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BATALIA PENTRU ECONOMII DE CAR8URAHTI!
Problema economisirii de carburanfi 

și energie electrică antrenează mase 
tot mai largi de oameni ai muncii din 
întreprinderi, de pe șantiere, din trans
porturi, simpli cetățeni. Pornind de la 
înțelegerea deosebitei importanțe pe 
care o are economisirea acestor resurse 
energetice pentru întregul progres eco
nomic al țării, pentru creșterea nivelului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe ministrul științei și cercetării din Austria

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit. sîmbătă dimineața, ne dr. 
Hertha Firnberg, ministrul științei 
și cercetării din Austria.

La Întrevedere au participat 
Paul Niculescu-Mlzll. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul educației șl Invătămîntului, 
loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie.

A luat parte, de asemenea, Wer
ner Sautter, ambasadorul Austriei 
la București.

Ministrul austriac a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial din partea președin
telui Austriei, Franz Jonas.

La rîndul său. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat președintelui 
Austriei cele mai bune urări.

Președintele Consiliului de Stat 
șl ministrul austriac au avut, apoi, 
un schimb de vederi în probleme 
ale relațiilor bilaterale, relevînd 
cu satisfacție evoluția lor favorabi
lă. pe multiple planuri. In intere
sul și avantajul reciproc, al cau
zei păcii, înțelegerii și cooperării 
Internaționale.

In cadrul convorbirii s-a apre

ciat că dezvoltarea fructuoasă a a- 
cestor raporturi, precum șl creș
terea potențialului științific Al ce
lor două țări oferă reale posibili
tăți pentru intensificarea și adln- 
cirea conlucrării In domeniul In- 
vățămîntulul. al cercetării și teh
nologiei. In acest sens, a fost ex
primată dorința comună de a »e 
Întreprinde noi acțiuni in vederea 
promovării, la nivel calitativ su
perior, a colaborării științifice ro- 
mâno-austriece.

întrevederea •-« desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

COLECTIVE DE OAMENI AI MUNCO RAPORTEAZĂ
ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN PE PRIMII

TREI ANI AI CINCINALULUI
secretari al comitetelor județene de 
partid, vom lua toate măsurile me
nite să asigure creșterea responsa
bilității comunist^ în înfăptuirea 
programului complex de dezvolta
re economico-socială a patriei — 
condiție de bază a ridicării nive
lului de trai al întregului popor și 
afirmării plenare pe plan interna
țional a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România".

★
Cinstind prin fapte Împlinirea în 

■oest an a unui sfert de veac de 
ia iiiființarea primelor unități pen
tru mecanizarea agriculturii în țara 
noastră, muncitorii, mecanizatorii, 
tehnicienii și inginerii din stațiu
nile pentru mecanizarea agricul
turii au lndepQrinit la 31 octombrie 
ax, sarcinile de plan pe primii 
trei ani ad cihcln>ailufl.ui. •

în telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care se rapor
tează acest succes, se arată „Mo
bilizați de hotărîrUe Congresului al 
X-lea, ale Conferinței Naționale a 
partidului nostru și de prețioasele 
indicații date permanent de către 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cei peste 
115 000 de tractoriști, mecanici, teh
nicieni și ingineri se angajează în 
mod ferm să înfăptuiască exempflar 
sarcinile de modernizare și dezvol
tare a producției agricole, pentru 
a asigura în anul 1974 o recoltă cît 
mai ridicată".

Raportlnd acest succes de presti
giu. Comitetul județean Brașov al 
P.C.R. a adresat o telegramă Co
mitetului Centra! al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune : „Mulțumind din inimă 
conducerii partidului, dv personal, 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul prețios pe care ni

BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Nicolae Mocanu). — Indus
tria Județului Brașov a continuat 
șl in ultimii trei ani ritmul Înalt și 
ascendent de dezvoltare înregistrat 
în anii cincinalelor precedente. In 
intervalul scurs din 1970, noi uni
tăți economice au apărut pe harta 
Județului ; a continuat, de aseme
nea, intr-un ritm înalt, procesul de 
modernizare a unităților existente 
prin dotarea lor cu instalații și u- 
tilaje la nivelul tehnicii mondiale. 
Succese de prestigiu s-au înregis
trat și In domeniul ridicării nive
lului calitativ al produselor. In a- 
ceștl ultimi trei ani au fost asimi
lata produse cu caracteristici teh- 
nico-funcționale superioare, ca au
tocamioanele din familiile „RO
MAN" și „DAC", tractoarele de 55 
CP șl 150 CP, noi sortimente de 
rășini sintetice și mase plastice etc. 
Exportul a crescut și el față de 
1971 cu 55 la sută.

Ieri industria județului Brașov a 
raportat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primii 3 ani ai cincinalului.

Acest avans va permite ca pină 
Ia finele anului să se obțină o pro
ducție industrială suplimentară de 
circa 3,8 miliarde lei, concretizată 
in 2183 tractoare», 1,2 mi
lioane rulmenți, 278 MW motoare 
electrice, 8 000 tone ciment. 6 880 
tone mase plastice șl rășini sinte
tice, 150 milioane lei utilaje teh
nologice pentru industria chimică, 
437 milioane lei piese de schimb 
pentru tractoare, 2,6 milioane mp 
țesături, 630 000 bucăți tricotaje etc.

dărite cu înalt

APROAPE DIN NIMIC CEVA
CU ECONOMII J

ENERGIA

C.C. al P.C.R.,

le

Telegrame adresate

lor nu 
la dis- 
impună- 
activită- 

prestă-

de trai al celor ce muncesc este necesar 
ca organizațiile de partid să acționeze ți 
mai intens spre a transforma lupta pen
tru economii intr-o acțiune larga, fermă, 
combativă și perseverentă.

