șl terminlnd cu modul 
de sancționare a abaterilor» consta
tate.

Sint insă și cauze ce țin de ca
drul organizatoric. Astfel, -o bună 
parte dintre lipsurile găsite pe te
ren provin de la promovarea in 
funcția de responsabil de unitate a 
unor oameni slab pregătiți, cu un 
nivel moral-educativ scăzut. în Bucu
rești, de pildă, dintre circa 1 850 de 
responsabili de unități, peste 1 000 au 
o pregătire insuficientă, atit gene
rală, cit și profesională. 

să se mobilizeze toate mijloacele 
pentru executarea grabnică a arătu
rilor pe întreaga suprafață prevă
zută. Potrivit datelor centralizate la 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, pină in ziua 
de 6 noiembrie a.c. au fost execu
tate arături de toamnă pe 70 la sută 
din suprafața prevăzută In I.A.S. și 
pe 65 la sută in cooperativele agri
cole. în întreprinderile agricole de 
stat din județele Suceava. Covasna, 
Satu-Mare și Gorj. arăturile de 
toamnă au fost încheiate. Rezultate 
bune au fost obținute și în coopera
tivele agricole din județele Mara
mureș și Gorj, care au efectuat ară

□ a o e 0 □
La fel de dăunătoare s-a dovedit 

și insuficienta preocupare pentru În
chiderea la vreme a acelor portițe 
prin care șl-au putut f2ce loc o se
rie de abateri. Neactualizindu-se șl 
necompletindu-se pe parcurs listele 
de tarife cu cele noi stabilite, neve- 
riflcindu-se in mod permanent dacă 

Acțiuni organizatorice și educative binevenite

aceste liste sint afișate, iar meseria
șii știu să le aplice, neverificin- 
du-se dacă bonurile se completează 
tn Întregime, iar meseriașii Înscriu 
in borderouri toate lucrările efec
tuate, s-a dat posibilitate unor ele
mente necinstite, incorecte să folo
sească firma cooperației ca pe o 
firmă personală, confundind buzuna
rul obștii cu ce! propriu. Făclndu-se 
distincția cuvenită intre lipsa de 
pregătire și necinste, împotriva acea- 

turi de toamnă pe 95 La sută din 
suprafața destinată culturilor de pri
măvară, precum și în cele din jude
țele Vaslui, Suceava, Argeș, Mehe
dinți, Hunedoara, Covasna ș.a. Rit
mul acestei importante lucrări nu 
poate fi considerat satisfăcător, exis- 
tind mari răminerl în urmă in spe
cial în cooperativele agricole din ju
dețele Olt, Ialomița. Sălaj. Timiș, 
Brăila, Constanța, Teleorman etc. Ce 
determină intirzierea arăturilor ? în 
afara condițiilor grele de lucru dato
rate lipsei de umiditate, cauza prin
cipală o constituie lipsa frontu
lui de lucru pentru tractoare. In 
județul Brăila, de pildă, 6int cazuri 
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teia din urmă trebuie luate măsuri
le cele mai severe. Or, nici in 
această privință conducerile de 
cooperative și uniuni n-au acționat 
cu fermitatea necesară. Iar greșeala 
lor pornește tocmai de la însăși con
cepția eronată de dezvoltare a sec
torului de prestări servicii, de la 

modul cum au tratat sesizările 
primite din partea clienților. Fie
care sesizare In parte a fost tra
tată ca un caz șl nu ca o problemă, 
măsurile luate vizează persoanele 
direct implicate și nu atmosfera, 
răspunderea și combativitatea colec
tivului respectiv. La fel șl în pri
vința abaterilor de la programul de 
lucru din unități (In multe ateliere 
s-a constatat că nici măcar nu exis
tă condici de prezență), unii mese

cind tractoarele parcurg distanțe 
mari In gol din cauză că terenul nu 
este eliberat de coceni. Asemenea 
situații se întilnesc in marea majo
ritate a județelor, Îndeosebi în sudul 
țării, unde mii și mii de hectare sint 
acoperite de coceni netăiați și ne
transportați. Iată de ce este necesar 
ca organele județene să acorde un 
sprijin eficient, concret unităților 
agricole pentru organizarea recoltă
rii, transportului și depozitării co
cenilor atit pentru a evita degrada
rea acestora, cit și pentru a face loc 
tractoarelor.

Ținind seama de starea terenului, 
trebuie să se acorde maximum de 
atenție calității arăturilor, realizării 
acestora la adîncimea indicată de 
specialiști, uniformității brazdelor, 
cu scopul de a se evita pierderea șl 
stagnarea apelor din precipitații. Pen-, 
tru a înlesni controlul calității arătu
rilor și a asigura realizarea vitezei 
zilnice prevăzute este necesar să se 
organizeze folosirea grupată a trac
toarelor sub directa supraveghere a 
inginerilor șefi și a șefilor de fermă, 
a celorlalți specialiști. Executarea 
neintîrziată a arăturilor depinde de 
măsurile luate in vederea creării u- 
nor condiții cit mai bune de lucru 
mecanizatorilor. Bine procedează 
conducerile unităților agricole care 
asigură hrana caldă în cimp pentru 
mecanizatori, care se Îngrijesc de re
zolvarea unor probleme „mărunte", 
cum ar fi ascuțirea fiarelor de plug, 
ziua și noaptea, ori de cîte ori esto 
nevoie.

Muncind cu hărnicie la executarea 
arăturilor în schimburi prelungite șl 
în două schimburi, respectînd cu 
strictețe normele de calitate reco
mandate, mecanizatorii vor crea o 
bază sigură pentru realizarea unei 
recolte sporite în anul viitor.

riași venind și plecind de la atelier 
după bunul plac.

•— Ce măsuri vor fi luate tn 
urma acestui control ?

— în afara sancțiunilor luate pen
tru fiecare situație in parte, Comite
tul executiv al UCECOM a hotărit 

ca, la nivelul tuturor uniunilor și 
cooperativelor, să se instituie ACTI
VUL DE CONTROL, format din cele 
mai competente cadre car£ să aibă 
împuternicirea de a efectua con
troale inopinate în orice moment și 
nu numai atunci cind se hotărăște 
in cadru organizat Aceste controale 
vor trebui să devină permanente' — 
pe bază de reglementări unitare și 
cuprinzătoare — la toate verigile 
cooperației meșteșugărești, iar fina

Eforturilor depuse de harnicul 
colectiv al întreprinderii „Fla
mura. roșie" din Sibiu, care se 
materializează pină acum în în
deplinirea sarcinilor de plan pe 
primii trei ani ai cincinalului, 
prin- aceasta creindu-se premi
sele pentru obținerea, pină la 
sfirșitul anului, a unei producții 
marfă suplimentare de 90,6 mi
lioane lei, li se adaugă interesul 
pentru Îmbunătățirea cali
tății produselor. Semnificativ 
in acest sens este faptul că, în 
primele 10 luni ale anului, „Fla
mura roșie" a asimilat noi tipuri 
de accesorii textile, din metal și

LA C P. L. BRĂILA

I In urmă cu 15 ani. la Brăila 
’ intra în funcțiune prima ‘fabri- 
\ că de plăci aglomerate din țară, 
i Lemne altădată avind o Utili-
' zare neeconomicoasă căpătau
l astfel o destinație „înnobilată".,
’ De atunci și pină astăzi, produc-'
) ția a crescut continuu, ajungind 
/ de *la 27 000 tone de plăci aglo- 
' merate din lemn, cit se produ- 
L ceau intr-un an, la circa 75 000 
< tone in prezent, cu 8 000 tone 
1 peste capacitatea proiectată. în 
L acest răstimp ș-a obținut o can- 
’ titate de 73 milioane metri pă- 
) trați de PAL,’ echivalentul a 
i 6 500 000 garnituri de mobilă.
’ Beneficiile realizate de aceas- 
) tă unitate intr-un deceniu și ju- 

mătate reprezintă mai mult de- 
i cit dublul investiției făcute pen- 
’ tru crearea celor două fabrici 
ț PAL. In aceste fabrici lucrează 

numeroși muncitori, tehnicieni 

lizarea lor să se facă prin MĂSURI 
IMEDIATE, in funcție de gravitatea 
faptelor, mergindu-se pină la scoa
terea din muncă a celor vinovațl. In 
legătură cu acest aspect aș dori to
tuși o precizare : în timpul recentei 
acțiuni de control s-a recurs in foar
te multe cazuri la Îndepărtarea din 

funcție a unor meseriași, conducă
tori de unități și chiar de coopera
tive. Fără îndoială, acolo unde fap
tele sint deosebit de grave, trebuie 
aplicată și o asemenea sancțiune. 
Insă ea nu trebuie Bă devină for
mula unică „de rezolvare" a deficien
țelor. Mai Important este să Be în
cerce EDUCAREA OAMENILOR 
care au greșit, ajutorarea lor pentru 
a se îndrepta, crearea cadrului ne
cesar pentru prevenirea abaterilor. 

material plastic, într-un număr 
de două ori mai mare decît anul 
trecut. Este vorba insă nu numai 
de realizarea și depășirea pla
nului de accesorii textile, ci și 
de un apreciabil salt in ce pri
vește calitatea noilor produse. 
Flecare din noile repere intro
duse in fabricație reprezintă o 
garanție din punct de vedere 
tehnico-funcțional, fiind compe
titiv pe piață internațională.

O asemenea apreciere este 
susținută de cifrele privind di
namica exportului. Față de 1970, 
valoarea produselor livrate be
neficiarilor externi a sporit in 
acest an de aproape trei ori.

PAL pentru 6,5 milioane garnituri de mobilă
și Ingineri de înaltă calificare, 
care și-au Împărtășit experien
ța și au pus umărul la intrarea 
In funcțiune șl a altor fabrici a- 
semănătoare, cum sint cele de 
la Rimnicu-Vîlcea, Caransebeș, 
Fălticeni.

O mindrie a Întregului colec
tiv de muncă de la fabricile 
PAL este realizarea în numai 
doi ani șl șapte luni a sarcinilor 
ce le reveneau pe primii 3 ani 
ai cincinalului, livrind peste 
prevederi mai bine de 3 mili
oane metri pătrat! de plăci aglo
merate din lemn.

Azi, Combinatul de prelucrare 
a lemnului Brăila dispune. In 
afară de cele două fabrici PAL, 
de o fabrică de chibrituri, o fa
brică de mobilă de interioare și 
alta de mobilă de bucătărie.

Valerlu STOIU 
corespondentul „Scînteii'

EJ 3 B Q □ □
Iată de ce considerăm că accentul va 
trebui pus tocmai pe munca politi- 
co-educatlvă de formare și educare a 
membrilor cooperatori'.

Evident, vor acționa și o serie de 
MASURI ORGANIZATORICE : in
troducerea obligativității de a se 
ține evidența zilnică a realizărilor 
din unități pentru depistarea opera
tivă a Încercărilor de frustrare a 
avutului obștesc ; instruirea respon
sabililor de ateliere privind aplica
rea tarifelor ; ținerea evidenței etc. 
Totodată, va fi elaborat un NOU 
SISTEM DE EVIDENTA TEHNICO- 
OPERATIVA pentru sectorul pres
tărilor de servicii din cooperația 
meșteșugărească, sistem mult sim
plificat

...în ceea ce ne privește, lulnd cu
noștință de aceste măsuri binevenite, 
ne manifestăm convingerea că, prin 
Îndeplinirea lor Întocmai, prin creș
terea exigenței față de lipsuri la 
toate verigile din cooperație — lnce- 
plnd cu lucrătorii din unități și ter- 
minînd cu aparatul central al 
UCECOM — numărul abaterilor de 
la normele eticii lucrătorului din 
sectorul serviciilor publice se va re
duce simțitor, imbunătățindu-se ast
fel. In mod vizibil, condițiile de ser
vire ale populației.
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CONCRET, PRACTIC, LA OBIECT DESPRE
CONSUMUL DE ENERGIE Șl COMBUSTIBIL

Trei fabrici 
din județul Alba, 

dintre care 
doar una cu bilanț 
(oarecum) lăudabil

Timp de citeva iile, cu prilejul unor Investigații făcute In unități ale 
județului Alba, am urmărit răspunsul la o singură întrebare : cum se ac
ționează pentru gospodărirea judicioasă a combustibilului și energiei elec
trice ? Analizele la fața locului, pe această temă, le-am întreprins împre
ună cu ing. Sorin Dlcu, din cadrul Inspectoratului teritorial Alba pentru 
controlul gospodăririi combustibilului și energici.

Prima unitate - ÎNTREPRINDE
REA DE PRODUSE•REFRACTARE 
DIN ALDA IULIA. Aici se folosește 
o mare cantitate de combustibil și 
energie electrică. Numai anul trecut 
s-au consumat 41 000 tone combus
tibil conventional, iar anul acesta, 
pină in prezent. 29 500 tone c.c. Din 
documentele existente la secția me- 
cario-energctică rezultă insă că acest 
consum putea să fie mai mic cu 
3 0O0 tone c.c-. dacă se aplicau, din 
luna august, măsurile stabilite îm
preună cu inspectoratul teritorial 
pentru controlul gospodăririi com
bustibilului și energici. Iată și „ca
nalele" prin care se irosesc, zi de zi, 
însemnate cantități de combustibil ; 
la cuptoarele rotative nr. 1 și nr. 2 
și la cele două cuptoare tunel, prin 
neinventarierea surselor de risipă, 
s-au pierdut în acest an 2 400 tone 
c.c. ; cuptoarele rotative au pierderi 
mari de căldură, nu sint izolate, 
conducerea proceselor de ardere a 
combustibilului nefiind dintre cele 
mai raționale. Pentru preintimpina- 
rea acestor pierderi s-au intocmit 
citeva studii. în practică Insă nu
mai a treia parte din măsurile sta
bilite au fost aplicate. De ce se to
lerează asemenea neajunsuri ? — 
l-am Întrebat pe ing. Aurel Sine, din 
cadrul secției mecano-energetice.

— De la bun început vreau «ă 
spun că în întreprindere există pre
ocupare pentru economisirea com
bustibilului. Multe din măsurile pre
conizate nu au fost puse în practică, 
datorită termenelor prea scurte sta
bilite. Bunăoară, vom repara cup
toarele In trimestrul I din anul vii

tor și, decL, o sursă de pierderi va 
fi lichidată.

Ne-am notat și punctul de vedere 
al directorului Întreprinderii, ing. 
Emil Mohai, care a apreciat :

— S-a făcut cite ceva anul aces
ta ; vom soluționa și problema elec- 
trofiltrelor de la cuptoarele rotative, 
iar anul viitor vor fi Izolate toate 
cele patru cuptoare. Tot pentru di
minuarea consumului de combusti
bil vom lua măsuri de funcționare 
rațională, la capacitatea optimă, a 
utilajelor, cit și in scopul recuperă
rii surselor de energie neinventa- 
rlate.

— Tovarășe director, măsurile de 
care vorbiți trebuiau să se realizeze 
pină acum.

— Intirzlerile nouă ni se datoresc. 
Fiind angrenați in alte probleme, 
măsurilor de economisire a combus
tibilului lc-am acordat o atenție mal 
mică. Am analizat acum, cu spirit 
de răspundere, aceste situații și vom 
acționa ca atare.

Este limpede că la întreprinderea 
de produse refractare din Alba Iu- 
lia cei doi interlocutori au ‘fost 
prinși pe... picior greșit. Ba că ter
menele ar fi prea scurte, ba că „pe 
tapet" s-ar fi aflat alte probleme, 
fapt este că cerința economisirii 
combustibilului a fost trecută pe un 
plan secundar. Acum, directorul 
unității face promisiuni. Nu le pu
nem la îndoială. Vom reveni, desi
gur, după un timp, pentru a vedea 
în ce măsură tovarășii din fabrică 
s-au ținut de cuvint.

Traversăm orașul și ne oprim la o 
altă unitate, ÎNTREPRINDEREA DE 

PORȚELAN ȘI ARTICOLE PEN
TRU MENAJ. Interlocutorul nostru 
este economistul loan Negru, șeful 
comisiei de gospodărire a întreprin
derii.

— La noi în unitate eforturile de 
a utiliza mai bine, mai rational, fără 
pierderi, combustibilul și energia 
electrică s-au soldat, pină în pre
zent, cu economii de peste 3 000 de 
tone combustibil convențional și 
434 936 kWh energie electrică. Aces
tea echivalează cu necesarul pentru 
funcționarea utilajelor întreprinde
rii pe timp de 20 de zile.

— Vă opriți aici ?
— Evident, nu I Avem în vedere, 

în continuare, exploatarea cit mai 
economică a centralei termice ; res
pectarea ecarlului de temperatură și 
utilizarea rațională a cuptoarelor ; 
folosirea a două transformatoare do 
750 kVA, încărcate la capacitatea 
nominală, in loc de 3 transforma
toare folosite cu randament mal 
slab ș. a.

Succint și Ia obiect 1 Din această 
experiență ar putea învăța și condu
cerea întreprinderii de produse re
fractare. Mai ales că, în unitatea ce 
realizează porțelan și articole de 
menaj, creșterea producției (de pu
țin timp s-au atins parametrii pro
iectați) merge mină in mină cu ief
tinirea acesteia, cu reducerea stărui
toare a consumurilor, fără a diminua 
nivelul calitativ al produselor.

La ÎNTREPRINDEREA META
LURGICA DIN AIUD, ing. Victor 
Olteanu, șeful atelierului reparații 
electrice, ne-a întimpinat cu aerul 
omului care nu are griji, conside- 

rind că lucrurile merg pe un bun 
făgaș. „Stăm foarte bine în privința 
economiilor, nu avem nici un fel de 
probleme In acest Bens". Analizind 
insă mai atent situația a rezultat că 
aprecierea șefului atelierului repa
rații electrice nu era îndreptățită. 
De pildă, In trei trimestre oonsumul 
la energia electrică a fost mal mare 
cu 582 751 kWh dccît se prevedea, 
iar la combustibil, normele stabilite 
au fost depășite cu 73 la sută in tri
mestrul I, 20 la sută în trimestrul II 
și numai .în trimestrul III acestea 
au fost respectate. Adincind compa
rațiile cu rezultatele din anul tre
cut, se desprind unele concluzii care 
nu pot fi trecute cu vederea ; față 
de 1972, in acest an volumul produc
ției globale a crescut de 1,5 ori, con
sumul de energie electrică de 1,8 ori 
și de combustibil de 2 ori, în condi
țiile în care normele de consum nu 
au înregistrat modificări.