Fiecare kilowat-oră de energie elec
trică, fiecare gram de benzină, fiecare 
metru cub de gaz metan trebuie gospo
dărite cu inalt spirit de răspundere I

Nu este vorba de o problemă de con
junctură, temporară, de o campanie de 
moment, ci de o acțiune temeinică, de 
durată, desfășurată cu toată energia ți 
Tăspunderea, în așa fel incit în fabrici, 
pe șantiere, in instituții, în locuințe să 
se obțină rezultate practice, materia
lizate în economii cit mai importante 
de combustibil și energie electrică.

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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Industriile despre care 
va fi vorba in rindurile ce 
urmează nu le-am intilnit 
in orașele, ci in satele ju
dețului Suceava. Ele nu 
sint adăpostite in hale mo
derne, ci în construcții mo
deste. Existența 
este anunțată de 
tanță de coșuri 
toare... Șl totuși, 
țile industriale și 
rile de servicii au in a- 
cest colț al țării o ponde
re însemnată, ridicindu-se 
în prezent Ia o producție 
anuală de peste 108 mili
oane lei, ceea ce reprezin
tă circa 11—12 la sută din 
producția globală a agri
culturii cooperativizate a 
județului. Desigur, atunci 
cînd campaniile agricole 
6lnt tn toi, unele uși ale 
atelierelor rurale 6e închid, 
iar forța de muncă organi
zată vine in ajutorul celor
lalți cooperatori. Meșteșu
garii pun mina pe sapă sau 
pe coasă cu aceeași price
pere cu care știu aă-și facă, 
în restul timpului, fiecare, 
meseria.

Aritmetică
bizară i Cînd risipa e

Amănuntele de mai joi tint reale $> izul lor de 
poantă fabricată nu e dat de fantezia cuiva, ci de umo
rul candid, propriu tuturor intimplârilor cu copii, 
latâ-le :

împrejurul unei fcoli din cartierul Drumul Taberei 
ți-a făcut simțită prezenta comerțul. reprezentat 
printr-un ambasador in halat alb al centrului de pline 
cel mai apropiat (de fapt — singurul pe trei micro- 
raioane) care apare prompt cu cotul doldora de cor
puri si batoane proaspete.

Copiii erau mulțumiți, părinții liniștiți, satisfacțiile 
recreației mari intraseră in limitele civilizației. Dar, 
eurind unii elevi, si incă dintre cei buni, au început 
să bată pasul pe loc la... aritmetici. Fenomenul părea

PICĂTURA DE CERNEALĂ I

l-ați acordat In toată această pe
rioadă, vă asigurăm că organizația 
noastră de partid, oamenii muncii 
din județul nostru, vor depune in 
continuare eforturi sporite pentru 
îndeplinirea în mod exemplar a sar
cinilor ce le revin și a angajamen
telor asumate, in vederea realiză
rii înainte de termen a planului pe 
1974 și pe Întregul cincinal.

Acționînd cu hotărire pentru 
transpunerea In viață a indicațiilor 
date de dumneavoastră cu prilejul 
Intilnirilor cu activele de partid și 
oamenii muncii din județele Mureș, 
Buzău, Prahova șl' Cluj, cit șl din 
recenta scrisoare adresată primilor

La o prima cunoștință cu 
sectoarele anexe ale coo
perativelor agricole de pro
ducție, unitățile coopera
tivelor meșteșugărești sau 
cele organizate de consi
liile populare comunale din

din lucruri extrem de sim
ple, dar necesare vieții de 
zi cu zi.

Astfel, cooperatorii din 
județ obțin venituri sub
stanțiale din valorifica
rea n uleielor de răchită

9 Bani din piatră seacă? Da, răspund 
(și demonstrează) meșterii suceveni 

• Artiștii lutului de la Marginea

județ, ramîî plăcut sur
prins de spiritul de ini- 

. țiativă al oamenilor care 
I știu 6ă valorifice resurse
le locale, să transforme în 
produse utile materii pri
me pe care le au la in- 
demînă, să asigure desfa
cerea producției realizate, 
satisfăcind astfel pevoi ale 
unor unități nu numai din 
județ, ci și din alte părți 
ale țării. Zeci și sute de 
mii de lei se obțin uneori

„cucoana mare ,
circulă pe patru roți • • •

crare a lemnului m lucrea
ză pe schimburi, ca la ori
ce fabrică. Aici funcționea
ză o serie de mașini ac- 

electric și un ga
in funcțiune cu a- 
unui motor Die- 
cărămidărie, cu a- 
unei prese meca- 

se produc

cu 
la 

socoteli se cramponau să introducă inovații In «iște- 
mul zecimal? Rezolvarea a venit din senim.. că orice 
mare descoperire, ca

— Tăticule, cit fac
— Păi... tu nu știi ?
— Opt.
— Vezi ? I
— Atunci patruzeci 

optzeci ?
— Dar fac exact optzeci.
— $i patruzeci de bani si < 

ce nu fac optzeci de bani ?
— Fac exact optzeci de bani.
— Hm 1
Copilul respectiv, aflat la porțile aritmeticii, are Șt 

acum mari îndoieli că nenea cel bun. cu coșul cu bu
nătăți. s-ar putea să nu aibă dreptate cind refuză să 
vindă batoane de un leu, cu care e aprovizionat, si ou 
in schimb din cele de patruzeci de bani, două la leu. 
fără rest. Profitind de presupusa ignorantă a copilu
lui. Ori de lipsa lui de apărare. Desconslderind rolul 
educativ al meseriei lui. Onoarea lui de adult. Si cins
tea aritmeticii.