Sursele risipei se află în secțiile 
întreprinderii. Arzătoarele de com
bustibil întrebuințate la uscarea for
melor sint necorespunzătoare ; de a- 
semenea, sursele de energie secun
dară inventariate, dar neutilizate, se 
ridică la peste 1 500 tone c. c. anual; 
nici pină în prezent nu s-a asigurat 
funcționarea în 3 schimburi a cup
toarelor de oțel electric; măsurile 
pentru utilizarea rațională a com
bustibilului la încălzirea locală și 
extinderea încălzirii centrale, deși 
trebuiau să se aplice în trimestrul 
III 1973, nu se vor realiza decît In 
trimestrul I anul viitor. Iată, deci, că 

automulțumlrca șefului atelierului 
de reparații electrice nu arc nici un 
temei. In spatele formulei „stăm 
foarte bine...", ori se ascunde necu
noașterea situației reale a consumu
rilor, ori tendința de a tăinui 
neajunsurile in gospodărirea com
bustibilului șl energiei electrice.

Iată, așadar, un scurt „itinerar" al 
economiei șl risipei de combustibil 
și energie electrică. Un singur plus 
șl două minusuri ! Sursele mal im
portante ale depășirii consumurilor 
se găsesc in unitățile respective. în
lăturarea lor neintirziată depinde, 
deci, de întărirea spiritului gospodă
resc al colectivelor. îndatoriri ex
prese revin organizațiilor de partid 
din acqste întreprinderi, care trebuie 
să milweze neobosit și hotărît pen
tru a impune respectarea disciplinei 
In domeniul consumurilor, evitarea 
pierderilor. Ele au datoria ca, folo
sind toate formele muncii politico- 
educative, să dezvolte răspunderea 
fiecăruia la locurile de muncă, să 
creeze o puternică opinie colectivă 
în favoarea obținerii de econo
mii. Totodată, ele trebuie să com
bată cu « fermitate orice atitudine 
de automulțumire, orice Încercare de 
a justifica situațiile negative în loc 
de a aplica neîntirziat măsurile ne
cesare. în ultimă instanță, gospodă
rirea cu maximă grijă a energiei 
electrice și combustibilului ține de 
conștiința muncitorilor, dar și de 
răspunderea cadrelor de conducere 
din Întreprinderile amintite.

Ștefan D1N1CA 
Adrian POPESCU

„Electromotor'’ Timișoara. Spiritul gospodăresc al colectivului 
de aici s-a afirmat din plin atit în direcția realizării unor în- 
semnale sporuri de producție peste plan, cit și în obținerea de 

economii. în secția de montaj (foto 1) se poate citi pe un 
panou : „Reducînd cu 3 lei cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfa, realizăm o creștere a beneficiului cu 2 Ia sută". Un 

îndemn, mobilizator, care se materializează prin acțiuni -practi
ce, ferme : consumuri raționale de energie electrică și utilități, 
economii de materii prime și materiale. Două secții se remarcă 

în mod deosebit, în acest sens ; secția de bobinaj (foto 2) și 
secția motoare mici (foto 3)

* Foto : E. Dlchlseana

du-te-vino, 
pe șoseaua 

risipei
Investigații întreprinse recent cu sprijinul Inspectoratului Gene

ral al Miliției au scos la iveală noi și noi cazuri de utilizare nejudi- 
cioasă * mașinilor statului de folosire a lor abuzivă, în interese per
sonale. Cursele clandestine se efectuează în special simbăta și dumi
nica, zile cînd autocamioanele șl alte mijloace auto ar trebui să 
stea in remize sau în Inciijtele autobazelor. Pe șoselele țării gonesc 
in neștire mii și mii de cai putere, lăsind, pe distanțe de sute de 
kilometri, urmele adinei ale risipei și Infracțiunii.

X___________ ___________ ______________________

...La Ieșirea din județul 
Ilfov, autobuzul 31-PH-4274 
alerga nebunește spre Plo
iești. Aparținea întreprinde
rii mecanice din Plopeni. 
L-am oprit Cabina era pli
nă cu pasageri clandestini. 
„Aș, de unde — nega șoferul 
Alex. Pătrașcu — sint me
canici. M-au ajutat să cio
cănesc ici, colo, să fac re
cepția mașinii pe care-am 
scos-o din reparații capi
tale, de la U.R.A.-Obor. Au 
schimbat cardanui, carbu
ratorul, au fixat geamu
rile...". O investigație pe 
loc și descoperim că unul 
dintre „mecanici" e zinco
graf, celălalt legător de 
cărți și așa mai departe. 
Așadar, o primă secvență : 
transport ilicit. Iat-o șl pe 
a doua : cel care i-a dat 
dispoziție să aducă în gra
bă mașina, „indiferent in 
ce stare s-ar fi aflat", eră, 
de fapt... președintele aso
ciației sportive „Metalul"- 
Plopeni. „Dacă nu vii la 
timp, pierdem jocul cu 
„Progresul"—Brăila ! — i 

a-a spus. Știi dumneata 
ce-nseamnă asta ?“... înțe- 
legind „ce-nseamnâ asta", 
grijuliul șofer a mai înțe
sat in mașină șl aproape o 
duzină de spectatori, de la 
care, după spusele lui, n-a 
încasat decît 182 de lei 1 în 
rest, n-a folosit autobuzul 
decît in interesul echipei ! 
Ce părere o fi avînd con
ducerea întreprinderii res
pective despre acest „spirit 
de echipă" ?

în același loc, șoferul Ion 
Gașpar, cu autoduba 32-B- 
3 880, aparținînd ștației 
C.F.R. Ploiești-Triaj, a fost 
surprins transportind o în
treagă societate veselă, 
înarmată cu cel puțin 
10—15 damigene pline cu 
tulburel. Șoferul avea asu
pra sa un carnet cu foi de 
parcurs in alb, de la nr. 
9 801 Ia 9 900, ștampilate. 
Tot să fi făcut transporturi 
ilicLte I „M-a trimis tov. 
inginer Busoicescu..." — se 
scuza respectivul conducă
tor auto. Oare ce funcțio
nar, dator să păzească ave

rea obștească, o fi lăsat 
să-i Iasă din sertare astfel 
de carnete, adevărate cer
tificate in alb pentru plim
bări de zeci și sute de kilo
metri 7

Un caz ce sfidează orice 
logică este însă acela al 
șoferului Constantin Firan. 
Acesta a plecat cu camio
nul 21-DJ-785, de 5 tone, 
cale de 60 km, nici mai 
mult, nici mai puțin decît 
pentru a cumpăra 200 de 
grame cafea 1 Camio.nul șl 
șoferul aparțin secției din 
Greaca a Ijecoop-Dolj. 
Ceva asemănător s-a pe
trecut cu autobasculanta 
33-B-2 282, aparținînd Trus
tului de construcții indus
triale București, secția 5 
Tirgoviște, pe care șoferul 
Ion S. Buri acu a purtat-o, 
zile în șir, cale de 30 km, 
pină in comuna Dragomi- 
rești, câ să ia masa.

Contra unui „ciubuc", șo
ferul Dumitru Munteanu, 
de la I.T.A.-București, Au
tobaza 2 Giulești, transpor
ta, fără forme legale, 2 cal1

și 4 porci pe- itinerarul 
Carei-Cluj-București (712 
km), cu autocamionul de 5 
tone 22-B-8 468. La cit a- 
junge prejudiciul unității 
amintite ?- După cum ne-a 
asigurat, in necunoștință 
de cauză (sic !) chiar tov. 
Ilie Traian, șeful serviciu
lui de exploatare al Auto
bazei 2 Giulești, „pentru 
că se transporta marfă de 
categoria I, costul se ri
dică la circa 3150 de lei". 
O cursă. Dar zece ? Dar o 
6ută ? Cifrele risipei devin 
amețitoare. Cum pot fi 
preintimpinate astfel de 
transporturi ilicite 7 Răs
punsul la întrebare l-am 
primit de la același in
terlocutor : „Urmîndu-se
exemplul întreprinderii de 
transporturi auto bucu- 
reștene, să se intensifice 
controlul întreprinderilor 
similare din județe, prin 
inspectorii lor. atit pe șo
sele, cil mai ales la intra
rea și ieșirea în și din 
orașe sau în preajma tîr- 
gurilor". Cine are urechi, 
să audă !

Sustragerea mașinilor din 
autobaze sau din cadrul 
parcurilor auto din între
prinderi, de sub ochii 
paznicilor, ori, adesea, 
după cum am văzut, cu a- 
sentimentul tacit al celor 
ce răspund direct de utili
zarea mijloacelor auto, se 
asociază uneori cu auten
tice fapte penale. Șoferul 
Aurel Sutac, de la între
prinderea 7 produse indus- 
triale-TLmișoara, a furat o 
tonă de ciment din depozi
tul întreprinderii și l-a 
transportat în comuna 
Gheroda, pentru a-1 valo
rifica. Treaba a făcut-o cu 
autobasculanta întreprinde
rii. întrebat cum a reușit 
să iasă din unitate cu ma
șina, a dat din umeri, afir- 
mînd că... „acesta este 
lucrul cel mai simplu 
cu putință 1“ Reiese, deci, 
clar cit de bine sînt 
supravegheate mijloacele 
de transport ale Întreprin
derii amintite. Un fapt a- 
proape identic, de astă dată 
în dauna unității forestiere 
din Gura Humorului, l-a 

comis gestionarul Aurel 
Catarg. El a sustras 1000 
kg tablă, pe care a scos-o 
din perimetrul unității fo
losind, in acest scop, chiar 
camionul acesteia.

După cum se vede, sursa 
principală a acestor abu
zuri și infracțiuni constă în 
indiferența și lipsa de răs
pundere manifestate de 
conducerile unor unități în 
gospodărirea și utilizarea 
parcurilor auto. Elocvent in 
acest sens este faptul că, 
dintre cele 53 de abateri 
depistate, într-o singură zi 
(!) In județul Vilcea, de 
exemplu, în 30 de cazuri 
șoferii foloseau mașinile 
statului în interes personal, 
iar In 4 dintre cazuri nu a- 
veau forme legale. Putem 
cita, din păcate, și alte 
exemple. Iată de ce subli
niem încă o dată că-i ab
solut anacronică șl imorală, 
în contextul luptei a mi
lioane de oameni ai mun
cii pentru economicitate, 
nu numai atitudinea celui 
care se • chivernisește pe 
spinarea statului, ci și a 

celor care, prin indiferența 
și superficialitatea lor. în
lesnesc și încurajează ast
fel de acte reprobabile. Și 
fiindcă ancheta de față 
reia o problemă, pe dt de 
veche, pe atit de spinoasă, 
propunem forurilor de re
sort, inclusiv Ministerului 
Transporturilor și Teleco
municațiilor, să pună capăt 
cu desăvîrșire acestor aba
teri, să revadă modul cum 
e gospodărit parcul auto, 
cum este folosită benzina șl 
să oblige la plata daunelor 
pe cei care încalcă preve
derile legale, care admit 
risipa, astfel îneît fo
losirea mașinilor In sco
puri personale să devină 
imposibilă. Totodată, orga
nizațiile de partid din au
tobaze și întreprinderi tre
buie să ia atitudine hotă- 
rîtă Împotriva unor aseme
nea stări de lucruri, să ac
ționeze energic pentru a 
pune ordine și disciplină 
în utilizarea parcului auto, 
în folosirea benzinei.

Dumitru MINCULESCU

ÎN ATENȚIA OPINIEI PUBLICE
(Urmare din pag. I)

cretarului general al partidului la 
răspunderea noastră. la spiritul 
nostru gospodăresc. Se atrage aten
ția tuturor oamenilor muncii asu
pra cerinței de a gospodări cu 
înalt simț de răspundere, in condi
țiile unui regim sever de economi., 
fiecare gram de benzină, fiecare 
metru cub de gaz metan, fiecare 
kilowat-oră de energie electrică.

Este un apei, in primul rind, 
adresat cadrelor din economie. în 
domeniul folosirii energiei electrice 
și combustibilului se cuvine să gin- 
dim mai profund, cu simț gospodă
resc, să analizăm problemele în 
întreaga lor complexitate. Cu cită 
energie electrică se produce tor-a 
de oțel 7 Ce cantitate de electrici
tate consumăm la realizarea Îngră
șămintelor complexe, a cimentului, 
a diferitelor altor produse indus
triale 7 Calculele arată ca cu un ki- 
lowat-orâ energie electrică se pot 
fabrica 1.2 kilograme oțel electric, 
sau 25 kg fontă brută de furnal, 
sau 7 kg îngrășăminte complexe, 
sau 11 kg ciment, sau 1.5 mD țesă
turi finite. Din păcate nu in toate 
cazurile realizăm si noi asemenea 
indicatori. Adeseori, sub raportul 
consumurilor ne situăm la limita, 
de sus a indicatorilor înregistrați 
pe plan mondial, dincolo de care 
se trece în perimetrul risipei. Dar 
si în gospodăriile personale ale 
cetățenilor, prin ..micile neglijen
te" se irosesc — la scara economi
ei naționale — cantități substan
țiale de energie electrică si com
bustibil-

Nu toți ftiu că instalarea unei 
puteri de un kilowat lntr-o cen
trală electrică costă in medie în
tre 3 000 fi 5 000 leL Producerea

unui kilowat-oră presupune un 
consum mediu de 324 grame com
bustibil conventional. Iată deci că 
nu ne poate fi indiferent cum este 
utilizat fiecare kilowat-oră de e- 
nergle electrică, dacă un bec arde 
fără rost, dacă o mașină funcțio
nează ..in gol". Ce se poate face 
din picătura de petrol sau de ben
zină pe care o risipim ? Dar din- 
tr-un metru cub de gaz metan, ce 
bunuri materiale se obțin Drin chi
mizare 7 Practica arată că din a- 
ceste resurse, în retortele chimiei 
se pot realiza produse pentru con
sumul industrial sau personal care 
întrec de zeci de ori valoarea unei 
unități de gaz metan sau de ben
zină. Nu puțini sint cetățenii care, 
la propriile autoturisme. folosesc 
cu mina largă benzina. Justifica
rea potrivit căreia ..consum cit do
resc. fiindcă plătesc" (71) produce 
daune economiei.

Producem din ce In ce mai mul
tă energie electrică, mai mult com
bustibil, dar și cerințele economiei 
noastre naționale cresc. Nu ne pu
tem permite deci nici un fel de 
pierdere. N-avem energie electrică 
și combustibil dc risipit !

Situind in atenția generală ase
menea probleme majore partiâul 
ne cheamă pe toți să ne încadrăm 
in această acțiune de mare interes 
economic și patriotic, de al cărui 
succes depind, in mare măsură, 
gospodărirea mai bună a resurselor 
de care dispunem, creșterea mai ra
pidă a avuției naționale, progresul 
întregii țări, prosperitatea noastră.

In ultimă instanță, gospodărirea 
cu maximă grijă șl răspundere a 
energiei electrice și combustibilului 
ține de conștiința cetățenească a 
fiecăruia dintre noL Tocmai de a- 
ceea să reflectăm adine asupra a- 
castei probleme, să acționăm prac

tic. Este in interesul țării, al nos
tru, al tuturor să fim zgirciți, în 
sensul bun al cuvintului, să nu 
tolerăm in fabrici, pe șantierul 
sau instituția unde lucrăm, pe stra
dă sau acasă, irosirea energiei elec
trice, a combustibilului. O aseme
nea atitudine înaintată față de gos
podărirea resurselor energetice tre
buie să culti/ve organele și organi
zațiile de partid, organizațiile sin
dicale și ale U.T.C., în rindurile tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii, tuturor cetățenilor.

Apelul de a consuma. rațional e- 
nergia electrică și combustibilul nu 
constituie o problemă de conjunc
tură, o necesitate temporară care 
ar putea fi rezolvată in cadrul unei 
campanii, ci o cerință permanentă 
ce decurge din creșterea nivelului 
de eficiență generală a activității 
noastre economice. Iată de ce par
tidul pune In fața tuturor organe
lor și organizațiilor sale, a tuturor 
comuniștilor sarcina de mare răs
pundere de a stăvili consumurile 
necontrolate, nejustificate din punct 
de vedere economic .și social, de a 
pune capăt risipei. Să nu tolerăm 
asemenea acte care dăunează inte
resului general, interesului întregii 
economii, să punem in funcțiune 
critica și autocritica, să fim promo
torii ooonomLllor in orice moment, 
in orice loc ne-am afla, in orice 
sector al vieții economico-sociale. 
Să ihțelegem cu toții că de noi de
pinde economisirea în cit mai mare 
măsură a tuturor acestor resurse 
atit de prețioase. Nu este greu să 
o facem. Ceva mai multă preocu
pare, mai multă grijă și pricepere 
și roadele nu vor intirzia. Roade de 
care va beneficia țara întreagă și 
fiecare dintre noi. MERITA, DECI, 
SA NE STRĂDUIM.

CORESPONDENȚII
0 repartiție 

care volatilizează 
48 170 litri benzină

Prin scrisoarea nr. 4 833 
din 1973, Direcția mecani
zării din Ministerul Con
strucțiilor Industriale a a- 
dus la cunoștința Stației 
utilaj-transport, aparținînd 
Trustului de construcții 
industriale-Ploiești. între
prinderile unde l-au fost 
repartizate autovehiculele 
din parcul auto pentru re
parații capitale, pe anul 
1974. S-ar ■ fi cuvenit, de
sigur, ca Centrala indus
trială auto din cadrul Mi
nisterului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, care 
a făcut operațiunea, să alea
gă în acest sens unitățile 
depanatoare cele mai apro
piate. in special întreprin
derea de reparații auto din 
Cimpina, care se află la 
numai 30 km depărtare. 
Surprinzător insă, in loc 
de aceasta, 65 mașini au 
fost repartizate întreprin
derii corespunzătoare din 
Suceava, aflată la o dis
tanță de circa 600 km (!), 
133 celei din Tecuci, situa
tă la 250 km, și alte 6 — 
Întreprinderii specializate 
din Timișoara, care-1 la 
600 km depărtare I „Judi
cioasă" treabă ! Dus-intors, 
pentru transportul celor 
204 autovehicule, potrivit 
unui calcul estimativ, 6int 
necesari 50 212 litri ben
zină. adică 62 465 lei. Cu 
deplasarea lor la I.R.A. 
Cimpina s-ar fi consumat

doar 2 042 litri benzină? in 
valoare de numai 2,552 lei. 
Deci, s-ar fi economisit 
48 170 litri combustibil, a- 
dică 59 913 lei. Pe de altă 
parte, efectuarea reparații
lor capitale la I.R.A. Cim
pina ar fi presupus 408 
zile, in timp ce pentru a- 
ceeași treabă realizată la 
Suceava, Timișoara și 
Tecuci se irosesc 1 200 zile. 
Diferența de 800 zile re
prezintă o pierdere de mi
nimum 200 000 lei in pro
ducție. la care se adaugă 
Încă 43 200 lei diurna con
ducătorilor auto. 14 400 lei 
cazarea. 3 000 lei amortis
ment pentru zilele de imo
bilizare a mașinilor, 2 300 
lei transportul șoferilor pe 
C.F.R. ș.a.m.d. în total, la 
o singură unitate, un pre
judiciu de aproape 400 000 
lei ! Oare tovarășii din 
Centrala de reparații auto 
nu or fi avut in vedere 
daunele unei asemenea 
planificări 7

Gheorghe PLEȘCA
Stația de utilaj-transport 
a Trustului de construc
ții industriale-Ploiești

Bunii gospodari 
ai kilowaților

„Nici un kilowat-oră de 
energie irosit !“ — aceas- ' 
ta este deviza sub cart 
colectivul Combinatului de 
prelucrare a lemnului din 
Arad și-a propus să rea
lizeze în acest an im
portante economii de e- 
nergle electrică șl ter
mică. în acest sens, co-

VOLUNTARI
miletul de partid. împre
ună cu comitetul oameni
lor muncii -au stabilit un 
plan de măsuri concrete, 
a căror îndeplinire este 
urmărită de brigăzi spe
cial constituite pe lingă 
fiecare organizație de bază. 
Pină în prezent s-a reali
zat, in cea mai mare par
te, sectorizarea stingerii 
luminilor, pe comparti
mente de activitate, în 
funcție de desfășurarea 
procesului de producție ; 
s-au verificat — conform 
cărților tehnice ale utilaje
lor — toate electromotoa
rele, iar cele necorespun
zătoare au fost Înlocuite 
(s-au descoperit mașini la 
care funcționau electromo
toare de 7 și 10 kW in lo
cul celor de 5 kW, cit era 
prescris) ; se urmărește cu 
rigurozitate ca utilajele 
să nu funcționeze în gol 
etc. Ca urmare, în primele 
10 luni ale anului s-a ob
ținut o economie de ener
gie electrică de aproape 
450 de mH kWh ; totodată, 
am reușit să ne încadrăm 
și in norma de consum de 
energie termică. Preocupă
rile pentru economisirea 
energiei electrice nu s-au 
oprit insă aici. In curind 
se va încheia acțiunea de 
sectorizare a stingerii lu
minilor și de ermetizare a 
camerelor pentru uscarea 
produselor, se vor executa 
o serie de șaibăre la in
stalația de ventilație și 
unele dispozitive speciale 
la flecare utilaj In parte, 
care duc la micșorarea se
rioasă a pierderilor de e-

nergie ; la încălzirea încă
perilor se'va folosi, în lo
cul aburului, apa supraîn
călzită etc. în acest fel, 
economiile la energia elec
trică și termică prevăzute 
să fie realizate pină la 
sfîrșitul anului vor spori 
cu circa 600 mii lei.

Gheorghe STANCA 
secretar al comitetului 
de partid
Florea CISMAȘ 
maistru
Nlcolae PAHONTU 
inginer
Alexandru DELIU 
muncitor de la Combi
natul de prelucrare 
a lemnului Arad

Pe scurt, din scrisori
• Un colectiv de mun

citori. tehnicieni, econo

miști si ingineri din sec
torul de transporturi al 
întreprinderii de medica
mente — București s-a an
gajat ca o zi pe lună ma
șinile să circule cu benzina 
economisită în perioada 
respectivă. Inițiativa de 
mai sus s-a soldat cu eco
nomisirea, luna trecută, de 
către colectivul secției auto, 
a 1 471 litri benzină șl 946 
litri motorină. (Gheorghe 
Cirstea, economist princi
pal).

• Datorită atentei Îngri
jiri a locomotivelor și va
goanelor, mecanicii șl fo- 
chiștii remizei de locomo
tive din Tg. Jiu, In frunte 
cu Nicolae Păun si Con
stantin Predescu, reușesc 
să economisească. lună de 
lună, 15 pină la 16 tona 
combustibil. (Victor Morîa- 
dău — Tg. Jiu).



PAGINA 4 SClNTEIA — joi 8 noiembrie 1973

VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVA
cinema

ȚELUL ARTEI NOASTRE - INFLUENȚAREA

Discuțiile dci pre cinematograf nu 
pot să nu eibl In vedere filmul do
cumentar. Intruclt activitatea docu
mentariștilor îndreptățește neîndo
ielnic un lntereș viu șl atatornic. A- 
vem In vedere nu numai ponderea 
cantitativă a realizărilor atudioului 
Alexandru Sahia : peste 150 de 
scurt-metraje ne an. echtvallnd ca 
durată de proiecție cu aproximativ 
20 de filme artistice. Ci, ln primul 
rind. orizontul acestei extrem de di
versificate producții, care inmănun- 
cheazâ filme consacrate celor mai 
importante evenimente din viata so- 
c;al-politică a țării, documentare pe 
teme de actualitate, filme politice de 
montaj, anchete sociale, scurt-metra
je de popularizare a științei sau pe 
teme de artă, precum $1 pelicule rea
lizate la cererea diferitelor institu- 
t’i (pe teme de circulație, de pildă, 
ori filme didactice ș.*.m.d.). Prin 
vasta sa arie de cuprindere, prin In
vestigarea multilaterală a realității, 
și cu precădere prin popularizarea 
oamenilor de sea
mă ai societății 
noastre, filmul 
documentar con
stituie un mijloc 
important In edu
carea socialistă a 
maselor, in mobi
lizarea lor la o- 
pera de edificare 
a societății socia
liste multilateral 
dezvoltate. In 
mod limpede, in
dicațiile Plenarei C. 
noiembrie 1971, privind 
artei de viață, sporirea forței ei de 
influențare au vizat nemijlocit fi 
creația de filme documentare.

învestit prin definiție cu o largă 
accesibilitate, corespunzătoare func
ției mformativ-educative care consti
tuie Însăși rațiunea existenței sale, 
documentarul reprezintă in mod 
potențial — datorită tocmai am
plei sale deschideri spre actualitate 
— compartimentul cel mal activ al 
cinematografiei naționale, ln sensul 
capacității de a răspunde prompt so
licitărilor imediate ale realității, de 
a-si exercita in multiple planuri in
fluenta asupra celor mai diferite ca
tegorii de spectatori.

După o perioadă In care In acest 
domeniu s-a făcut simțită pre
zența unei „pierderi de înălți
me" (filme sărace sub raportul 
conținutului documentar, subiecte 
periferice sau tratate exterior, os
cilația intre platitudine și osten
tație ln imagine sau comentariu 
etc.), producția studioului „Sahia" 
pare să se afle, de la o vreme, sub 
semnul unei promițătoare reveniri. O 
serie de scurt-metraje recente con
firmă această părere. Ele «e Înscriu, 
ca sferă de preocupări, in spiritul 
amintitei tradiții. Le consemnăm ca 
atare, fără intenția unei ierarhizări 
și fără a ignora anumite inconsec
vențe. Cantonați cu aparatele de fil
mat in mari întreprinderi industria
le. autorii câtorva dintre filmele la 
care ne referim înregistrează pe pe
liculă imagini concludente pentru di
namismul construcției socialiste, ima
gini cu valoare documentară desigur, 
dar relevând, totodată, dincolo de 
crusta faptelor relatate, noblețea și 
patosul muncii creatoare. efortul 
exemplar implicat de blrulrea unor 
dificultăți, frumusețea interioară a 
eroilor reali ai actualității. E vorba, 
de pildă, despre scurt-metrajul Zi
lele și nopțile unui bărbat, realizat

de Eugenia Gutu (imaginea —Con
stantin Teodorescu si Nicolae Mari
nescu). film consacrat prim-topitoru
lui Alexandru Stoica. Erou a] mun
cii socialiste de la Combinatul side
rurgic Galați. Portret cinematografic 
schițat in linii esențiale, acest film 
l$i prezintă eroul nu ca pe un om 
de excepție, ci ca pe un om repre
zentativ al timpului nostru, dezvă- 
luindu-i personalitatea din unghiuri 
de vedere diferite, in notații de o 
remarcabilă autenticitate $1 in con
textul unor edificatoare trimiteri la 
realitățile combinatului gălățean ei 
la realitățile țârii. Documentarul tin
de astfel spre forța de generalizare 
de care depinde deschiderea drumu
lui spre conștiința spectatorului. Un 
alt portret cinematografic — un por
tret de astâ-dată colectiv — este con
turat in filmul Cutezanța, realizat 
de Paul Orza (imaginea — Francisc 
Patakfalvi. in colaborare cu Nicolae 
Marinescu si Romoo Chir iac), evo
care a unei bătălii tehnice fără pre

vinte — argumente convingătoare In 
dezbaterea unei probleme de o deo
sebită Însemnă ta te actuală.

Elocvența determinată de echili
brul dintre cuvint și imagine e pro
prie scurt-metrajului Recașul șl oa
menii săi, realizat do Ion Moscu 
(imaginea Mu&tafa Kiamil). Mărtu-, 
rle, traversată de autenticitate, asu
pra unor aspecte semnificative alo 
realității, filmul consacră ideea În
frățirii prin muncă. prezentind o 
imagine panoramică a existentei lo
cuitorilor din Recaș, comună unde 
trăiesc oameni ce reprezintă cinci 
naționalități : români, sirbl. croați, 
germani si maghiari; imaginile ..prin
se" in momente si in condiții diver- 
*e (la o nuntă, pe strada, ln coo
perativa agricolă de producție, la 
scoală etc.), cuvintele rostite degajat 
de oamenii de aici, comentariul bine 
dozat relevă. Intr-o colorată sinteză, 
comuniunea tradițională a recășenilor 
ii participarea lor

Recente filme documentare inspirate

din viața și efortul creator al poporului

:.C. al P.C.R. din
apropierea

cedent : construirea de către colec
tivul Uzinei de mașini grele Bucu
rești a unui gigantic turboagregat de 
330 MW. Imaginile dezvăluie tensiu
nea, dramatismul diferitelor etape 
ale construcției — constitulndu-se 
mai ales intr-un elocvent studiu de 
fizionomii. Filmul sugerează pasiu
nea. forța creatoare și solidarita
tea unor oameni a căror cutezanță 
are ca suport idealul socialist.

Dacă filmul din urmă lși propune 
să extragă semnificațiile unei expe
riențe Încheiate. scurt-metrajul 
Schimbul de noapte, realizat de Ale
xandru Boiangiu (imaginea — Carol 
Kovacs), aduce pe ecran actualitatea 
surprinsă in plină desfășurare ; fil
mul are ca obiect problemele pe 
care le ridică generalizarea schim
bului II și extinderea schimbului III 
In activitatea uzinei „Autobuzul". 
Este o investigație concisă, operată In 
imagini expresive și investite cu gi
rul autenticității. Ea aduce In aten
ție implicațiile temei dezbătute — 
de la exigențele calificării profesio
nale pină la cele ale muncii pbli- 
tice in cadrul schimburilor de noap
te. fără a ignora aspectele uneori 
dificile ale adaptării la acest pro
gram. Este evidentă aici preocuparea 
pentru eficiența socială a investiga
ției cinematografice — o cerință a- 
deseori neglijată deși condiționează 
nemijlocit caracterul activ, angajat 
al creației de filme documentare. Ni 
se pare de aceea cu atit mai opor
tun să semnalăm prezența unei atari 
preocupări și in cazul altor filme 
recente — bunăoară in scurt-metra
jul Cartea de vizită, realizat de Flo- 
rica Holban (imaginea Carol Kovacs), 
pledoarie adresată tinerei generații 
pentru integrarea in activitatea pro
ductivă. pentru înțelegerea demnită
ții muncii, a condițiilor asigurate 
astăzi afirmării profesionale ; este un 
film care evită tonul didacticist și 
mizează pe forța exemplului con
cret, aducind — prin imagine ci cu-

„New Philharmonia Orchestra"

din Londra la București
Celebra „Philharmo

nia" londoneză, cu 
care colaborau Tosca
nini, Karajan, Klem
perer, Richard Straus, 
a fost desființată in 
urmă cu 10 am. Mem
brii orchestrei insă, 
s-mpatizanțil, au dont 
imediat formarea unei 
noi formații — „The 
New Philharmonia Or
chestra" — la pupi
trul căreia a fo»t nu
mit dr. Otto Klem
perer. Deci, de aproa
pe un deceniu, noua 
orchestră londoneză ișl 
duce o susținută acti
vitate concertistică. A 
cmtat pentru publicul 
Americii de Sud. pen
tru publicul japonez, 
a fost aplaudată in 
numeroase orașe ale 
Statelor Unite aie A- 
mericii. în Belgia. R. F. 
Germania. Este un co
lectiv simfonic cunos
cut si marii muzicieni 
ai vremii — dirijori, 
xnterpreți — l-au a- 
preciat ca un colabo
rator excelent„New Philharmonia 
Orchestra" a fost oas
petele publicului bucu- 
reștean. Primul con
cert l-a «Trt la pupi
tru pe Okko Kamu, 
un foarte tinăr diri
jor finlandez. A fost 
o surpriză pentru me
lomani 6ă vadă cum 
la conducerea unui 
mare colectiv «imîo- 
nic de reputație in
ternațională este un 
muzician in vintă de 
numai 26 de ani 1 
Okko Kamu este ab
solvent al academiei 
..Sibelius". cifUgător 
al marelui premiu al 
concursului interna
țional de dirijat ..Her
bert von Karajan-, 
prim dinjor al 
chestrei simfonice
Radiotelevlzhmli fin
landeze, cu o carte de 
vizită din care nu lip
sesc lungile 
Înregistrările eu 
rile case de 
In concert «-a impui 
ca un incontestabil 
talent, ca un tinâr mu
zician cu mari perfec
tive. A sublimat cu 
fantezie culorile poe
mului „En saga" de Si
belius. a accentuat in 
special nostalgia me
lodicei acestui opus, a 
acompaniat inteligent

or-

turnee, 
ma- 

discuri.

dntecele „Nocturnei" 
lui Britten, a căutat 
să fie cit mai conclu
dent in tălmăcirea 
„Eroicei" beethovCnie- 
ne. Este firesc insă 
«ă-și spună cuvlntul 
și lipsa de experiență. 
Dirijorul Încă nu a 
ajuns la acea matu
ritate artistică care 
să-1 permită construi
rea perfectă a unei lu
crări, aprecierea di
mensiunilor. a echili
brului. Prea lung, ne- 
lnchegat, a fost acel 
mars funebru din ,.E- 
roica" ; a părut grăbit 
rezolvat Allegro-ul

CARNET
MUZICAL

din finalul aeestei pa
gini beethoveniene.

Remarcabilă a fost 
Interpretarea „Noc
turnei" de Britten de 
către Peter ~ 
Tenorul Peter 
are peste 
activitate 
fost un 
clntăreț _  . _
(Britten l-a Închinat 
numeroase roluri), un 
excelent dntâreț de 
lledurL Acum, la a- 
proape 70 de ani. a 
făcut, ln compania 
Philharmonic! londo
neze. cu piesa lui Brit
ten, o excelentă de
monstrație artă a 
datului. Compoziția 
are un Înalt grad de 
dificultate (intervale, 
linie melodică, 
tea nuanțelor...) 
pune problems 
cărui bun solist vocal. 
Peter Pears s-a do
vedit un mare maes
tru al rin tul ui. Fără 
să fii foarte atent la 
versuri, muzica, con
turarea atit de per
fectă a fiecărei fraze 
de către solist. Iți 
descria lumea de vise 
pe care a dorit-o com
pozitorul. Intr-adevăr, 
acest opus a oonst;- 
tuit momentul culnu-

Pears.
Pears 

5 decenii de 
artistică. A 

recunoscut 
de operă

f Îne
care 
ori-

nant al concertelor 
Philharmoniei londo
neze.

In cea de 
seară l-am 
pe dirijorul 
del Mar — _
cian cu o bogată ex
periență. foarte concis, 
riguros cu litera par
titurii pe care o abor
dează. In poemul „Don 
Juan" de R. Strauss a 
punctat momentele 
povestirii lapidar, fără 
largi puncte de respi- 
rație. A prezentat fi- ‘ 
del Simfonia I de 
Tippett — unul dintre 
cei mai reprezentativi 
compozitori din școa
la engleză contempo
rană. Evenimentul ce
lui de-al doilea con
cert a fost insă parti
ciparea tinărului pia- . 
nist Michael Roll.
Ciștigător al Con
cursului internațional 
de pian de la Leeds, 
Michael Roll și-a În
ceput activitatea oon- 
certistlcă la 17 ani. A- 
cum, In virstă de 27 
de ani, are trecute in 
agenda sa ooncerte ln 
compania unor mari 
orchestre simfonice, 
succesul unor lungi 
turnee. Pentru pu
blicul bucureștean a 
dezvăluit ln interpre
tarea Concertului nr. 2 
pentru pian si 
chestră de 
coordonatele _____
lui său. Este fără În
doială un virtuoz, are 
multă finețe, o pre
gătire muzicală pro
fundă care-1 permi
te judecarea fiecărei 
fraze. Am putut as
culta astfel muzica lui 
Chopin lntr-o inter
pretare romantică și 
totuși foarte modernă.