Dacă vor fi corijente la matematică, să se ferească 
respectivul de părinți 1

inexplicabil si. în orice caz. fără nici o legătură 
alimentația. De ce incă tocmai fincii cei mai ageri

penicilina si razele X : 
patru si cu' patru ?Si cu- patru ?

si cu patruzeci de ce

cu patruzeci de

că orice

nu fac

bani de

Sergiu ANDON

6-a mal scris de multe ori despre 
remarcabila realizare a constructori
lor noilor tipuri de autocamioane 
„DAC“ și „ROMAN". De această 
dată revenim pentru a relata fapte 
mai puțin îmbucurătoare, care nu 
vizează pe constructori sau procesul 
propriu-zis de fabricație, ci modul In 
care aceste autocamioane sint folo
site și exploatate In transporturi, pe 
șantiere. In examinarea acestei pro
bleme pornim de la rezultatele unul 
sondaj Inopinat, organizat cu citva 
timp în urmă de Inspectoratul ju
dețean pentru controlul calității pro
duselor Brașov, In colaborare cu 
specialiști de la întreprinderea de 
autocamioane și lucrători de miliție 
asupra stării de Întreținere, funcțio
nare si exploatare a autocamioanelor 
„DAC“ și ROMAN". Spre deosebire 
de autocamioanele „Carpațl" și „Bu- 
cegi" de 3—5 tone, care s-au fabricat 
și a căror fabricare continuă, noile 
tipuri de autovehicule solicită din 
partea conducătorilor auto, cit șl a 
factorilor responsabili cu repararea 
și întreținerea, cunoștințe profesio
nale temeinice, o stăpinire perfectă 
a modului specific de funcționare.

Dună verificarea a 38 de autocami
oane s-au desprins următoarele de
ficiențe : 11 autocamioane foloseau 
alte uleiuri decit cele prescrise pen
tru motor, cutie de viteze și punte 
spate ; 19 autocamioane funcționau 
fără să fie gresate la cardan, direc
ție, suspensie, frină ; 28 de autoca
mioane aveau depuneri masive de 
mii in uleiul filtrului de aer ; 4 au
tocamioane nu aveau lichid de frină 
In sistem ; 4 autocamioane funcțio
nau de la începutul exploatării fără 
a avea ulei tn filtrai de aer. Din 38 
de autocamioane, doar.„ două au fost

maigăsite Intr-o stare de exploatare 
corespunzătoare.

Deși este îndeobște cunoscut 
buna funcționare și exploatare a 
cărui autovehicul depinde într-o mă
sură covlrșitoare de pregătirea con
ducătorului lauto, fapte de necontes
tat atestă că acest aspect a fost tra
tat, ,in multe locuri, cu nepermisă 
indolență. Pe baza fișelor de testare.

că 
fie-

produselor să extindă acțiunea de la 
Brașov și in alte șas^ județe, pen
tru o edificare mai cuprinzătoare. 
Zilele acestea s-a tras linie sub tes
tarea a 147 de conducători auto, 52 
de revizori tehnici, maiștri, șefi de 
garaje din 21 de autobaze. Și de a- 
oeastă dată rezultatul este cit se 
poate de îngrijorător : numai patru 
persoane din 199 au răspuns in te-

După un sondaj la mai multe autobaze, o concluzie ge
nerală : necesitatea unei acțiuni imediate pentru pregă
tirea temeinică a celor care exploatează și întrețin noile 

tipuri de autocamioane

fiecare șofer de pe cele 38 de auto
camioane a (ost chestionat spre a se 
vedea dacă are cunoștințe suficiente 
pentru a stăpini specificul de func
ționare a noilor tipuri de autoca
mioane dotate cu motoare Diesel. 
Rezultatul testării : doi șoferi aveau 
cunoștințe satisfăcătoare privind ex
ploatarea și întreținerea autocami
oanelor „DAC“ ; 36 de conducători
auto erau slab pregătiți. în același 
timp, 6 șoferi au fost bine instruiți, 
12 instruiți superficial, iar 20 — ne- 
instruițl. „Nu are nici cele mai ele
mentare cunoștințe despre „DAC", 
„Nu are carte de exploatare" -r- se 
poate citi in dreptul numelui celor 
mai mulți-dintre șoferii chestionați.

O asemenea stare de lucruri gravă 
a determinat Inspectoratul general 
de Stat pentru controlul calității

grai la cele 20 de Întrebări din ches
tionar : 80 la sută din conducătorii 
auto, revizori tehnici, maiștri și șefi 
de garaje n-au răspuns la circa 70 
la sută din întrebări ; la toate cele 
137 de autocamioane cu motor Diesel, 
supuse verificării, s-au găsit nume
roase șl grave deficiențe de . întreți
nere și exploatare.

Firește, producția și exploatarea 
autocamioanelor de un asemenea ni
vel tehnic trebuie să se soldeze ou 
o eficiență cit mal ridicată pe planul 
economiei naționale. Or, ce se înitim- 
plă ? Datorită gradului insuficient de 
pregătire tehnică de specialitate a 
acelor conducători auto cărora ÎL se 
Încredințează tipurile respective de 
autocamioane 6e produce o pagubă 
dublă : In primul rind, prin uzura 
timpurie a acestor mljioaoe auto In

valoare de zeci și zeci de milioane și, 
in al doilea rind, prin faptul c& ex
ploatarea lor necompetentă duce la 
consumuri exagerate de carburanți 
și lubrifianți. Este limpede ce 
porții capătă această risipă de 
torină și uleiuri pe ansamblul 
nomiei,! ,

— Pare incredibilă situația pe 
am detectat-o prin sondaj ____
tovarășul Silviu Bașca, inspector-șef 
al Inspectoratului județean pentru 
controlul calității produselor Brașov.- 
Dar in lumina faptelor apar defi
ciențe extrem de păgubitoare : 
cheile unor autocamioane noi, re- 
prezentînd cuvintul celei mai moder
ne tehnici, sint încredințate de multe 
ori unor oameni lipsiți de cea mal 
elementară pregătire pentru a le 
asigura o funcționare și exploatare 
corespunzătoare.

Mal departe, în sprijinul afirma
ției că în primul rind de omul de 
la volan, de pregătirea și capacitatea 
acestuia de <i minut aceste mijloace 
tehnice moderne depind tn cel mal 
înalt grad ..longevitatea", modul ra
țional de exploatare și randamentul 
noilor tipuri de autocamioane, ne-au 
(ost turhlzate nu puține exemple de 
șoferi’ care, cu autocamioanele „DAC“ 
și „ROMAN" pe care le au în pri
mire, Ișl onorează profesiunea, ca șl 
renumele firmei producătoare.

în această ordine de Idei, este de 
reținut faptul că mașini provenite 
din aceeași generație ajung tn 6curt 
timp să aibă destine cu totul dife
rite. Unele, deși au la bord doar

Constantin MORAJRU
(Continuare in pag. a Il-a)

care 
spune

I

din luncile Inundabile 
ale riurilor Șiret, Mol
dova și Suceava, nuiele u- 
tilizate la legatul vițel de 
vie în județele Vrancea, 
Iași, Vaslui, Buzău, precum 
și din'vinzarea măturilor de 
sorg și a măturoaielor din 
lăstari de mesteacăn. Ma
teria primă pentru acestea 
din urmă o constituie ma
terialul rezultat din curăți
rile de igienă făcute In pă
durile de cring. în locali
tățile Zamostea și Udești 
se cultivă pe circa 30 de 
hectare de terenuri .inun
dabile, improprii agricul
turii, răchită nobilă din 
care se execută împleti
turi : coșuri de uz gospodă
resc, panere, genți, gea
mantane, navete — In va
loare de circa 300 000 lei. 
Meșterii din C.A.P. • Ma- 
nolea fac împletituri din 
cinepă : fringhii, ață de 
tapițerie, hamuri, căpestre, 
popritori. Satele Volovăț 
și Bogdăneștl sint cunos
cute pentru articolele lor 
de cojocărie. Prin recu
perarea deșeurilor textile, 
la Fălticeni se confecțio
nează saltele și perne. A-. 
ceste „mărunțișuri" În
seamnă la un loc, anul 
acesta, 2 862 000 lei. Nu 
mai puțin de 14 milioane 
lei scot o serie de coope
rative exploatlnd nisipul 
și pietrișul riurilor.

La Calafindești, In acti
vitățile industriale sint o- 
cupați 168 de meseriași, 
în sectoarele de prelu-

ționate 
ter pus 
jutorul 
sel. La 
jutorul . . ,___ ____
nice, se produc anual 
400 000 de . cărămizi. O e- 
chipă exploatează de pe 
terenurile cooperativei 500 
de metri cubi de piatră 
pentru fundații, garduri, 
flntini, construcții gospo
dărești. Atelierul de rotă- 
rie livrează într-un an zece 
căruțe pentru nevoile pro
prii ale cooperativei și alte 
60 pentru diverși benefi
ciari. Cooperativa va de
păși producția planificată 
la activități industriale, 
pină la sfirșitiul anului, cu 
peste un milion lei. Mese
riași calificați, precum tîm- 
plarii Gheorghe Moscaliuc, 
constructorul Gheorghe Ti- 
niuc, cărămidarul Mlhal 
Racolță și alții, care îna
inte au lucrat în diferite 
locuri, la mari distanțe de 
satul lor natal, s-au în
tors acum acasă, unde este 
nevoie de munca și de pri
ceperea lor. Ținind sea
ma de posibilitățile de 
depășire a, planului, se poa
te prevedea că acest gen 
de activități vor da mal 
mult de jumătate din ve
niturile cooperativei. Dar, 
după cum ne spunea 
Gheorghe Usatiuc, ingi- 
nerul-șef al C.A.P., se are 
în vedere diversificarea in 
continuare a acestui gen de 
activități. Se intenționează, 
de pildă, să se organizeze 
confecționarea de catrințe 
de lînă colorată, cu mo
dele . din fir metalic auriu 
șl cu ornamente din paie
te, la domiciliul unor coo
peratoare, țesătoare vestite 
ca Mlnodora Racolță, Vic
toria Molocinluc, Mlnodo
ra Diaconescu și altele, fo- 
losindu-se războaiele tradi
ționale.