Oaspete al publicu
lui bucureștean. New 
Philharmonia Orches
tra din Londra — un 
ansamblu simfonic in 
proces de perfecționa
re, de omogenizare — 
B-a bucurat de o bună 
primire. Au fost a- 
p rec ia te : siguranța
fiecărei partide, vir
tuozitatea cîtorva in
strumentiști. buna so
noritate a instrumen
telor.

a doua 
urmărit 
Norman 

un muzi-

or-
Chopln 

talentu-

Smaranda 
OTEANU

— In condiții de 
viață nouă — la 
Înflorirea patriei 
comune.

Scurt-metrajul 
Răspunderea stă- 
pinilor, realizat 
de Octav Ioniță 
(imaginea — So
rin Constantines- 
cu, Dumitru
Gheorghiu), este 
reprezentativ pen
tru o categorie 
aparte a creației 

de filme documentare : celebrarea u- 
nor aniversări, a unor momente de 
Înalta semnificație din istoria de azi 
sau de Ieri a poporului român. De
dicat implinirii a 25 de ani de la națio
nalizare. acest documentar — folo
sind sugestive repere filmate ale 
realităților de acum două decenii și 
jumătate — conturează tabloul sub
stanțial șl convingător al imen
selor progrese obținute de clasa 
muncitoare in cele mal diferite 
domenii ale construcției economice.

In «firșit, printre 
jele recente dedicate 
se impune atenției o 
filme care ilustrează 
de preocupări a cineaștilor do
cumentariști și notăm, cu titlu 
de exemplificare : Porumbeii și 
fanfara, realizat de Jean Petrovicl 
(imaginea — Jean Michel) — o 
incursiune cu momente de autentică 
sensibilitate ln universul copilăriei. 
In flecare luni și Joi, realizat de 
Doru Segall (care semnează și ima
ginea) — pledoarie pe un ton firesc 
și nu lipsită de umor pentru prac
ticarea sportului. Banca de Informa
ții, realizat de Doru Cheșu (imaginea 
Victor Popescu) — documentar des
pre calculatoarele electronice șl des
pre organizarea sistemului național 
de informatică etc.

Există, evident, și alte documen
tare — cu teme și de genuri diferi
te — care suscită Interesul marelui 
public. După cum ar putea fi 
amintite destule pelicule concepu
te sau realizate deficitar, dar asupra 
cărora nu ne-am propus să Insistăm 
In cadrul Însemnărilor de față.

Realizările recente ale studioului 
„Alexandru Sahia", Inclusiv dintre 
cele la care ne-am referit, aduc ln 
discuție unele probleme care ar me
rita să facă obiectul atenției stărui
toare a autorilor de filme documen
tare. Decalajul dintre Imagine și co
mentariu, de pildă, textele prea în
cărcate, care «e substituie uneori ex
presivității imaginii cinematografice, 
diminuează puterea de convingere a 
unor filme altminteri interesante. Pe 
de altă parte, ar merita lărgită aria 
de Investigație, urmărindu-se mai 
consecvent și cu relieful necesar 
funcția informativă a documentaru
lui cinematografic, adică revigorarea 
producției curente de filme efectiv 
documentare, menite să ofere specta
torilor imagini vii, directe asupra 
înnoirilor, a unor aspecte semnifica
tive din cele mai diferite domenii 
ale actualității ; această categorie de 
filme care răspunde direct interesu
lui, curiozității, setei de Informație și 
de cunoștințe a unul public vast va 
trebui stimulată șl mai mult ln vii
tor, studioul Alexandru Sahia «po- 
rindu-și astfel realizările.

«curt-metra- 
actualității 
seamă de 
diversitatea

• „100 de Ier : SCALA — 9;
11,15; 13.30; 16; 18.30; 21.
• Operațiunea „Atomul marcat"! 
CAPITOL - 9,30; 11,15; 14; 18.15; 
18,30; 20.45.
• Ultimele șaae minute s PATRIA
— 9; 11.30; 14; 16,30 1,18,
BUCUREȘTI - 8.30; 11 16;
18.30; «, FAVORIT — 1,30;
13,45; 16; 18,18; 20.30.• ItunA scara, doamnA Campbell: 
LUCEAFĂRUL — 9; 11.13; 13.30; 16; 18.30; 20,45, FESTIVAL ‘ " 
11,15: 13.30; 16; 18.30; 21.
• Nunta : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13.45; 18; 18,15; 20,30.
• Ultimul tren din 
VICTORIA - 9; 11,15;
18,15: 20,30.• Program de desene
DOINA — 9,45; 11.■ Neamul ȘotmArcștllor :
— 12.15; 15,45; 19.15.• Nici un moment da plictisea
la i LUMINA — 9; 11.15;
16; 18,30; 20,45.• Despre o anume forlclre i
VIȚA — fi; 11,15; 13.30; 18; 
20,30, MIORIȚA - 9; 11,15;
15,45; 18; 20,15.• Mafia alb* i EXCELSIOR
11,15; 13,30; 16; 18,15; 30.30, 
I.ODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45.• Dragostea Începe vineri : 
FRAȚIREA INTRE POPOARE 
15.30; 18: 20.15.• Doi pa un balansoar : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,30,
MODERN — fi; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,30.• Adio, armei: TIMPURI NOI— 
9,45—19 ln continuare.
• Lupta dup* victorie J POPU
LAR — 15.30; 19.• Șapte zile 1 PROGRESUL — 
18; 18; 20.• Paradisul : BUZEȘTI - «; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15.
• Albă ea zăpada șl cel șapta
pitici : FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 18; 18,15; 20,30.
• Conspirația : VIITORUL —15,30; 
18; 20,15.
• Cu cărțile pe faț* j VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
18,13; 20,30.
• Valter apăr* Sarajevo :
— 9; 12,30; 16; 19,15.
• Efectul razelor gamma
crăițelor : FLOREASCA - . .
13; 20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15, 
BUCEGI — 15,30; 18; 20.15.
• Cu toate acestea : FERENTARI
— 15,30; 16; 20,15.
• Y 17 acționează : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,15.
• Legenda negrului
LIRA — 15,30; 18; 20,15, COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
• Tu șl eu i CRINGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
• Pisica junglei i UNIREA — 
13,45; 18; 20,15.
• Stare de asediu t DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 13,30; 18; 20,15.
• O afacere pe cinste t PACEA
— 15,30; 17,45; 20, FLACARA — 
15,30; 17,45; 20.
• Cel șase urși șl clovnul Clu- 
bulka : VITAN — 16; 18; 20.
• Acea pisică blestemată : MUN
CA — 15.30; 13; 20,15.
• Infailibilul Raffles i COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a Iubi t RAHOVA
— 15.30; 18; 20,15.

8.45;

Gun Hill l
13.30; 18;

animate i
DOINA

9;

20,30, 
13,45;

DACIA
asupra 

■ 15,30;

Charley :

COMUNISTĂ A SPECTATORULUI
G. A. Tovstonogov, director de seen A. creator de decoruri șl pro

fesor dc regie, este una dintre personalitățile marcante ale vieții cul
turale sovietice — fapt pentru care a fost încununat cu titlul de artist 
al poporului al U.R.S.S. și laureat cu Premiul Lenln șl cu Premiul 
dc Stat.

G. A. Tovstonogov se află, din 1956, In fruntea Teatrului Mare 
Academic dc dramă „Maxim Gorki" din Leningrad șl este semnatarul 
direcției de scenă a tuturor spectacolelor pe care prestigiosul teatru 
de pe malurile Neve! le-a prezentat zilele acestea In țara noastră.

Cea dinții întrebare pe care i-am adresat-o a urmărit să releve 
gindurile acestui mare profesionist al scenei cu privire la destinul 
teatrului.

— Cred In viitorul artei scenica 
dacă nu lși va pierde forța sa specifi
că, dacă nu va renunța să aibă, in 
centrul său omul cu trăirile sale, cu 
psihologia sa, cu faptele sale, cu pro
blemele, cu frămintările sale. Cu 
atit mai mult cu cit concurența te
leviziunii, a filmului se anunță din 
ce in» ce mai puternică, este ne
cesar ca teatrul să-și facă auzită 
vocea 6a proprie : aceea de a evi
denția valoarea Individualității, de 
a impune conștiinței spectatorilor 
modelul unor eroi 
teatrului este dată 
de contactul 
mijlocit cu^ 
la torul. —
acestei 
directe și 
fice, unice, 
trul a existat ne
întrerupt din antichitate și plnă 
azi. Datorită el, teatrul are șansa do 
a

ne- 
spcc- 

Datorltă 
legături 

speci- 
tea-

pregnanți. Forța

și năzuințele, idealurile publicului 
căruia i se adresează.

Esențial mi se pare, deci, acest e- 
fort dc creație scenică organică in 
raport cu propunerile operei șl gra
dul de receptivitate a publicului că
ruia i se adresează montarea. Slnt 
împotriva originalității de dragul 
originalității, a mijloacelor scenice 
formale.

— Vă ptndiți la public atunci 
tind lucrați o nouă montare 7 
Ce probleme ridică spectatorii

Interviu cu artistul poporului al U.R.S.S.,
G. A. TOVSTONOGOV

exista și azi și in viitor.
— Am urmărit cu 

spectacolul cu „Micii burghezi" 
de Gorki, patronul spiritual al 
Teatrului Mare Academic lenin- 
grădean. Care este opinia dv. 
despre raportul Ideal ce trebuie 
să existe Intre text si spec
tacol 7 Cum definiți demersul 
regizoral, libertățile si limitele 
lui 7

— M-aș referi la fenomenul „lec
turii" ln genere. Obișnuiesc să spun 
adesea elevilor mei, dind exemplul 
celebrului roman „Război și pace", 
că aceeași carte este citită și desco
perită, de același om. In cursul li
nei vieți, In chip diferit. Sint de pă
rere că este necesar a se păstra o 
atitudine plină de grijă față de text, 
a se urmări șl menține sensul major 
conferit de autor ; nu litera, desigur, 
el spiritul operei. Montări strict mu
zeale nu-s nici posibile, nici nece- 
«are. Teatrul a fost și va rămine o 
artă dintre cele mai vii, mai organic 
legate dc momentul in care este Ju
cat. Timpul dezvăluie tn mod diferit 
semnificațiile textului, aduce mereu 
altele ln contemporaneitate. Textul 
tșl demonstrează tn timp capacitatea 
de a-șl revela noi și noi fațete. Pen
tru a le dezvălui se impune a ține 
seama de potențialul spiritual ol 
spectatorului. Sarcina superioară a 
regizorului In cazul reluării unor lu
crări cunoscute este aceea de a citi 
textul din perspectiva concepției noi 
care există la spectator și deci. In 
primul rind, de a cunoaște gindirea

intere»

in fața realizatorilor teatrului 
sovietic 7

— Publicul sovietic, după cum știți, 
fiind un mare amator de teatru — 
numărul de spectatori constituie pen
tru noi o preocupare secundară. Ră
mine insă mereu deschisă proble
ma felului cum Înțelegem și reușim 
să-1 Influențăm, să-1 educăm In spi
ritul ideilor comuniste. Este foarte 
important să ne menținem mereu la 
un nivel artistic intrucitva superior 
nivelului publicului, tocmai pentru 
a reuși să-1 influențăm, să ducem o 
muncă fertilă In sensul modelării 
conștiinței lui, să urmărim creșterea 
gustului lui estetic. Credem că am 
făcut pași importanți in acest aens.

— Cum argumentați necesi
tatea reînnoirii mijloacelor de 
expresie scenică ?

— Referindu-mă, mal Intli, la ni
velul spectatorului de azi, la exigen
ta luj mult sporită, fie șl numai față 
de acum zece ani. Ceea ce noi nu
mim „convenție scenică" trebuie să 
rămină mereu — prin eforturi de 
Inventivitate — ceva inedit, sur
prinzător. Artistul trebuie să fie me
reu capabil să depășească cu cel pu
țin un pas așteptările spectatorilor. 
E cel mai teribil lucru cind artistul 
se chinuie, consumă energie spiritua
lă, iar spectatorul are impresia unul 
lucru de mult văzut etc.

— Urmărind realizările eu 
care ati venit ln România, ca 
jt o montare a „Revizorului" 
pe care ați realizat-o la Buda
pesta. am observat că sinteți 
preocupat de calitățile vizuale

I
ale metaforei scenice. precum 
si de aspectul de atractivltate 
al spectacolului (chiar atunci 
cind este vorba despre o dra
mă).

— Adevărat. Numai că înțeleg a- 
(ractivltatea ca pe o armonic a tutu
ror părților componente ale artei pe 
C3re o facem. Slnt atent să nu se 
simtă firele, „manevrele regizorale", 
să favorizez sentimentul spectatoru
lui că ceea ce se petrece pe scenă so 
naște, i repetabil, abia atunci, că in
terpretul e un organism viu nu o ma
rionetă, că el comunică o anume 
idee regizorală ca pe o idee a lui.

Nici aspectul vizual nu poate fi 
despărțit de structura piesei. Mă 
preocupă vizualitatea spectacolului 
concepută ca un mijloc de a trezi 
imaginația spectatorului șl de a-i ca
naliza gindirea către ideile, către 
mesajul militant al textului. Vizua- 
lltatea teatrală nu poate fi despărțită 
de o trăire autentică a actorului, de 

o prezentă sub
stanțială a lui in 
tot procesul 
tistic.

ar-

— Am fost 
-------------- - -printre cei 

care au a- 
sistat la primirea călduroa
să de către publicul lenin- 
grădean a premierei cu „Opinia 
publică" de Aurel Baranga.

D. COST1N

OMUL DIN LA MANCHA

Atestarea în meserie
(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL Iproduselor, ln cazul nostru, 
la bancul de montarea, a- 
eamblarea și rodarea pom
pei de injecție, vlzindu-se 
astfel pregătirea lor poli
tehnică. In preajma exa
menului de atestare, in a- 
.fara cunoștințelor căpătate 
în anii școlii, cu concursul 
specialiștilor din uzină, i-a 
organizat pentru candidați 
o Instruire specială pri
vind uneia probleme de 
tehnologie șl organizare 
conform indicatoarelor ta
rifare de Încadrare. Șl cu 
această ocazie am consta
tat necesitatea Introducerii 
ln clasele IX—X fi anii 
I—II de liceu a unor o- 
blecte de specialitate, la 
alegere, specifice profilu
lui șl cerințelor economica 
locale".

Desigur, profesorii fi 
specialiștii din Sinaia nu 
oferă o „rețetă" pentru 
pregătirea practică a elevi
lor. Experiența lor insă 
merită să fie cunoscută șl 
— da ce nu ? — perfecțio
nată.

Nu-i mai puțin adevărat 
Insă că. din cauza acele
iași Intlrzieri ln comunica
rea Instrucțiunilor de către 
forurile de resort. In mul
te școli examenul s-a or
ganizat ln pripă, absolven
ții ultimului an de liceu 
care-șl Incheiaseră practic 
activitatea școlară au fost 
căuta ți și aduși de a- 
casă, uzindu-se chiar, pe 
alocuri, de formule deloc 
pedagogice și educative de 
tipul „dacă nu venlțl la a- 
teeiare nu Intrați la baca
laureat" etc., etc., pe care, 
desigur, nici un director 
de școală nu se rindea lă 
le și pună In aplicare. Tot 
astfel măsurile referitoare 
la organizarea atestări! ab
solvenților demonstrau.

ROMÂNIA-FILM" prezintă

Musical american. După Miguel de Cervantes. Cu PETER O'TOOLE și SOPHIA 
LOREN. Regia: Arthur Hiller

Cum „a mers" spectacolul țhirțy 
timp 7

— Minunat. Reprezentațiile come
diei lui Baranga s-au făcut mereu ln 
prezența unor săli pline, a unui pu
blic întotdeauna foarte activ — in
tre scenă și sală angaj!ndu-se mereu 
un contact foarte puternic.

— Ce ne puteți spune despre 
proiectele teatrului pe care il 
conduceți. despre programul 
său artistic in stagiunea a- 
ceasta 7

— Vrem să continuăm tradiția gor- 
kiană prin punerea In scenă a „A- 
zilulul de noapte". Urmează, de ase
menea, să facem o adaptare scenică 
după lucrarea lui V. Tendriakov, 
„Trei sac, de grlu cu neghină" 
cărei acțiune se petrece in ultima 
perioadă a Marelui Război de Apă
rare a Patriei, piesă cu un pregnant 
conflict lăuntric, cu probleme auten
tice, reale. In afară de aceasta am 
inclus ln proiectul de afiș al teatru
lui nostru o lucrare psihologică pro
fundă, de tradiție cehoviană, „Vara 
trecută la Ciullnsk", a talentatului 
dramaturg’ care a fost Al. Vampilov. 
Așteptăm lucrări de anvergură de Ia 
V. Rozov. Al. Volodin, ca și de la 
dramaturgii leningrădenl D. Granin 
ori F. Abramov.

In afara scenei mari pe care vom 
monta scrierile acestea, teatrul nos
tru mai are o scenă mai mică, ex
perimentală. Pe această scenă — 
prin care urmărim să creăm posibili
tăți de afirmare tinerilor regizori șl 
actori care nu-s suficient de solicitați 
și șă oferim noi prilejuri de mari 
creații actorilor noștri virștnici — vom 
pretenta.^.J’oc de pisici" de Orkeny 
Istvan, „Play Strindberg" de DUrren- 
matt și „Știma apelor", spectacol ce 
va marca jubileul Pușkin.

In fiecare reprezentație am căutat 
să rezolvăm noi probleme ridicate de 
drumul ascendent al societății, să în
fățișăm pe scenă marea complexitate 
spirituală a omului contemporan. 
Descifrarea trăsăturilor caracteristi
ce epocii noastre va constitui și pe 
viitor o preocupare de prim ordin. 
Un conținut modern, fertilizat de 
ideile revoluției, mijloace noi de ex
presie scenică, crearea unu! ansam
blu unitar — acestea sint problemele . 
de bază care caracterizează activita
tea colectivului nostru. Sîntem pă
trunși de convingerea că numai cău
tările febrile, perfecționarea continuă 
a măiestriei, însușirea preceptelor 
marilor reformatori ai teatrului rus 
și sovietic K. S. Stanislavski și VL. I. 
Nemirovici-Dancenko vor permite 
teatrului nostru să-și afirme perso
nalitatea, să se Înscrie ln continuarea 
unei prestigioase tradiții și să mear
gă Înainte, Împreună cu spectatorul 
nostru, cu omul nostru contemporan, 
constructorul societății comuniste.