Silviu PODINA
(Continuare in pag, a V-a)
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După trei
milenii

Se lucra lo săparea ftmrfnflr! 
căminului cultural din Vcrmcș 
(Bistrița-Năsăud). Pămlntul ex
cavat era transportat cu un 
tractor. Deodată, sub senilele 
acestuia, terenul s-a surpat. In 
..depresiunea* 1 formată instanta
neu, sdpdforii au găsit sfărimaf 
sub greutatea tractorului. In 
mari fragmente, un vas de ce
ramică de proporții neobișnui
te. cu o capacitate de aproape 
10(1 de litri. Chemați îndată la 
fata locului, snccialistii muzeu
lui de istoric din Bistrița aveau 
sd constate că se află In fala 
unei descoperiri arheologice de 
mare valoare. Este vorba de 
un ras de origine traded. 
avind o rlrsf4 de nesf- 3000 de 
ani. Reconafitt/if in întregime, 
el se remarcă, dincoîg de pro
porțiile vriețesfi, mai ales prin 
eleganta formei a decorației, 
prin smalțul de culoare neagră 
cu luciu intens metalic. în 
prezent, cercetătorii bisfrifeni 
încearcă sd descifreze tehnica 
obținerii smalțului resnecllv, 
precum si alte „secrete*  ele ce
ramicii tracice.

Atenție,
vînători!

Apropierea unui nou seion 
cinegetic a sugerat Inspectora
tului județean Sibiu al Minis
terului de Interne efectuarea 
unul control privind, printre al
tele, starea tehnică a armelor 

Iși modul in care acestea sint 
păstrate. Rezultatele au con
firmat . din plin oportunita
tea acțiunii : nu mai puțin de 
91 de arme de vinătoare pre
zentau diferite defecțiuni teh- • 
nice, dispunindu-se retragerea I 
lor pentru casare. Cu acest | 
prilej au fost scoase In eviden
tă si numeroase alte abateri 
soldate uneori cu consecințe gra- 

Ive. Astfel, vinătorii H. Hoger, 
din comuna Axente Sever, și 
I. Simon, din comuna Alțina, 
i-au făcut vinovați de acciden
tarea unor copii. I. Kessler, din 
comuna Hosman, și V. Petres
cu. din Cisnădie. aflati in sta
re de ebrietate, au folosit ar
ma ..la o ceartă" cu niște ce
tățeni pe care i-au rănit. Fe
rește. în toate aceste cazuri 
s-au luat măsurile prevăzute c 
de lege. Dar. pentru n*  nu se 
ajunge aici, e bine ca vînătorii 
să ia aminte.

| Examenul 
de caritate

Eveniment petrecut recent la 
școala dc surori de Cruce Ro- I 
Sie din Timișoara. în frunte I 
cu dr. Melania Crețu. președin- I 
ta comisiei județene de Cruce ■ 
Roșie, și dr. Petre Manciu. se- I 
cretarul comisiei, 60 de cursan- | 
te s-au prezentat la centrul de 
recoltare a sinaelui din Timi- I 
soara. unde au efectuat prima I 
donare onorifică. Astfel, para- ■ 
lei cu învățarea acordării pri
mului ajutor, cele 60 de cursan
te au trăit sentimentul adine 
uman inspirat de donarea de 
singe pentru cei of lăți in- sufe
rință. Sau altfel spus, o pro
movare cu succes, in corpore, 
a examenului de caritate !

Epilog la 
„Pirat pe 
patru roți“

Relatam nu de mult, intr-o 
notă publicată la aceasta ru
brică. sub titlul ..Pirat pe pa
tru roți“» („Scinteia" nr. 9658) 
despre comportarea huliganică 
a șoferului Mihai Racu. sala
riat la autobaza 1 Galați, față 
de bolnava pe care se angaja- I 
se s-o transporte la soital Ur- I 
marea acestui fapt ? Intreprin- I 
derea de transporturi auto Ga
lați ne relatează că. după cer
cetările de rigoare, cazul res
pectiv a fost prelucrat cu toți 
salariații întreprinderii, iar so- ■ 
Ierului R.M., in urma abaterii 
săvirsite, i s-a desfăcut con
tractul dc muncă.

Semnalizarea rutieră constituie unul dintre elemen
tele de bază ale tehnicii circulației moderne. Sini cu
noscute eforturile serioase oare s-au depus In ultimul 
timp pentru îmbunătățirea acestei semnalizări. Reali
zările pozitive înregistrate au dus la o reglementare 
considerabil mai bună a circulației In Capitală, la pro
grese importante pe calea organizării acesteia potrivit 
cerințelor unui mare oraș. Sint rezultate cu aiit mal 
salutare In condițiile dezvoltării vertiginoase a traci
cului rutier, ale creșterii numărului turiștilor. Mal 
multe scrisori sosite la ’redacție nc-au semnalat Insă 
că mal continuă să existe unele deficiente in rețeaua 
semnelor și semnalelor (marcaje. Indicatoare și sema
foare), care produc incă destule neplăceri conducăto
rilor auto șl pietonilor. In legătură cu problema aces
tor Indicatoare și semnale rutiere, nc-am adresat mai 
multor persoane, avind competență in acest domeniu, 
cu rugămintea de a ne răspunde la următoarele două 
InlrchArl : J) Care este eficiența actuală a semnaliză
rii rutiere pe străzile municipiului ? șl 2) Ce propu
neți pentru îmbunătățirea orientării și dirijării circu
lației cu ajutorul semnelor și semnalelor rutiere ?

Co'ond Victor Bcda. șe
ful Direcției circulației d n 
Inspect ora tui gen '-ai al 
miliției : In Capitală exis
tă incâ multe artere și no
duri rutiere importante care 
nu sint bine sau deloc sem
nalizate, dâun-ind traficului 
și periefi-'înd astfel siguran
ța circulației. Lipsesc indi
catoarele dc orientare către 
zone de interes local sau 
turistic — stadioane, muzee, 
platforme industriale, gări, 
autogări, monumente is*o-  
rice etc. ; lipsesc și In in
tersecții importante, cum ar 
fi. de exemplu, cele de la 
intretă-ierea străzii Dristw 
ea șoseaua Mihai Bravo, 
Baba Novac cu bd. Leontin 
Sălăjan, bd. Ion Șulea cu 
bd. Leontin Sălăjan, bd. 
Muncii cu bd. Leontin Sâ
lăjan, Piața Muncii etc., ca 
sâ menționăm numai citeva 
exemple din cartierul Titan. 
Mari greutăți creează bucu- 
reștenilor. mai ales turiști
lor, nesomn al iza rea stațiilor 
de tramvaie, troleibuze și 
au tobuz e con form s ta n da r- 
delor. Din această cauză se 
comjt frecvente aba-teri și 
adesea chiar accidente. A- 
semenea situații sint foarte 
frecvente pe șoseaua Giur
giului, șoseaua CoJenrtăpa, 
șoseaua Viilor, Calea Mo
șilor, Calea Dorobanților, 
bd. 1 Mai.

In ultimii ani s-au con
struit in stațiile ' de tram
vaie numeroase refugii, ele 
contribuind la mărirea aflu
enței circulației și la pro
tejarea pietonilor care aș
teaptă sosirea tramvaiului. 
Dar aceste refugii arj deve
nit obstacole deosebit de 
periculoase in carosabil 
pe timpul nopții $1 in con
dițiile vremii nefavorabile, 
cind vizibilitatea este re
dusă.

în ce privește indicatoa
rele de interzicere, sint incă 
unele a căror instalare nu 
este pe deplin justificată. 
De aceea, apreciez că este 
necesar să continue acțiu
nea de reducere și desfiin-

Stoencscu, de la Institutul 
de arhitectură „Ion Mlncu": 
Amenajările anexe traficu
lui rutier din Piața 1848, cu 
s?mne vechi, demodate, pe 
deasupra și prost amplasa
te, n-au reușit să Imprime 
fluxului rutier o claritate 
satisfăcătoare. Același lu
cru se poate spune despre 
Piața Cosmonauților. In 
P.ața Victoriei, pietonii nu 
pot traversa străzile care 
converg in acest loc chiar 
ci nd semaforul prezintă cu
loarea verde. Obstacolul il 
constituie autovehiculele 
care ies din intersecție cu 
viteză, mulți conducători 
„uițind" că acolo au prio
ritate pietonii. Spre a li se 
„aduce aminte", aici sint

pentru a se semnala, 
bunăoară, o intersecție di
rijată cu semafoare sau o 
trecere de pietoni ce poate 
apărea brusc ; sint insu
ficiente indicatoarele de 
presemnalizare pentru or
donarea obligatorie a cu- 
renților de trafic înaintea 
Intersecțiilor mari. Un ase
menea exemplu 11 oferă 
Piața Victoriei, la intrarea 
din bd. Ana Ipătescu. Bule
vardul n-arc un asemenea 
semn de presemnalizare și 
atunci, mulți dintre cei ce 
virează la stingă rămin pla
sați pe dreapta, iar cei ce 
merg Înainte sau fac la 
dreapta se plasează pe stin
gă, In spațiul pieței, crein-

Reorientări în orientarea 
indicatoarelor de circulație

Anchetă pe urmele unor scrisori

țâre a restricțiilor inutile. 
Consider că trebuie revă
zute și restricțiile instituite 
la orele de virf pe anumite 
artere, unde circulă mij
loace de transport in co
mun. Sint străzi importante 
de legătură cu unele mari 
cartiere undo, cu toată 
frecvența relativ redusă a 
transportului in comun, cir
culația generală este inter
zisă : Calea Călărași, str. 
Dr. Felix, str. Căderea Băș
tii iei. st-r. Alex. Sahia etc.

în încheiere, sugerez să 
se aplice de urgență planul 
semnalizării de orientare 
propus de organele de mi
liție In 1972. Semnaliza
rea prin panouri și indi
catoare de orientare să aibă 
continuitate și să fie com
plotată cu marcaje pe par
tea carosabilă, Indicîndu-se 
prin săgeți și înscrisuri di
recția de mers și numele 
locailitățil. Toate trecerile de 
pietoni să fie semnalizate 
prin Indicatoare și marcaje. 
Ar fi die dorit ca proble
mele legate de semnaliza
rea rutieră să fie rezolvate 
do serviciul de circulație 
din cadrul C.P.M.B., in con
cordanță cu propunerile mi
liției. așa cum rezultă d'.n 
studiile și analizele efec
tuate in teren.