— a

Interviu realizat de 
Natalia STANCU

Încă o dată — deși tardiv 
pentru numeroase școli — 
utilitatea unei continuități 
In pregătirea practică' a 
elevilor din atellerul-școa- 
lă, a unei concepții dc an
samblu a acesteia, care să 
permită finalizarea intr-un 
atestat profesional. De 
aceea, numai un număr 
relativ restrins de tineri 
din promoția ’73 a liceului 
și școlii generale au putut 
participa, cu seriozitatea și 
eficiența cerute, la o ase
menea confruntare pentru 
stabilirea niveLului cunoș
tințelor fl deprinderilor 
practice obligatorii pentru 
o meserie

Această 
se poate 
justificată 
•lnt acum 
men ului 
vară ?

Cei 22 de absolvenți al 
liceului „Alex. Sahia" din 
Oltenița reușiți la atestare 
slnt astăzi lăcătuși meca
nici fl electricieni la șan
tierul naval din localitate. 
„Din cei 165 de membri ai 
promoției de absolvenți 
nu i-am atestat decit pe 
cei hotăriți să intre in pro
ducție, care au lucrat con
știincios ln atellerul-școală 
șl s-au pregătit cu seriozi
tate ln meseria Îndrăgită" 
— ne explică prof. Dumi
tru Popescu, directorul 
ceului.

Mulți dintre tinerii 
calificative „bune" $1 
bune" la atestare, de la 
ceul „Gh. Lazăr" 
București, slnt acum stu
dent!. Foarte puțini Insă 
In domeniile de speciali
zare pentru care au obți
nut calificarea. „Liceul 
nostru dă an de an un în
semnat procent de absol
venți reușiți ln lnvățămln- . 
tul superior — ne spune 
prof. Vlrglllu Dumitrescu,

sau alta, 
retrospectivă nu 
încheia fără o 
întrebare : unde 
promovați! exa- 

de atestare din

șeful atelierelor-școală ale 
liceului. Mă tem că. pen
tru aceștia, atestatul de 
calificare Intr-o meserie 
va rămine un simplu „act 
de studii", fără nici o efi
ciență socială, și ar fi pă
cat. Poate forurile de re
sort, din invățămint, poate 
noii lor profesori și îndru
mători din facultăți vor 
găsi modalitatea de a le 
valorifica aceste cunoștințe 
și deprinderi practice Ln 
anii de studii".

In sfirșit, se mai Intll- 
nesc și cazuri cind absol
venți de școală generală 
sau de liceu, cu atestat de 
calificare, bătind la poarta 
Întreprinderilor (acelea 
care le-au confirmat pre
gătirea sau altele), lși incep 
din nou ucenicia de pro
ducție de la a, ca și cum

n-ar fi pus In viața 
mina pe o unealtă, 
cumva o recunoaștere, tar
divă, a superficialității șl 
formalismului cu care În
treprinderile respective au 
contribuit la organizarea 
examenului de atestare ?

Slnt citeva aspecte care 
merită atenția farurilor de 
resort, a conducerilor de 
școli și a specialiștilor din 
uzinele și Întreprinderile 
care le patronează, pentru 
a asigura toate condițiile 
ca pregătirea practică a e- 
levilor In anii de școală să 
se valorifice plenar ln In
tegrarea lor rapidă și efi
cientă in producția de bu
nuri materiale, Iar atesta
tul ln meserie să repre
zinte cu adevărat un „bi
let de intrare" ln pro
ducție.

11-

eu
„f.
11- 

din

Invitație la turism in Bihor
Unitățile cooperației de consum din județul 

Bihor, care au avut ln sezonul estival o mare 
afluență de vizitatori din țară si de peste ho
tare, au Intrat ln sezonul rece pregătite pen
tru a oferi ln continuare condiții din cele mai 
bune amatorilor de excursii ln perioada de 
lamă. La complexul comercial „Piatra Craiu
lui" si la castelul „Poiana Florilor" din apro
pierea fabricii de sticlă „Pădurea Neagră" B-au 
făcut modernizări tn spațiile de servire 61 ca
zare. asigurindu-se. ln același timp? Încălzire 
si apă caldă. Turiștii care vor poposi la aceste 
două puncte de mare atracție au posibilitatea 
să practice diferite sporturi de iarnă. Este lău
dabilă Inițiativa conducerii complexului de la 
„Piatra Craiului" de a prelungi programul și 
pe timpul nopții.

Amenajări pentru sezonul rece au fost fă
cute și la „Hanul pescarilor", situat in locali
tatea Inand, lingă șoseaua Oradea—Arad, ln 
apropiere de întreprinderea piscicolă Cefa. Aici 
se servesc zilnic preparate din pește.

Dumitru GAȚA 
corespondentul „Scînteii'

i 
i

I
I
II
I
I
I
I

i.W Curs dt limba angles*. Lec
ția 64.

9.30 Curs de limba germană. Lec
ția 66. ,

10.00 Telex.
10.05 Cărți și idei.
10,25 Teleclnemateca (reluare). 
12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală • Album ; 

Otllla Cazimir (Televiziune 
școlară completivă) • Fizică 
(anul III). Acțiunea clmpu- 
lul magnetic asupra parti
culelor aliate In mișcare 
(Televiziune școlară dirijată)
• Științe sociale — consulta
ții : Trăsăturile societății so
cialiste multilateral dezvoltate ; Pagini din istoria miș
cării muncitorești — repor
taj filmat. (Televiziune șco
lară completivă). ,

17.30 Emisiune ln limba maghiară.18.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.
18,45 întrebări șt răspunsuri « Etic 

și politLc • Salariul social
• Timpul ln lumina cuceri
rilor științei oontomporane.19,15 Publicitate.

19,20 1001 de seri : »,Creionașul 
fermecat".

19.30 Telejurnal
20,00 Clntecul săptămlnil t »»La noi".

Seară pentru tineret.
30.10 „Turneul emblemelor- — Iti

nerar patriotic pentru tineret.
M,20 „Oțelul poartă șl semnătura 

noastră" — reportaj TV.
90,32 „Din mit șl dor țesut-am 

vers" — moment poetic.
10,40 „De slmbătă plnă luni- — 

telefollețon.
20,49 „Acolo unde ne așteaptă oa

menii" — reportaj,
91,07 „La țintă l" — miniaturi satirice.
91.30 Steaua fără nume — emlslu- 

ne-concur» pentru tineri in- terprețl de muzici ușoară.
91.11 24 de ore.

19,20 1001 de ieri : ț.Creionașul
fermecat".

19,30 Telejurnal o Cincinalul Îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărâtor.

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunli. Di
rijor: Paul Popescu. Solistă : 
Sofia Cosma. In program : 
Mihail Andrlcu — Simfonletta 
a xn-a (primă audiție) ; Ri
chard Strauss — Burlescă 
pentru plan șl orchestră ; 
Ceaikovski — Simfonia a 
V-a ln ml minor. Transmi
siune din Studioul de con
certe a! Radiotelevizlunli. 

22,05 Semnificații. Controlul so
cial în «internul democrației 
socialiste.

teatre

PROGRAMUL II

17,30 Telex.
17,U TelecinemaUca pentru copil i „Preria*.

• A.R.I.A. prezintă (ln sala Teatrului Ciulești) : A treia gardă — 
spectacol susținut de colectivul 
Teatrului Mare Academie de Dra
mă „Maxim Gorki" din Leningrad — 29.
• Opera Română : Flautul fermecat — 19,30.
• Teatrul Național „I. L- Cara-
flale" (sala Comedia) : Cui 1-a 

ric* de Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul de comedie J Nlcnle — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra- («ala din bd. Schitu Mâgu- 
reanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Puterea șt adevărul

• Teatrul Mic ; A opta minuna — 19,30.
• a-TeatruI „C. I. Nottara- («ala 

Magheru) : Bună seara, domnul* Wllde — 19,30.
• Teatrul „ion Creangă- ; lan- 

JUnu — 9, Scufița cu trei iezi

• Teatrul „Țăndărică- (sala din 
•țr. Academiei) : Un băiat Isteț și un rege nătăflcț — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tfl- 
nase- (sala Savoy) ; La Savoy. Boema 1 — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vaalleicu-1 Mldc* Popescu - 19,30.
8 Circul „Bucurefll- j Gala acro- 

■ ții or — 19,30.



SCÂNTEIA — joi 8 noiembrie 1973 PAGINA 5

Ministrul afacerilor externe al Israelului,
Abba Eban, a părăsit Capitala

Întîlnire la C. C. al P. C. R.

în cursul dimineții de Tniercuri, 
ministrul afecerilor externe al Israe
lului. Abba Eban, fi-a continuat vi
rila in orașul Brașov, fiind Însoțit 
de reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, al or
ganelor locale, precum și de persoa
nele oficiale israeliene din sulta sa.

Reîntors la București, ministrul a- 
facerilor externe al Israelului. Abba 
Eban. a oferit un dejun in onoarea 
ministrului afacerilor externe al 
României. George Macovescu.

Au participat Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției. Octavian Grota, mi
nistru secretar de stat, prim-vicepre- 
sedinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, Mircea 
Malița, consilier al președintelui Con
siliului de Stat, membri ai conduce
ri» Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Comerțului Exterior, ai 
altor ministere șl instituții centrale.

Au fost, de asemenea, de față 
Yochanan Cohen, ambasadorul Israe
lului la București. Yohanan Meroz. 
director în M.A.E., și celelalte per
soane oficiale israeliene eare-1 Înso
țesc pe ministrul israelian in vizita 
sa in țara noastră.

Vizitele delegației Grupului brazilian 
din Uniunea Interparlamentară 

condusă de Senatorul Paulo Francisco Torres
în cursul zilelor de marți și 

tniercuri. delegația Grupului brazi
lian din Uniunea Interparlamentară, 
condusă de senatorii Paulo Francisco 
Torres, președintele Congresului Na
țional și al Senatului din Brazilia, 
a făcut o vizită in orașul Brașov. Cu 
acest prilej, parlamentarii brazilieni 
au vizitat întreprinderea „Tractorul" 
și obiective turistice. Delegația a 
fost primită de Constantin Cirțină. 
primarul municipiului Brașov, depu
tat in Marea Adunare Națională.

în cinstea oaspeților, municipalita
tea Brașovului a oferit o masă.

Plecarea unei delegații 
de activiști ai P.C.R. 

la Varșovia
Miercuri dimineața a plecat la 

Varșovia o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, condusă 
de Dumitru Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean Brăila al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
x-a face o vizită in schimb de expe
riență in R. P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion 
Savu. membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost de față Edward Rokicki. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Polone la București.

'Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Voitec, președin

tele Marii Adunări Naționale a Re- 
publiții Socialiste România, a primit 
din partea tovarășului Gerald 
Gotting. președintele Camerei Popu
lare a Republicii Democrate Germa
ne. o telegramă de mulțumire pen
tru felicitările adresate cu prilejul 
celei de-a 24-a aniversări a Înteme
ierii Republicii Democrate Ger
mane.

*
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit din par
tea președintelui Adunării Poporu
lui a Republicii Arabe Egipt, Hafez 
Badawi, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
r egerii sale in această funcție.

★
nistrul afacerilor externe, Geor- 
lacoveșcu, a primit o telegramă 

. partea ministrului de externe 
iranian. Abbas Aii Khalalbari, în 
care se exprimă mulțumiri pentru 
mesajul de felicitare adresat cu o- 
cazia Zilei naționale a Iranului.

★
S-au împlinit o sută de ani de la 

nașterea savantului Ion Simionescu, 
renumit geolog și paleontolog român.

La adunarea omagială, care a avut 
loc miercuri, in Aula Academiei, 
după cuvintul de deschidere al aca
demicianului Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, viața și activi
tatea științifică și didactică desfășu
rată de Ion Simionescu au fost evo
cate pe larg de prof. Virgil Ianovici, 
membru corespondent al Academiei, 
prof. N. Macarovici fl prof. L Gu- 
giuman. (Agerpres)

□ Q ■ ■ ■ ■ ■
(Crniire din paf. D

Oamenii știu »i au încredere. Și-«u 
propus ca in 1975 gradul de mecani
zare să ajungă niveluri de sută la 
6ută la transport, 34,5 la sută la tă
iere și încărcare, 55.3 la sută la în
cărcarea cărbunelui ți sterilului în 
galerii și 61,9 la sută la susținerea 
metalică în abataje cu front lung. 
Cincinalul următor prevede mecani
zarea completă a lucrărilor miniere. 
O importanță specială se acordă mi
nelor Lupeni, Bărbăteni, Urîcanl.-.

Proiectele devin realitate materiali, 
palpabilă. Tot proiect a fost — nu-l 
mult de atunci — și prima stație au
tomată de control de la distanță a a- 
cumulăriSor de metan din mina Lu
peni. La fel stația de defazare a z*- 
că-ni ritul ui.

Oamenii — Meghețan, RMuImcm. 
Țezhean sl eeilaâti minai rare folo
sesc Încă lopata — »tlu tl au Încre
dere. iar pe aceasta 1st dădrac suc- 
cesele. Este șl motivul pentru care, 
de obicei, sint numiți „elite clasei 
noastre muncitoare". Ceea ce s-a sub
liniat mai puțin este că o elită a 
clasei muncitoare este In același timp 
o elită morală. Exemplu ?

Cu nici un an în urmă, în decem
brie ’72, am discutat cu s-ungurul Erou 
al Muncii Socialiste de pe Valea Jiu
lui, șeful de brigadă Petre Constan
tin Singurul erou deși — cuvintele-i 
aparțin — „sint încă foarte mulți ca 
mine". (Ne permitem să-1 contrazi
cem „Nenea" — cum ii spun ortacii, 
chiar dacă sânt mal bătrtni — este 
singurul miner din Vale, care in 17 
ani a dat țării aproape 3 milioane 

în timpul dineului, desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, cei doi mi
niștri d® externe au rostit scurte 
toasturi.

★
în cursul după-amiezii, ambasado

rul Israelului la București a oferit 
o recepție in onoarea ministrului a- 
facerilor externe israelian.

La recepție au participat ministrul 
afacerilor externe al țării noastre, 
reprezentanți ai I.R.R.C.S. șl ai altor 
instituții centrale.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București.

★
Miercuri seara, ministrul afacerilor 

externe al Israelului. Abba Eban, a 
părăsit Capitala, după o vizită de 
trei zile in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, alte per
soane oficiale.

Au fost de față, de asemenea, am
basadorul Israelului la București și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

In timpul vizitei, delegația Grupu
lui brazilian din Uniunea Interpar
lamentară a fost însoțită de Come- 
liu Mănescu, președintele Grupului 
român al Uniunii Interparlamen
tare.

• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Campionatul de hochei 

intr-o nouă formulă
• în prima etapă, o singură 
surpriză • Sîmbătă șl dumi
nică, două cuplaje la Bucu
rești • Noul patinoar din 
Cluj ar putea găzdui șl me
ciuri de hochei ; amenajările 
ce-i lipsesc nu-s Imposibil 

de realizat
Hocheiul pe gheață a reintrat in 

actualitate zilele acestea, odată cu 
programarea primei etape (tur-retur) 
a campionatului național. Noua for
mulă de desfășurare a competiției, 
cu meciuri duble la fiecare sfirșit de 
săptămină, apare, evident, mai indi
cată, asigurind continuitate pregătirii 
echipelor. Este de observat, pe de 
altă parte, că un asemenea sistem 
de disputare a campionatului a de
venit aplicabil prin existența noilor 
patinoare de la Miercurea-Ciuc și 
Galați care, alături de cel din Bucu
rești, concentrează de fapt activita
tea echipelor noastre divizionare. 
Ar fi fost normal ca și noul pati
noar artificial din Cluj să fie pus la 
dispoziția hocheiștilor pentru meciuri 
in „nocturnă". Din păcate, însă, lipsa 
unor vestiare și a citorva amenajări 
specifioe (posibile de făcut chiar și in 
acest sezon I) il fac impropriu pen
tru așa ceva.

Ultimul joc din etapa inaugurală 
a campionatului a avut loc aseară, 
pe patinoarul „23 August" din Capitală. 
S-au întilnit, in meci-retur. echipele 
Dinamo $i -Dunărea Galați. Din nou 
victorie dinamovistă : 7—0 (in 
seara precedentă. 7—3). Ambele re
zultate erau previzibile, avînd în ve
dere că dinamoviștii au un plus de 
pregătire și experiență. De altfel, re
feritor la ansamblul rezultatelor 
etapei se cuvine spus că doar intr-o 
singură situație a fost vorba de o 
surpriză. Și aceasta in rindul gru
pei B : la București, echipa Liceu
lui nr. 1 din Miercurea Ciuc a Între
cut cu 6—4 pe I.P.G.G. (in retur insă, 
5—1 pentru I.P.G.G.). In rest, pen
tru grupa A i Steaua—S. C. Miercu
rea Ciuc (la București) 5—2 și 6—4, 
iar pentru grupa B : Agronomia 
Cluj _ Tirnava Odorheiul Secuiesc 
(la Miercurea Ciuc) 7—4 și 11—2.

Viitoarele meciuri, sîmbătă și du
minică, la București. Se lntilnesc 
doar echipele din grupa A : Steaua— 
Dunărea. Dinamo—S. C. Miercurea 
Ciuc. Partidele formațiilor din gru
pa B au fost aminate, deoarece re
prezentativa noastră de tineret (alcă
tuită In majoritate din jucători de 
la echipa Liceului nr. 1 din Miercu
rea Ciuc) se va afla în Cehoslovacia, 
pentru „Turneul prieteniei", compe
tiție internațională ce reunește re
prezentativele de tineret ale Bulga
riei. Cehoslovaciei. R.P.D. Coreene, 
R. D. Germane, Poloniei, României, 
Ungariei și Uniunii Sovietice.