Conf. dr. ing. Laurcnțiu

necesare'semnale luminoase 
de atenționare. •

O deficiență in semnali
zare o constituie plasarea 
reclamelor luminoase in 
preajma semafoarelor sau 
indicatoarelor de trafic 
(semafoarele se proiec
tează pe reclame, se pro
duc confuzii, bijbiieli in 
mersul autovehiculelor 
etc.). Un astfel de exem
plu întîlnim la inter
secția bd. Bălcescu cu str. 
C. A. Rosetti, în apropiere 
de cofetăria „Scala".

Ing. Nicolae Mărgărit, 
consilier specialist la insti
tutul de studii și proiectări 
pentru gospodărie comuna
lă : La intersecția străzii 
Matei Voievod, recent mo
dernizată, cu str. Agricul
turii se produc gituiri (str. 
Matei Voievod nu are plan
tate, la intrarea în respec
tiva intersecție, semnale de 
prioritate). Nu se aplică 
aici ceea ce specialiștii 
numesc principiul indi
catoarelor conjugate. în 
schimb, la ieșirea din in
tersecție găsim indica
toare de prioritate in mod 
absolut inutil, pe artere 
majore, a căror prioritate 
este evidentă. într-o serie 
de alte locuri lipsesc in
dicatoare de presemnali
zare, absolut necesare

Vedere de la Pîrîul Rece

Unde este 
Florian ?

în ziua de 7 octombrie a.c., -
după cum ne relatează Marin I 
Tudor, cooperator din comuna I 
Ciochina (Ialomița), fiul său 
Marin Flonan. in virstă de 13 I 
ani. elev la școala specială din 1 
Movila (Ialomița) a dispărut I 
fără urmă. în ziua amintită co
pilul a fugit de la internat îm
preună cu încă doi copii la bli
dul de la Fetești. Aceștia s-au 
întors, declarind că s-au rătăcit 
pe drum. Florian era imbricat 
In uniformă școlară si purta un . 
fee pe cap. Pentru recunoaște- I 
re. adăugăm că are defecte de | 
vorbire și auz. Cine poate da . 
relații este rugat să se adrese- I 
te organelor de miliție. I

Rubrici redactată de
Dumitru TtRCOB 
Gheorqbe DAVID 
fi corespondenții «Scinteii*

du-se adevărate dispute 
pentru obținerea priorității

Iancu Petre, șofer la în
treprinderea de transpor
turi București : Noi, șoferii 
I.T.B. — și nu numai noi 
— sintem uneori surprinși 
și chiar derutați de modul 
cum este organizată circu
lația in unele intersecții. 
Piața Muncii, bunăoară, 
a devenit proverbială : 
Dirijarea prin indicatoa
re — care au și ele o 
anumită limită de funcțio
nalitate — este complet 
depășită de numărul mare 
de autovehicule care circulă 
prin acest nod rutier. Indi
catoarele de „sens gira
toriu" nu mai „țin piept" 
șirurilor interminabile de 
mașini ori tramvaie șl nu 
le mai pot dirija ritmic și 
corect pe direcțiile de 
mers dorite. Se produc în
tretăieri, busculade și foar
te frecvent blocări de cir
culație. Se impune moder
nizarea Intersecției respec
tive și instalarea de mij
loace automate de dirijare. 
Intersecția bd. Leontin 
Sălăjan cu str. Postăvarul 
reprezintă un alt exemplu 
de nerezolvare a organiză
rii circulației, un obstacol 
deosebit în fluxul curent. 
Mașinile care vin de pe 
str. Postăvarul și doresc să

vireze la stingă, pe bd. 
Leontin Sălăjan, sint obli
gate. mai intil, să facă un 
viraj la dreapta, pe o lun
gime de 20—30 metri, șl să 
Întretaie 6 benzi de circu
lație pentru ca să se poată 
Înscrie pe banda I a arterei 
Leontin Sălăjan. Mai a- 
dăugăm că aici au loc cu 
regularitate accidente (cel 
puțin 1—2 pe săptămină !).

Ing. Milucă Carp, de la 
Direcția generală a drumu
rilor din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunica
țiilor : Deși In ultimul 
timp s-au adus reale Îm
bunătățiri semnalizării ru
tiere. lipsurile In acest 
domeniu persistă. Astfel, 
pe Calea Victoriei, la inter
secția cu strada 30 Decem
brie, există un indicator 
care permite parcarea au
tobuzelor pe strada amin
tită, prin executarea unui 
viraj la stingă. Acesta este 
insă in contradicție cu in
dicatorul „Accesul interzis 
tuturor vehiculelor" insta
lat la capătul străzii 30 
Decembrie. In vederea evi
tării unor greșeli, sint de 
părere că trebuie reconsi
derată metodologia de sta
bilire și fixare a indica
toarelor. Amplasarea lor să 
se facă pe baza unui plan, 
în raport cu condițiile de 
Circulație. Este necesar să 
se înlocuiască indicatoa
rele necorespunzătoare, 
atit din punct de vedere al 
conținutului, cit și al di
mensiunilor. Pentru Îmbu
nătățirea vizibilității lor ar 

-trebui extins sistemul mon
tării pe console.