1. D.

SBBBSDDBSBBEB
tone de cărbune ! Șl este poate singu
rul care. în tot acest răstimp, n-a ră
mas sub plan nici măcar o singură 
lună!). Ne vorbea atunci cu multă 
căldură despre șefii lui de schimb — 
comuniștii Ion Sălăjan, Gheorghe 
Grecii, Constantin Popa și Constantin 
Nichita, cei mai apropiați oolaboratori 
ai săi. împreună cu ei, a lansat cu ani 
în urmă cunoscuta inițiativă „Două 

V_ALEA JJULUl
cicluri în plus pe lună". Ne reamin
tim că, tot atunci, se certase zdravăn 
cu unul dintre cei 4 — „nu lăsase bi
lețelul". Metoda care se practică și 
astăzi e următoarea : fiecare șef de 
schimb îl informează pe celălalt și 
pe șeful brigăzii, după ieșirea din șut, 
ce a lucrat, ce dificultăți a întâmpi
nat, ce mai trebuie. Scrie ce și cum 
pe un bilețel pe care-1 strecoară pe 
su-b ușa apartamentelor celorlalți. 
Bilețelele circulă pe sub uși și fiecare 
știe. în orice minut, ce se lntimplă In 
abataj. Chiar și in concediu ! Spu
neam că atunci, in decembrie anul 
trecut, cineva uitase să scrie, să in
formeze. Numai acei „cineva" știe ce 
a pățit. Disciplina înainte de toate — 
aceasta este o regulă fundamentală 
pentru cei 100 de ortaci ai brigăzii 
Iui Petre Constantin. Nu o disciplină

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-romăne, con
dusă de tovarășul V. G. Dikusarov, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Cernăuți al P.Oi din Ucraina, 
care, la invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., a participat la festi
vitățile organizate in țara noastră cu

ADUNARE CONSACRATA ANIVERSARII 
MARII REVOllIIII SOCIAEISIE DIN OCTOMBRIE

Miercuri la amiază, la Combinatul 
chimic din Craiova a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei, de-a 
56-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. în cadrul adu
nării au luat cuvintul Petre Andri- 
țoiu, secretarul comitetului de partid 
al combinatului chimic, și N. V. 
Maslennikov, ministru consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, care au subliniat insemnătatea 
istorică a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Vorbitorii au relevat, 
totodată, succesele înregistrate de 
popoarele Uniunii Soviet-.ce in opera 
de construire a comunismului, reali

întoarcerea delegatului P.C.R. care a participat 
la lucrările Congresului P.C. din Norvegia

Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. s-a înapoiat mier
curi seara de la Oslo, unde a asistat, 
din partea Partidului Comunist 
Român, la lucrările Congresului al 
XIV-loa al Partidului Comunist din 
Norvegia.

FOTBAL Cupele europene

Echipele noastre au ratat calificarea
Pe o vreme ploioasă. Stadionul 

central din Craiova a găzduit ieri 
meciul retur din turul II al „Cupei 
U.E.F.A." dintre Universitatea Craio
va și Standard Liăge. Echipa craio- 
veană incepea meciul, după cum se 
știe, cu un handicap de 2 goluri.

Prima • constatare care ne-a sur
prins a fost că in tribune mai rămă
seseră destule locuri goale (! !) A 
doua — că Universitatea a iucat me
diocru. Lipsa unor titulari din cele 
două formații si-a pus amprenta pe 
calitatea iocului. Dar in timp ce for
mației belgiene i-a fost mai ușor să se 
apere fără Piot, Van Moer si Takacs, 
echipei-gazdâ i-a fost foarte greu, 
practic imposibil, să ataîe eficient.

încă din primele minute, craiove- 
nii atacă si atacă : Marcu are ghi
nionul să trimită in bară in minutul 
3, urmează încă 7—8 șuturi pe spa
țiul porții si tot cam atitea cornere, 
dar se înscrie numai un «ol. in mi
nutul 43. la o minge trimisă de Bă
lan si respinsă de un fundaș belgian, 
după ce acesta... depășise în aer li
nia de gol.

După pauza, jucătorii noștri. • evo
luează și mai slab. Nu au forță de 
atac, dar năvălesc cu toții spre poar
tă, drept pentru care oaspeții profi

„Dinamoviada" de volei 

FORMAȚIILE BUCUREȘTENE 
- IN SEMIFINALE

„Dinamoviada" internațională de 
volei a continuat ieri in sala Di
namo din Capitală. La feminin, Di
namo București a învins cu marl 
eforturi, după un joc confuz, pe Dy
namo (R. D. Germană), cu scorul de 
3—2. Alte rezultate : Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) — Dozsa (Ungaria) 
1—3 ; Levski Spartak (Bulgaria) — 
Gwardia (Polonia) 3—2. Pentru se
mifinale s-au calificat echipele Di
namo (U.R.S.S.). Amrokan (R.P.D. 
Coreeană) din seria I. Dinamo Bucu- 
rești și Levski Spartak (Bulgaria)

In turneul masculin, dinamoviștii 
bucureșteni au jucat excelent in 
compania echipei poloneze, Gwardia, 
obținind victoria cu 3—0. Amrokan 
(R.P.D. Coreeană) a dispus cu 3—0 
de Dozsa (Ungaria), iar Ruda Hvez
da (Cehoslovacia) a ciștigat cu 3—0 
jocul cu Dynamo (R. D. Germană). 
In semifinale vor juca echipele Di
namo București. Amrokan (R.P.D. 
Coreeană). Ruda Hvezda (Ceho
slovacia), Dinamo (U.R.S.S.) sau 
Levski Spartak (Bulgaria).

propusă, ci impusă de colectiv. Ri
goarea devine aici lege. Sediment 
moral de cea mai nobilă speță. Ieri, 
am rediscutat cu Eroul Muncii Socia
liste. Ne-a lăudat aceiași oameni. Ion 
Sălăjan a devenit șef de brigadă. La 
fel Ion Solomon, Petre Kisfaludi, 
Costache Dobre. Ei sint aceia care 
inoculează in sute și sute de alți or
taci de pe Valea Jiului virtuțile mo

rale minerești, comuniste. Mihai Pa- 
văluc, Stancu Dragu și Petre Sirbu, 
foști. ortaci de-ai lui „nenea", sint 
acum maiștri. Se dovedește încă o 
dată că, oricum i-am privi pe mineri, 
ei sint adevărate generatoare de for
ță morală. La ei găsești cele mal no
bile idealuri ale eticii și echității so
cialiste, printre ei găsești oameni 
de-a dreptul exemplari, oameni care 
nu cunosc ce-nseamnă invidia, după 
cum ne spunea Petre Constantin.

— Luna trecută am dat peste plan 
1 200 tone. Luna aceasta mi-e teamă 
că cei din brigada lui Ion Sălăjan ne 
vor Întrece...

Era motivul pentru care coborisern 
în mină : să-i vedem la lucru „pe-ai 
lui Sălăjan".

...Iosif Vigh a avut dreptate. I-am 
prin* pe oameni exact la ora ieșirii 

prilejul celei de-a 56-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La primire au participat tovarășii 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Octav Li- 
vezeanu, membru al Biroului Consi
liului General A.R.L.U.S.

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

zările poporului român obținute în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Au fost, de ase
menea, evocate tradițiile relațiilor 
frățești româno-sovletice, continua 
lor dezvoltare.

în Încheiere a fost prezentat un 
film sovietic.

★
Cu prilejul celei de-a 56-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozdenko, 
a vorbit, miercuri seara, la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau de față tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretat al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

(Agerpres) 

tă și egalează pe contraatac, în mim. 
65, prin Henrotte. Meciul este jucat.

S-a calificat deci echipa mai bună 
și aceea a fost Standard Liege.

Nlstor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

★
Aseară tîrziu, către miezul nopții, 

pe stadionul Vicente Caldoron" dîn 
Madrid s-a disputat meciul retur 
dintre formația bucureșteană Dinamo 
și echipa madrilenă Atletico, meci 
contind pentru turul II al „Cupei 
campionilor europeni".

Din imaginile oferite de televiziu
ne, ne-am dat seama că echipa 
bucureșteană a jucat cu destul cu
raj, deschizlnd scorul în minutul 2 
(prin Lucescu). Ayala a egalat în 
min. 9. Dar nu mult după aceea, 
Dudu Georgescu a adus din nou 
conducerea campionilor noștri. Sco
rul primei reprize : 2—1 pentru
Dinamo. Și In repriza a doua. Di
namo luptă cu multă ambiție, dar cei 
ce înscriu (In min. 73) sint fotba
liștii de la Atletico. Scor final : 2—2.

PRONOEXPRES
Nturiereie extrase la tragerea din î 

noiembrie 1973 :
FOND GENBRAL DE ClȘTIGURI : 

1 554 189 lei din care 678 559 lei 
REPORT.

Extragerea 1:136 40 83835 
Extragerea a Il-a : 30 20 44 25 14

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

9, 10 și 11 noiembrie. In țară : Vre
mea va continua să se răcească in 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil. In primele zile se vor 
semnala ploi locale in sud-estul țării, 
iar in zona deluroasă din nordul 
țării și la . munte, lapoviță și 
ninsoare. Vint moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, izolat mai 
coborite, iar maximele vor oscila 
intre 4—14 grade, mai ridicate la În
ceputul intervalului. In București : 
Vremea va continua să se răcească 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil. Ploaie in prima zi. Vînt 
modera* 

din șut. Dar... nu plecau. Ion Sălăjan, 
șeful de brigadă, împreună cu ingi
nerul Grigore Popescu, țineau sfat cu 
ortacii. Care, cum, ce a făcut și ce 
trebuie să facă cei care vor veni 
după-amiază și la noapte. Nu schim
bul, ci fiecare om In parte șl-a pre
dat locul de muncă. Atmosferă vo
ioasă, antrenantă. Glumețul șutului 
de după-amiază, Petre Atudosei. îi 
întreba pe cel pe care-i vedea m®i 
stropșiți : „măi, îmi dai o țigară ?“ Și 
oamenii rîdeau, sdipindu-și dinții In 
„clarobscurul" abatajului, pentru că 
în subteran nu se fumează, iar între
barea lui Atudosei era evident că o 
taxau ca o poantă. Veselia lor o pu
nem însă pe seama faptului că pri
mul șut a dat peste plan 50 de tone.

La plecarea din abataj, l-am auzit 
pe Ion Sălăjan :

— Cîrdei Mihai, Vasile Codreenu, 
Gheorghe Bejan, Toma Banea, Va
sile Mărgineanu, voi ăștia mai con- 
știenți..._  7

— Bilețelele !
...Am ieșit din mină In „personalul" 

tractat de „sobolul cu motor" — lo
comotiva Diesel de mină- Zece mi
nute am făcut pini la ieșire, la gura 
minei. Zece minute Intr-un vagonet 
desenat complet cu cretă pe dinăun
tru. O mină rămasă anonimă dese
nase flori — margarete mari, albe, cit 
peretele trenulețului. Să vezi atitea 
flori și să scrii despre cifre ?

Imposibil I Motiv pentru care v-am 
prezentat Valea Jiului, cea... de din
coace. De dincoace de flori.

ALERTĂ PE MERIDIANELE LUMII 

„Resursele energetice 
nu sint nelimitate"

ENERGIA constituie una din problemele economice 
cele mai stringente ale actualității, o preocupare 
acută la scara întregii planete. Producția industriala, 
transporturile de toate genurile, întreaga dezvoltare 
economica, iluminatul și încălzitul reclama un con* 
sum sporit de energie — practic, la fiecare cinci ani 
consumul a cunoscut o dublare ; concomitent, dis
ponibilitățile manifesta tendințe de descreștere ca 
urmare a faptului câ unele rezerve se epuizează, iar 
altele sint nerațional exploatate sau distribuite.

în aceste condiții, preocuparea pentru asigurarea 
necesarului de petrol, gaz metan, cărbune, alte re
surse de combustibil destinate producerii energiei ca

lorice și. electrice se îmbina în- ultima vreme cu 
grija pentru utilizarea cit mai rațională a acestora, 
pentru economii și restrîngerea consumurilor.

Sint semnificative în acest sens știrile care parvin 
din numeroase capitale, inclusiv ale țărilor dintre cele 
mai avansate din punct de vedere economic, anun- 
țînd măsuri de raționalizare sau limitare a cantități
lor de benzină distribuite pentru uz particular, a 
consumului de gaz pentru încălzit, restricții în dome
niul iluminatului etc. Economia de combustibili și 
energie a devenit cuvînt de ordine pe plan mondial, 
a cărui aplicare este considerată ca o chestiune de 
interes vital pentru fiecare cetățean.

TELEXURILE AGENȚIILOR DE PRESĂ INTERNAȚIONALE INFORMEAZĂ:

In numeroase Țări, măsuri de raționalizare
• BELGIA : Autoritățile belgiene 

au pregătit o serie de decrete care 
prevăd reducerea consumului de 
combustibili petrolieri. Astfel, s-a 
stabilit micșorarea cantităților de 
combustibili alocate pentru avioane, 
nave și autovehicule — inclusiv sta- 
bilindu-se reducerea vitezei de de
plasare a automobilelor. Măsurile 
prevăd, totodată, reducerea consu
murilor pentru încălzit șl iluminat, 
precum și introducerea unui sistem 
de licențe pentru toate exporturile 
de produse petroliere din Belgia. 
Incepind cu 18 noiembrie, va fi re
dusă iluminarea principalelor auto
străzi. La Bruxelles, încălzirea clă
dirilor publice nu va putea depăși 
20 de grade, căldura urmind a fi 
furnizată cu o oră mal tirziu față

Preturile combustibilului cresc le spirală
• „La sfîrșitul lunii 

seDtembrie. cind s-a 
făcut ultimul «retuș* 
la preturile produse
lor petroliere — de
clară ministrul indus
triei din ITALIA — a 
existat iluzia că va 
trece iarna si pretu
rile vor rămlne ne
schimbate. Previziune 
nerealistă deoarece 
oostul țițeiului aproa
pe s-a dublat din sep
tembrie pină acum și' 
are in continuare ten
dința de creștere".

• In S»U.A. s-a în
registrat in ultima 
vreme .o creștere con
tinuă a . preturilor 
combustibililor : 9 la 
sută la galonul de 
benzină (1 galon — 
3.78 litri). 9 la sută la 
galonul de petrol, 10 
la sută la galonul de 
păcură. 19 la sută la 
o cantitate de curent 
electric echivalentă 
cu 250 kWh. Tot

odată. s-a an un ta t 
creșterea tarifelor la 
gaz si electricitate în 
mai multe regiuni din 
Statele Unite — in 
primul rind la New 
York.

• Un purtător de 
cuvint al Asocia
ției Internationale a 
Transporturilor Aerie
ne (I.A.T.A.) a de
clarat. la Geneva, că 
asociația a convocat, 
pentru’ mijlocul lunii 
viîtoăre. 6 consfătui
re a reprezentanților 
celor 81 de companii 
aeriene pe care le 
grupează. în vederea 
examinării probleme
lor ridicate de spori
rea prețului combus
tibililor. Purtătorul de 
cuvint al I.A.T.A. a 
precizat că, in interva
lul de un an premer
gător datei de 10 
octombrie a.c.. pre
țul combustibililor fo
losiți în aviația co

PRESA AVERTIZEAZĂ...

HY A FUEL CRISIS

Newsweek

„De ce s-a declanșat criza de combustibil", „Criza de energie a Ame- 
ricii", „Energia : sârbâtoarea s-a sfîrșit" — prin astfel de titluri sugestive 
publicațiile internaționale înfâțișeazâ un fenomen cu o sfera de cuprin

dere tot mai largâ

„NE PARE RÂU. NU AVEM BENZINĂ"

Asemenea anunțuri pot fi tot mai des întîlnite Id numeroase stații de 
benzina din țările occidentale. Alte stații nu mai distribuie decît o can

titate limitatâ de benzinâ

„U. S. NEWS AND WORLD REPORT":

„Economisiți energie in propriul ft
„în prezent, se manifes

tă Intr-o serie de țări ale 
lumii o preocupare cres- 
cindă, de prim ordin, in 
direcția raționalizării con
sumului de energie, utili
zării chibzuite a combus
tibililor. Pot fi enumera
te, In acest sens, diverse 
măsuri, inițiative, reco
mandări. Astfel, se pre
conizează renunțarea la 

de programul obișnuit. Fac excep
ție numai spitalele șl brutăriile.

• ANGLIA : Ministrul britanic al 
alimentației a cerut la 6 noiembrie 
companiilor aeriene să reducă con
sumul de hidrocarburi, care repre
zintă circa 4 la iută din consumul 
total al țării.

• S.U.A. : Casa Albă a anunțat 
pentru 7 noiembrie un discurs al 
președintelui Nixon către națiune 
în care va prezenta un raport asu
pra crizei energetice și va preciza 
măsurile ce se vor adopta.

• R. F. GERMANIA : Cabinetul 
federal a prezentat In fața Bun- 
destagului „Legea asupra aprovi

mercială a sporit. în 
medie, cu 20 la sută, 
fată de perioada de 
un an anterioară.

• In OLANDA pre
țul unei tone de pe
trol s-a dublat (cres- 
cind de la 75 la 150 
dolari) incepind din 
luna septembrie si a 
devenit de patru ori 
mai mare fată de în
ceputul acestui an. 
Luni seara a fost a- 
nunțaiă o nouă majo
rare a preturilor — la 
benzină, motorină si 
la alte produse petro
liere.

• în REPUBLICA 
IRLANDA a fost ma
jorat prețul Ia ben
zină : In același timp, 
populația a fost che
mată. după cum trans
mite France Presse. 
„să economisească pe 
cit posibil combusti
bilul, mai ales cel 
pentru incălzitul lo
cuințelor". 

folosirea automobilelor 
particulare pentru depla
sări pe distanțe lungi și 
utilizarea prioritară a au
tobuzelor și trenurilor in 
transportul de persoane 
și mărfuri ; traficul ae
rian urmează să cunoas
că o diminuare sensibilă ; 
întrebuințarea cd chib
zuință a aparatajului teh
nic din gospodării (tele

fon, televizor, mașină de 
spălat, frigider) ; in in
dustria automobilelor se 
preconizează treperea la 
producția tLpurilor de 
dimensiuni reduse, eco
nomicoase ; urmează să 
se desființeze paralelis
mul existent pe unele 
linii aeriene, Incit să nu 
se mai efectueze decit zbo

zionării cu energie". Legea prevede 
o raționalizare a achiziționării de 
benzină și păcură.

• NORVEGIA : Guvernul norve
gian și-a dat acordul asupra mă
surii de a se reduce cu 10 la sulă 
livrările de benzină către distribui
torii cu amănuntul.

• FRANȚA : Ministrul industriei 
a recomandat diminuarea cu două 
grade a temperaturii de Încălzire a 
imobilelor. Un prim exemplu a fost 
dat de parlamentul francez : la Pa
latul Bourbon a fost redusă încăl
zirea cu 10 la sută.

• JAPONIA a anunțat restricții se< 
vere la aprovizionările cu carbu
ranți, inclusiv pentru industrie.

CONSUMUL — 
„LIMITAT,"

„Limitat și mai scump" — un fo« 
tomontaj cu acest titlu ocupâ, 
dupâ cum se vede, întreaga co
pertă a revistei vest-germane 

„Der Spiegel*

..Aiimobilisti, 
refceii vita, 

economisiți 
benzina!"

• In conformitate cu decretul 
guvernamental privind economia 
de combustibil, în zilele de dumi
nică in Olanda au fost interzise 
toate deplasările automobilelor 
particulare. Agențiile de pre
să relatează că duminică stră
zile orașelor și autostrăzile o- 
landeze păreau pustii. La 4 no
iembrie, practic toate automo
bilele aparținind persoanelor par
ticulare au rămas in garaje. Li
niștea din orașe și de pe autostrăzi 
a fost tulburată numai din cind în 
cind de autobuzele de pasageri, de 
un număr de taxiuri și motoci
cletele și automobilele poliției, 
încălcarea decretului guvernamen
tal atrage după sine sancțiuni 
deosebit de drastice : călătoria cu 
autovehiculul particular in zi de 
duminică se pedepsește cu deten
țiunea pe termen de 6 ani. amendă 
pină Ia 100 000 de guldeni și con
fiscarea automobilului.

• Automobil-clubul veat-ger-
man a lansat membrilor săi un 
apel la „disciplină" in utilizarea 
autoturismelor, urmărindu-se re
ducerea numărului dc curse zil
nice. i

• „Reduceți viteza la 50 de mile 
(80 km) pe oră !“ — sună noua re
clamă a concernului petrolier 
„Standard Oii" — care, pină nu de 
mult. recomanda conducătorilor 
auto să pună „un tigru ih rezervo
rul de benzină", adică să conducă 
cu o viteză cit mai ridicată. Pre
ședintele concernului amintit, 
Blaine J. Yarrington, a declarat : 
„Dacă fiecare conducător auto va 
micșora doar cu zece la sută viteza 
obișnuită, se poate realiza o econo
mie importantă".

rurile strict necesare ; vor 
fi refăcute instalațiile izo
latoare ale locuințelor și 
edificiilor de orice fel, in 
scopul de a preveni 
scurgerile de curent șl de 
a se economisi și in acest 
fel energia folosită pen
tru rețeaua de încălzire 
și sistemele de aer condi
ționat".



viața internațională
MOSCOVA PARADA MILITARĂSesiunea Adunării Generale a O.N.U.

• Adoptarea rezoluției re
feritoare la organizarea 
conferinței privind drep
tul mării

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN IN COMITETUL 
PENTRU PROBLEMELE POLITICE Șl DE SECURITATE

NAȚIUNILE UNITE 7 — (Cores
pondenți de la C. Alcxandroaic) : In 
Comitetul pentru problemele politice 
și de •securitate al Adunării Generale 
continuă dezbaterile «-.■supra celor opt 
puncte ale capitolului dezarmării ; in 
același timp, au loc consultări pen
tru elaborarea unor proiecte de re
zoluție conținlnd măsuri destinate să 
scoată din impas negocierile pentru 
dezarmare.

Subliniind făptui că O.N.U„ ea șl 
conferința Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva fdnt ținute depar
te de problemele cele mai urgente 
ale dezarmări:, reprezentantul Româ
niei, ambasadorul Constantin Ene, a 
arătat că o asemenea practică a avut 
ca rezultat accelerarea cursei înarmă
rilor, in special pe plan nuclear, fără 
ca gradul de securitate a omenirii să 
fi crescut cit de puțin, ci dimpotrivă. 
Securitatea nu derivă din Înarmare, 
ci din dezangajare militară și dezar
mare. din stabilirea de noi raporturi 
Intre state, bazate pe încredere, ega
litate In drepturi, din respectarea in
dependenței șl suveranității națio
nale.

Deși Importanța primordială a de
zarmării nucleare a fost pe deplin re
cunoscută in ultimii ani — & arătat 
reprezentantul român — negocierile 
au eludat măsurile efective pentru 
atingerea acestui scop, in pofida nu
meroaselor propuneri de acțiuni pre
zentate in cadrul Adunării Generale. 
Referindu-se la măsurile ce trebuie 
urgent adoptate pentru schimbarea 
acestui curs, vorbitorul »-a pronun
țat. între altele, pentru interzicerea 
armelor nucleare și reglementarea 
problemei garanțiilor de securitate 
pentru statele nepooesoare de arme 
nucleare. Renunțind la achiziționarea 
sau la producerea de arme nucleare, 
statele neposeso&re de asemenea arme 
au dreptul legitim să ceară și să pri
mească garanții ferme In ceea ce pri
vește securitatea lor. Reprezentantul 
român s-a pronunțat in favoarea 
creării de zone denudearizate în di
verse regiuni ale lumii, arăți nd că 
România, animată de dorința de a 
vedea pacea și cooperarea consolida
te in regiunea In care ea este situa
tă. a făcut propuneri de transfor
mare a regiunii balcanice lntr-o zonâ 
de pace și cooperare, lipsită de arme 
nucleare.

Totodată, vorbitorul s-a pronunțai 
pentru încetarea producției șl a per
fecționării armelor nucleare, pentru 
reducerea și eliminarea totală a ar
senalelor de arme nucleare și a 
vectorilor lor. Acestea reprezintă

un ansamblu de propuneri care ar 
putea constitui principalele jaloane 
ale unul program complet de dezar
mare nucleară.

Referindu-se în continuare la mă
surile de dezangajare militară și de 
dezarmare In Europa, ambasadorul 
român a arătat că, după părerea 
României, procesul complex al edi
ficării securității europene nu poate 
ignora problemele fundamentale ale 
continentului și, in mod special, cele 
privind dezangajarea militară și de
zarmarea.

Guvernul român consideri câ |n 
examinarea acestor probleme trebuie 
să se plece de la o viziune de an
samblu, de La necesitatea de * 
elabora ,și de a aplica in mod efec
tiv, pas cu pas, un program larg de 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare, atit la nivelul întregului 
continent, cit șl Ia nivelul diferite
lor sale regiuni. Vorbitorul a subli
niat că, atit in Comitetul de la Ge
neva, cit și in alte foruri, guvernul 
român a sugerat o serie de măsuri 
de dezangajare militară și de dezar
mare, a căror punere in aplicare ar 
putea contribui în mod real la 
realizarea obiectivelor pe care le 
urmărim cu toții, și anume reduce
rea și, in cele din urmă, retragerea 
In limitele frontierelor lor națio
nale a tuturor trupelor străine sta
ționate pe teritoriile altor state ; li
chidarea bazelor militare situate pe 
teritoriile altor țări ; renunțarea la 
manevrele militare, la demonstrațiile 
de forță, la concentrarea de trupe 
in apropierea frontierelor altor sta
te ; reducerea bugetelor militare, în- 
cepind cu bugetele marilor țări pu
ternic înarmate și Încetarea cursei 
Înarmărilor ; trecerea treptată Ia re
ducerea trupelor și a armamentelor 
de care dispun armatele naționale ; 
crearea de condiții care să permită 
suprimarea blocurilor militare și, In 
cele din urmă, lichidarea lor ; reali
zarea de acțiuni concrete împotriva 
propagandei de război, pentru solu
ționarea neînțelegerilor dintre state, 
împotriva oricărei forme de propa
gandă ostilă păcii.

Ară tind că Comitetul pentru de
zarmare de la Geneva nu a răspuns 
în mod satisfăcător mandatului în
credințat de Adunarea Generală și 
că se impune adoptarea unor măsuri 
urgente pentru scoaterea negocieri
lor de dezarmare din Imobilism, 
vorbitorul a reafirmat hotărîrea 
României de a face totul pentru a-și 
aduce și In viitor o contribuție ac- 
tLvă la realizarea dezarmării gene
rale și, in primul rind, a dezarmării 
nucleare.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager
pres). — Comitetul Politic al Adu
nării Generale a O.N.U. a adoptat o 
rezoluție referitoare la organizarea 
viitoarei conferințe a Națiunilor 
Unite privind dreptul mării. Această 
importantă reuniuno urmează să so 
desfășoare în două etape — prima 
Intre 3 și 14 decembrie a.c., pentru 
examinarea aspectelor organizatori
ce si procedurale, iar a doua intro 
20 iunie șl 29 august 1974.

BRUXELLES 7 (Agerpres). - To
varășul Ștefan Andrei, 
Comitetului Central al 
Comunist Român, a avut 
la Ambasada română din 
o Intilnire cu conducerea Partidului 
Socialist Belgian. Au participat Ed
mond Leburton, primul ministru al 
Belgiei, Jos Van Eynde șl Andre 
Cools, președinți ai P.S.B., Andre 
Leonard, secretar național al P.S.B., 
Willy Claes, ministrul economiei, 
Linn Lucien Radoux, deputat, mem
bru al Biroului P.S.B.

Au luat parte Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul țării noastre In 
Belgia.

secretar al 
Partidului 
miercuri, 

Bruxelles,

fost discutat» probleme nle 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
dintre România șl Belgia, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Belgian. .

Cu acest prilej, primul ministru 
Edmond Leburton a transmis un 
mesaj de prietenie tovarășului 
Nlcolae Ccaușescu. De asemenea, cei 
doi președinți al P.S.B., A. Cools și 
J. V. Eynde, au urat noi succese se
cretarului general al Partidului Co
munist Român.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă.

Șl DEMONSTRAȚIA
MOSCOVA 7. — Corespondentul 

Agerpres Nlcolae Crețu transmite i 
Cu prilejul celei dc-a 56-a aniversări 
a victoriei Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, In Piața Roșie, Îm
podobită sărbătorește, au avut loc, 
la 7 Noiembrie, tradiționala paradă 
militară șl demonstrația oamenilor 
muncii din capitala Uniunii Sovie
tice.

în tribuna mausoleului „V. I. Le
nin*4 au fost prezenți L. I. BreJnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
N. V. Podgornli, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
A. N. Kosighln. președintele Consi
liului de Miniștri, alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

In tribunele rezervate oaspeților se 
aflau delegațiile străine invitate să 
participe la manifestările Închinate

Marelui Octombrie, printre care șl de
legația Consiliului general A.R.L.U.S., 
condusă de Gheorghe Matei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., secre
tar al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R., participanți la lucrările 
Congresului Mondial al Forțelor Pă
cii. reprezentanți ai corpului diplo
matic acreditați In capitala sovie
tică, numeroși ziariști străini. De 
la tribuna din marea piață a revo
luției. ministrul apărfirlL al U.RS.S., 
A. A. Greciko, a rostit o scurtă cu- 
vlntare, după care au urmat parada 
militară șl demonstrația oamenilor 
muncii din Moscova.

In după-amiaza aceleiași zile, 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a 
oferit o recepție la Palatul Congre
selor din Kremlin.

brazilia Diversificarea schimburilor

dezvoltării

ORIENTUL APROPIAT
• In diferite capitale continuă contactele diplomatice
• Restabilirea relațiilor diplomatice Intre R.A.E. și 
S.U.A. • Mesaj sirian adresat secretarului general

O.N.U. și Comitetului Internațional al Crucii Roșii
al

TUNIS 7 (Agerpres). — Sosit 
marți, in cadrul turneului său intr-o 
serie de țări arabe, intr-o scurtă vi
zită la Tunis. Henry Kissinger, se
cretarul de stat al Statelor Unite, a 
avut convorbiri cu președintele Tu
nisiei. Habib Bourguiba. La între
vedere au luat parte primul minis
tru al țării gazdă. Hedi Nouira. mi
nistrul tunisian al afacerilor exter
ne. Mohamed Masmoudi, precum șl 
Joseph Sisco, subsecretarul de stat 
american pentru problemele Orien
tului Apropiat.

La încheierea convorbirilor, mi
nistrul de externe tunisian a relevat 
că discuțiile dintre cele două părți 
au fost axate asupra problemelor de 
fond privind Orientul Apropiat, 
fiind abordată si problema palesti- 
neană.

CAIRO 7 (Agerpres). — Statele 
Unite și Republica Arabă Egipt au 
hotărit să restabilească relațiile di
plomatice, la nivel de ambasadă, 
într-un viitor apropiat, și să proce
deze imediat la un schimb de am
basadori — informează un comuni
cat oficial dat publicității la Cairo 
și reluat de agenția M.E.N. Confir
mată ulterior de Casa Albă, informa
ția a fost anunțată la sflrșitul con
vorbirilor ce au avut loc miercuri 
între președintele egiptean. Anwar 
Sadat, și secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger.

In cadrul unei conferințe de presă, 
care a avut loc în capitala egipteană 
după încheierea convorbirilor, pre
ședintele Sadat a arătat că „discu
țiile s-au referit la numeroase pro
bleme". De asemenea, el a menționat 
că aceste convorbiri au fost „fruc
tuoase și constructive". în cadrul a- 
celeiași conferințe de presă, secre
tarul de stat al S.U.A. s-a declarat 
satisfăcut de rezultatele convorbirilor 
avute la Cairo.

LONDRA 7 (Agerpres). — Mo
hammed Hassan El Zayyat. consi
lier al președintelui egiptean Anwar 
Sadat, a avut miercuri o Întrevedere 
cu primul ministru britanic. Edward 
Heath, și cu ministrul de externe, 
Alec Douglas-Home. In cadrul con
vorbirilor avute cu acest prilej, a 
fost abordată cu prioritate actuala 
situație a conflictului din Orientul 
Apropiat.

30-

Conferința 
pentru securitate 

și cooperare 
in Europa

încheierea lucrărilor 
Congresului P. C. Peruan

TOVARĂȘUL JORGE DEL PRADO REALES 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

Cea. mai mare expoziție braziliană 
reaLzată vreodată in exterior a fost 
inaugurată recent la Bruxelles, re
unind peste 400 de firme expozante 
din 27 de sectoare ale economiei na
ționale. în cercurile economice bra
ziliene, expoziția „Brasil-Export-73" 
este considerată un eveniment cu 
semnificație majoră in cadrul poli
ticii guvernamentale de stimulare a 
exporturilor, o manifestare avind 
drept obiectiv principal acela de a 
Înfățișa Brazilia ca un partener de 
seamă in materie de schimburi pe 
piața internațională în general și pe 
cea europeană in special. Un com
puter instalat in Incintă este gata să 
furnizeze vizitatorilor peste 3100 de 
informații despre viața economică e 
țării și despre fiecare din firmele 
expozante.

Pe deasupra aspectelor organizato
rice, această expoziție se impune 
atenției ca o ilustrare a dezvoltării 
economice accelerate care se Înre
gistrează de câțiva ani in această 
țară.

Intr-un discurs rostit la scurt 
timp după instalarea sa in funcție, 
președintele Emilio Garrastazu Me
dici declara : „Obiectivul esențial al 
guvernului se poate rezum* intr-un 
singur cuvlnt : dezvoltare. Toate e- 
forturile sint îndreptate spre acest 
țol, fiindcă pentru popoarele Ameri- 
cli Latine independența economică 
reprezintă. In secolul douizeci, ceea 
ce Independența politică a reprezen
tat in secolul nouăsprezece. Progre
sul Braziliei va trebui să fie, in mod 
fundamental, rodul efortului intern. 
Pe de altă parte, colaborarea exter
nă. bine intenționată, va putea să 
accelereze și să potențeze procesul 
de creștere". Cuvintele de mai sus 
definesc sensul unui întreg ansamblu 
de măsuri guvernamentale care, 
ținlnd seama și pornind de la Imen
sele resurse și bogății naturale ale 
țării, iși propun să transforme 
Brazilia intr-o țară dezvoltată ,Jn 
cursul unei generații", cum se preci
zează In preambulul planului trienal 
de dezvoltare (1972—1974).

Eforturile îndreptate in direcția 
dezvoltării prun valorificarea, în fo
losul propriu, a marilor bogății na
turale s-au materializat lntr-un 
avans economic din cele mai nota
bile. în prezent, Brazilia ocupă pri
mul Ioc în ierarhia industrială a A- 
mencii Latine. Cinci ani consecutiv 
economia braziliană a cunoscut un 
ritm de creștere de peste nouă la 
sută, procent care se prevede că se 
va menține și anul acesta. S-eu fc- 
fectuat investiții masive in asemenea 
sectoare ca petrochimia, construcțiile 
navale și de mașini, extracția mine
rală și cu deosebire in energetică și 
siderurgie. Preocupările de a asigura 
o bază energetică la Înălțimea oerin- 
țalor orescinde ale avansului indus-

trial au condus la construirea unor 
obiective de amploare cum este com
plexul „Urubupunga", din vestul sta
tului Sao Paulo, cu o capacitate de 
4,6 milioane kW, iar nu de mult în
tre Brazilia și Paraguay a fost sem
nat un acord prevâzind- construirea 
in comun, pe fluviul Parana, a hi
drocentralei de la Itaipu, care va fi 
cea mai mare din lume (10—12 mi
lioane kW). La fel de impunătoare 
sint și proiectele elaborate pentru in
dustria siderurgică. Pină la 6firși- 
tul acestui deceniu, producția de oțel 
a Braziliei urmează să crească de pa
tru ori (de la 7 milioane tone, in 
prezent, la 30 milioane tone). Para
lel cu lărgirea și modernizarea bazei 
industriale tradiționale din triunghiul 
Rio de Janeiro — Sao Paulo — Belo 
Horizonte, in ultimul timp se des
fășoară o amplă acțiune de valo
rificare a vastelor regiuni din nordul 
și vestul țării, in scopul incorporării 
lor In circuitul economic.

Eforturile de dezvoltare economi
că și-au găsit reflectarea in crește
rea, an de an, a volumului exportu
rilor. paralel cu o diversificare a pro
duselor exportate. Ca urmare, prin 
ceea ce expune la Bruxelles. Brazilia 
se prezintă acum nu numai cu lista de 
mărfuri tradiționale — în genere ma
terii prime și produse agroalimentare 
— ci și cu o oonslderabilă gamă de 
produse industrializate, de mașini, 
utilaje șl echipamente pentru di
verse ramuri. Dacă in trecut ca
feaua furniza pină la trei sferturi 
din devize, acum ea și-a redus pon
derea la circa un sfert, fiind depă
șită de valoarea produselor indus
trializate. Mulțl observatori de aici 
apreciază că „Brasil-Export-73“, prin 
locul ales pentru organizarea ei, a- 
rată nu numai decizia Braziliei de 
a-și dezvolta și diversifica exportu
rile. ci. totodată, de a-și diversifica 
și partenerii de schimburi comer
ciale. Tendința aceasta devine mai 
evidentă luind in considerare faptul 
că in 1972, din totajul exporturilor 
braziliene, 28 la sută au fost destinate 
țărilor Pieței comune europene, in 
timp ce procentul exporturilor către 
S.U.A. — altădată covirșitor — s-a 
limitat la 23,3. Subliniind caracterul 
„european" al expoziției, o serie de 
comentatori apreciază că trebuie lua
te in considerare și orientarea tot mal 
vizibilă a unor importante cercuri 
economice braziliene in favoarea in
tensificării schimburilor și colabo
rării cu țările socialiste europene. 
Astfel. la Bruxelles. Brazilia se pre
zintă Europei în ansamblu, cu do
rința de a găsi noi parteneri pen
tru intensificarea schimburilor sale 
comerciale, una din condițiile conti
nuării In ritm susținut a procesului 
de dezvoltare economică.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Jo
seph Sisco, secretar de stat adjunrt 
al S.U.A., care l-a Însoțit pe Henry

Kissinger in vizita sa la Cairo, a ... 
sit, miercuri seara, la Tel Aiviv. In 
legătură cu aceasta, surse oficiale 
americane menționează că Joseph 
Sisco va avea, la Tel Avlv, convor
biri cu privire la recenta întreve
dere dintre Anwar Sadat și Henry 
Kissinger.

DAMASC 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Assad, l-a pri
mit marți seara, la Damasc, pe Ab
dul Aziz, ministrul saudit al apărării 
și aviației, care se află într-o vizită 
în capitala siriană. Abdul Aziz a fă
cut, de asemenea, o inspecție trupe
lor din corpul expediționar saudit ce 
«e află pe frontul sirian.

GENEVA 7 (Agerpres). — Comi
tetul Internațional al Crucii Roșii 
(C.I.C.R.) a cerut țărilor implicate 
direct în conflictul din Orientul A- 
propiat să aplice prevederile con
vențiilor de la Geneva referitoare la 
prizonierii de război. C.I.C.R. a ce
rut guvernelor Egiptului, Siriei și 
Israelului să dea posibilitatea repre
zentanților Crucii Roșii „să repa
trieze toți prizonierii de război ră
niți".

DAMASC 7. — După cum s-a anun
țat la Damasc, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri și ministru de 
externe al Siriei, Abdelhalim Kha- 
dam, a trimis un mesaj secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
și președintelui Comitetului Inter
național al Crucii Roșii, Erik Martin, 
în care acuză Israelul de încălcări 
ale acordurilor internaționale 
Geneva cu privire Ia protecția 
lației civile și tratamentul 
nierilor de război.

în mesaj sint enumerate o 
de acțiuni în acest . ,
care bombardarea în timpul < 
tățllor a unor cartiere locuite, 
brici, uzine, spitale și școli, soldate 
cu victime în rîndurile populației 
civile, precum și ale corpului di
plomatic, aruncarea de bombe cu 
explozie întirziată, izgonirea locui
torilor din satele ocupate, refuzul 
de a permite înhumarea celor că- 
zuțl, tratamentul inuman aplicat pri
zonierilor etc. Mesajul cere ca Is
raelul să respecte acordurile de la 
Geneva și subliniază că Siria înțe
lege să aplice aceste acorduri, 
clusiv prezentarea de liste cu 
mele prizonieri lew de război și 
ceptarea vizitării lor de către 
prezentanți al Crucii ‘ Roșii Interna
ționale.

GENEVA 7 (Agerpres). - Parti- 
clpanții la Conferința general-euro- 
peană au continuat, miercuri, dezba
terile referitoare la securitatea șl 
cooperarea pe continent

In Subcomisia pentru principii, 
dezbaterile s-au referit la problema 
integrității teritoriale. In problemele 
economice, au continuat lucrările in 
Subcomisia pentru schimburi comer
ciale — discuțiile reflectînd aprecie
rea generală, pozitivă, asupra modu
lui în care sint soluționate litigiile 
comerciale In relațiile dintre ' ' 
participante. Discuțiile s-au 
șurat șl In Subcomisia pentru 
rarea in alte domenii.

Au continuat, de asemenea, 
terile In Subcomisia pentru contacte 
umane, privind aspectele militare ale 
securității, și in Subcomisia pentru 
cooperarea In domeniul educației și 
informației.
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LIMA 7 (Agerpres). — în locali
tatea Huampani au luat sfirsit lu
crările celui de-al Vl-lea Congres al 
Partidului Comunist Peruan. Con
gresul a aprobat noul program al 
partidului, care stabilește sarcinile 
comuniștilor peruani in etapa ac
tuală si de perspectivă a procesului 
revoluționar care se desfășoară In 
Peru, și a ales noua componență a 
'* ........... Central.^ In funcția de

“ a
del

Comitetului ______ _____
secretar general al P.C. Peruan 
fost reales tovarășul Jorge 
Prado.

Lulnd cuvlntul la Încheierea lu
crărilor congresului. Jorge del Prado 
a relevat sprijinul pe care II acor
dă comuniștii peruani programului 
de dezvoltare a tării inițiat de gu
vernul președintelui Juan Velasco 
Alvarado, lupta pe care o desfășoară 
alături de forțele democratice națio
nale împotriva acțiunilor contra
revoluționare ale oligarhiei interne 
și ale imperialismului nord-ameri-

can. Secretarul general al P.C. 
Peruan a exprimat, totodată, so
lidaritatea Internaționalistă a co
muniștilor peruani cu lupta și acti
vitatea partidelor frățești din în
treaga lume.

La sediul Ministerului peruan al 
Agriculturii a avut loc o Intilnire cu 
delegațiile străine care au luat 
parte la lucrările celui de-al VT-lea 
Congres al Partidului Comunist Pe
ruan. La intilnire a participat șl to
varășul Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la lucră
rile Congresului Partidului Comunist 
Peruan.

Cu acest prilej, ministrul agricul
turii, Enrique Valdez Angulo, a 
prezentat delegațiilor o informare in 
legătură cu procesul de transfor
mări ce are loc în agricultura Pe
rului, referindu-se îndeosebi la mo
dul de aplicare a reformei agrare.

Rezultatele alegerilor locale din S.U.A.
32 DE GUVERNATORI REVIN PARTIDULUI DEMOCRAT,

18 - PARTIDULUI REPUBLICAN
WASHINGTON 7 (Agerpres). - 

In Statele Unite s-au desfășurat, la 
6 noiembrie, alegeri pentru ocu
parea a două posturi de guverna
tori (în statele New Jersey și Vir
ginia) și de primari In mal multe 
mari orașe, între care New York, 
Houston. Cleveland, Detroit. Min
neapolis. Philadelphia.

în alegerile pentru postul de gu
vernator al statului 
candidatul democrat Brendan Byr
nes l-a învins pe republicanul Char
les Sandman, obținînd aproximativ 
71 la sută din sufragii. Observatorii 
politici subliniază semnificația deo
sebită a acestei victorii democrate, 
tinînd cont de faptul că statul New 
Jersey a constituit o redută tradi
țională a Partidului Republican.

In statul Virginia, postul de gu
vernator a fost cîștigat de republi
canul Mills Godwin. So subliniază 
însă că această victorie este destul 
de puțin convingătoare, în contex
tul îrij care Partidul Democrat nu și-a 
prezentat candidat în aceste alegeri.

New Jersey,

Agenția U.P.I. menționează că si
tuația pe plan federal. în urma de
semnării celor doi noi guvernatori, 
este net favorabilă democraților, 
care au 32 de guvernatori, in timp 
ce republicanilor le revin numai 18 
dintre aceste posturi.

Partidul Democrat a înregistrat 
importante succese și în cadrul a- 
legerilor pentru posturile de pri
mari. Astfel, candidatul acestui 
partid, Abraham Beame, a obținut 
cu o majoritate de 65 la sută func
ția de primar al New Yorkulul.

Una dintre cele mal importante 
victorii ale Partidului Republican a 
fost consemnată in alegerile munici
pale de la Cleveland, unde candida
tul republican s-a impus cu o mare 
majoritate.

Primarul orașului Houston (Texas) 
nu a putut fi desemnat încă, fiind 
necesară organizarea unul al doilea 
tur de scrutin, la care se vor pre
zenta primii doi candidați care au 
obținut cel mai mare număr de vo-

Reuniunea ministerială
a Pieței comune

I

BRUXELLE3 7
După două zile de __
xelles au luat sfirșit lucrările se
siunii Consiliului ministerial al Pie
ței comune. După cum ee știe, mi
niștrii de externe ai „celor nouă" au 
adoptat o declarație politică comună 
cu privire la situația din Orientul 
Apropiat. De asemenea, miniștrii au 
însărcinat Comisia C.E.E. și Comi
tetul reprezentanților permanent! să 
examineze In continuare, cu atenție 
sporită, situația rezultînd din penu
ria de petrol brut șl să prezinte un 
raport Consiliului ministerial.

In ce privește preferințele genera
lizate, ce ar urma să se acorde ță
rilor in curs de dezvoltare. „cel 
nouă" au ajuns la un acord de prin
cipiu. Este vorba, potrivit agenției 
France Presse, de o majorare cu 40 
la sută a volumului produselor 
pentru care țările în curs de dez
voltare vor putea să beneficieze de 
scutiri vamale din partea C.E.E. A- 
ceastă majorare este preconizată 
pentru anul viitor.

(Agerpres). -- 
dezbateri, la Bru-

agențiile de presă transmit:
Președintele Mao Tzedun 

a primit, miercuri, la Pekin, pe 
președintele Republicii Sierra Leone, 
Siaka Stevens, aflat in vizită oficială 
In R.P. Chineză — anunță agenția 
China Nouă. A avut loc, cu acest 
prilej, o convorbire cordială, priete
nească. La întrevedere a fost de ase
menea prezent Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze.

Comunicat comun bulga- 
ro-iugoslav. MiI°’ Minlc|. vice_ 
președinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa-Federal, secretar federal 
cerile externe al R.S.F. 
șl-a Încheiat, miercuri,

Ansamblul folcloric „Doina 
Timavelor" al Casei de cultură 
din Sighișoara fi-a inchelat tur
neul de două săptămlni In Re
publica Federală Germania, în
treprins la invitația corului 
„Kummel" din Neuisenburg. 
Turneul formației sighișorene 
t-a bucurat de un frumos suc
ces.

Negocieri Intre R.F.G. și 
S.UA. Marți c-au desfășurat la 
Bonn convorbiri între reprezentanți 
ai Republicii Federale Germania și 
Statelor Unite In legătură cu fixarea 
valorică a contribuției Bonnului la 
întreținerea celor 222 000 militari 
americani dislocați pe teritoriul vest- 
german. Delegațiile celor două țări 
au fost conduse de William Casey, 
subsecretar de stat pentru afacerile 
externe al S.U.A., și Peter Hermes, 
funcționar superior din Ministerul 
vest-german al Afacerilor Externe. 
Negocierile de la Bonn urmează 
rundei desfășurate în septembrie la 
Washington, in timpul căreia nu s-a 
ajuns la nici o înțelegere. întreține
rea trupelor americane costă aproxi
mativ 8 miliarde mărci vest-germane. 
Pină acum. Bonnul a acoperit 80 Ia 
sută din aceste cheltuieli.

Președinte al Ligii Socie
tăților de Cruce Roșie •'■”' 
reales Jose Barroso (Mexic) la cea 
de-a 32-a sesiune a Consiliului gu
vernatorilor acestui organism, ale că
rui lucrări ș-au desfășurat la Te
heran.

Iugoslavia, 
v. - vizita ofi
cială In R. P. Bulgaria. In comuni
catul dat publicității se arată că 
părțile vor depune și pe viitor efor
turi pentru îmbunătățirea relațiilor 
și dezvoltarea colaborării bilaterale. 
Subliniind că pacea și securitatea In 
Europa au o mare importanță pen
tru stabilitatea păcii și securității In 
întreaga lume, părțile Iși exprimă ‘ 
speranța in încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate și co
laborare in Europa.

in Camera Comunelor 
s-au încheiat dezbaterile asupra dis
cursului tronului, prezentat marțea 
trecută de regina Elisabeta a An
gliei. Documentul conține o serie de 
propuneri și proiecte ale guvernului 
conservator in materie de politică 
Internă, inițiative ce se vor mate
rializa in peste 20 de legi, care vor 
fi prezentate parlamentului in ur
mătoarele 12 lunL

Apel adresat patrioților 
cambodgienL Kh!eu &imPhan' 
viceprim-ministru și ministru al 
apărării naționale al G.R.U.N.C., 
comandant-șef al forțelor armate de 
eliberare națională ale poporului 
cambodgian, a adresat un apel forțe
lor patriotice, chemindu-le la inten
sificarea acțiunilor ofensive in sezo
nul uscat 1973—1974, anunță agenția 
khmeră de informații. După ce evi
dențiază succesele obținute de for
țele patriotice in domeniile militar, 
politic și economic, Khieu Samphan 
cheamă la lansarea unor atacuri și 
mai puternice împotriva forțelor 
inamice in zona capitalei. Pnom 
Penh, și în oraș, în cîteva capitale 
de provincie temporar ocupate și 
Împotriva liniilor de comunicație 
aflate tn mlinile Inamicului.

Fondul Monetar Interna- 
fîontll 8 “â aplice o nouă
modalitate de calcul a valorii drep
turilor speciale de tragere (D.T.S.) 
pentru tranzacțiile Intre țările mem
bre. Această hotărire va permite ță
rilor membre să-și reglementeze da
toriile in D.T.S., bazindu-se pe pa
ritatea monedelor respective. Măsu
ra a devenit necesară deoarece, cal
culul făcîndu-se plnă acum In baza 
parității dolarului, a avut drept efect 
o subevaluare a D.T.S., după cea 
de-a doua devalorizare a, monedei a- 
mericane. Se precizează că această 
modalitate de calcul, care vizează o 
situație deosebită, nu se poate apli
ca decit reglementărilor dintre țările 
membre, nu și tranzacțiilor dintre 
membri și Fond și că măsura va avea 
un caracter temporar.

Personalul Oficiului de 
Radio șl Televiziune Fran
cez (O.R.T.F.) * dedarat 0 
vă de 24 de ore. In semn de protest 
față de intenția conducerii de apune 
In stare do șomaj sute de lucrători 
Indispensabili funcționării Întreprin
derii. Ziariști din numeroase redacții 
șl agenții de presă s-au solidarizat 
cu această mișcare de protest, orga
nized încetări ale lucrului de 2 plnă 
La 4 ore.

Președintele Partidului 
Republican al Poporului din 
Turcia, BuIent Ecevlt, l-a infor
mat miercuri pe șeful statului, Fahri 
KdriitUrk, că a eșuat In Încercarea 
de formare a unui guvern de coali
ție, deoarece nu a obținut sprijinul 
nici unuia dintre principalele partide 
reprezentate in Medjilis. După cum 
se știe, Partidul Republican al Po
porului deține. In urma alegerilor 
generale de la 14 octombrie a.c., 143 
de mandate din cele 450 ale Medjlli- 
sului (Adunarea Națională).

Ziaristul francez Jean 
Lacouture ‘ Prlmlt premiul „Au- 
jourd'hul" pentru cartea sa „Andrd 
Malraux, o viață lntr-un secol". Pre
miul menționat este decernat anual-

mari de pietre fiind aruncate la 
de metri înălțime. Erupția i 
fost însoțită de un ușor cutremur 
pămlnt, resimțit in regiunea din* j 
rul vulcanului.

Demonslratie pe strfizile Parisului, la care au participat 15 000 de pârinti, 
pentru introducerea lnvăjfimlntului flratuit In jcolile din Franța

de un juriu format din ziariști, 
pentru o lucrare de istorie sau poli
tică contemporană.

Noi acte de încălcare a 
Acordului de la Paris. Par11 
a fost difuzată, miercuri, o declara
ție a delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud in care șe protes
tează energic împotriva noilor acte 
de încălcare a Acordului de la Pa
ris asupra Vietnamului de către ad
ministrația «aigoneză. Declarația re
levă că. in ultima lună, autoritățile 
saigoneze au lansat ample opera
țiuni militare în Vietnamul de sud, 
în regiunea Platourilor înalte, și au 
efectuat zilnic raiduri aeriene dea
supra regiunilor eliberate din Bien 
Hoa. în urma cărora și-au pierdut 
viata numeroși locuitori.

Vulcanul Etna și-a reluat 
activitatea, E™ptia sa tuna con- 
6 id erată cea mai violentă din ultimii 
cinci ani. Din craterul vulcanului au 
erupt tone întregi de lavă, cantități

Comitetul de coordonare pen
tru comemorarea in Polonia a 300 
de ani de la nașterea lui Di- 
mitrie Cantemir a organizat, 
timp de 10 zile, la Wroclaw, o 
serie de manifestări care s-au 
încheiat cu o sesiune științifică 
găzduită la universitatea din 
acest important centru cultural 
polonez. Asistența, formată din 
profesori universitari șl istorici 
din Varșovia, Poznan, Cracovia, 
Torun, Lublin și Lodz, a audiat 
cu un deosebit interes refera
tele prezentate cu privire la 
contribuția de seamă a lui Di- 
mitrie Cantemir la dezvoltarea 
culturii românești și europene.

A fost apoi prezentat un film 
consacrat vieții și operei 
Dimltrie Cantemir,
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