Ing. Dan Florca, inspec
tor general în Inspectoratul 
general de. stat pentru con
trolul calității produselor 
(conducător auto amator) : 
Pe străzile Popa Tatu, 
Dinicu Golescu, Sf. Elefterie 
ș.a., indicatoarele sint mas
cate de copaci. Marcajele 
de pe partea carosabilă a 
drumurilor sînt în foarte 
multe locuri șterse — pro
babil din cauza proastei 
calități a vopselei — nu 
corespund întotdeauna indi
catoarelor instalate in zona 
respectivă. Pe bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej, 1a intersec
ția cu str. Vasile Pirvan, o 
săgeată înscrisă pe culoarul 
doi indică direcția înainte, 
iar indicatorul rutier care 
oprește virajul la stingă nu 
se observă din cauza trolei
buzelor care opresc In sta
ție. Este, ca să spun așa, o 
invitație... la accident 1

★
Supunem atenției opi

niile și sugestiile expri
mate mai sus. Sintem în
credințați că gospodarii o- 
rașului le vor acorda aten
ția cuvenită.

Dumitru 
M1NCULESCU

PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR Șl A VIITOARELOR MAME

în ședința de vineri — 9 noiembrie a.c. — Comitetul executiv al 
Consiliului popular al Capitalei a analizat activitatea organelor sani
tare privind aplicarea prevederilor legate de ocrotire a femeilor 
gravide și a copiilor. Prin programul de măsuri adoptat cu acest prilej 
— și care urmează a fi aplicat plnă la sflrșitul acestui an • s-au 
stabilit, intre altele : extinderea sistemului dc acordare a consultației 
periodice — pentru unele categorii de gravide — In incinta mater
nităților de sector ; organizarea in cel mai scurt timp — in fiecare 
sector al Capitalei — a cabinetelor speciale pentru tratamentul steri
lității și pentru dispensarizarea anumitor categorii de gravide ; in
tensificarea activității serviciului de ginecologie infantilă, precum șl 
a cabinetului dc genetică pentru consultarea și tratamentul cupluri
lor de tineri căsătoriți, cu cazuri de boli genetice in familie ; institui
rea obligativității privind luarea in evidență și supravegherea do 
către cadrele medico-sanitare din circumscripție — a nou-născuților 
in primele 48 de ore de la externarea lor din maternitate ; studierea 
posibilității de înființare a unor unități specializate pentru ocrotirea 
copiilor mici cu dezvoltare fizică deficitară și cu o rezistență scăzută 
la îmbolnăvire etc.

NOI PRODUSE ALIMENTARE

Inccpind cu acest trimestru, magazinele comerțului vor oferi cum- 
părâtorilâr 46 de noi produse alimentare. Este vorba de noile sorti
mente de produse lactate (Fruiactin, urdă cu arome), de noile pro
duse aspic in membrană (4 tipuri), de 6 noi conserve de legume 
supă de cremă cu dovlecei, supă de cremă cu conopidă ș.a.), de noile 
sortimente de conserve de crap- de crescătorie etc. Pentru 1974 sint 
anunțate peste 200 de noutăți sortimentale. Vom reveni cu amănunte.

INVITAȚIE LA DRUMEȚIE

Oficiul de turism al Capitalei ne anunță că organizează în flecare 
duminică excursii de o zi pe diferite trasee montane. Pentru a facilita 
participarea celor dornici de drumeție, plecarea autobuzelor se face 
chiar din cartierele orașului (punctele precise de îmbarcare și ora 
plecării se pot afla — telefonic — de la agențiile O.N.T.), iar plata 
excursiei se face direct la autobuz, fără a fi necesară Înscrierea 
prealabilă.

CITEVA SEMNALE CRITICE

© De ce lipsește bulionul din magazine ? Aceasti 
Întrebare ne-a fost adresată de cititori din Capitală șl din mai multe 
localități de provincie. Cum noi nu am fost in măsură să dăm un 
răspuns documentat, solicităm răspunsul respectiv din partea celor in 
drept, pentru a-1 putea comunica — la rindul nostru — celor ce ne-au 
întrebat.

o 0 bale devenită... bufet. In numele cetățenilor di» 
comuna Bujoreni, corespondentul nostru din județul Vîl cea ne co
munică următoarea știre : cu un an in urmă aici a fost amenajată, 
prin muncă patriotică, o frumoasă baie comunală. După ce au trecut 
insă mai multe luni de la inaugurare, primarul comunei, Marin 
Diaconu, a luat o curioasă și arbitrară măsură : fără aprobarea obștel ' 
a hotărit ca dușurile, conductele și celelalte instalații să fie demon
tate, iar clădirea băii să fie transformată in... bufet.

® De-ale sezonului rece. sintem informați că deți nt 
aflăm, in sezonul rece, iar magazinele sătești ar trebui să fie „pe 
fază", in unitățile din comunele Mălușteni, Blăgești, Suletea (județul 

'Vaslui) lipsesc parțial sau total numeroase articole de îmbrăcăminte 
(cămăși, pulovere, costume, ciorapi tricotați), precum și articole 
strict necesare acestui anotimp : galoși, ghete, cizme. Ce au de spui 
conducătorii cooperativei de consum din județul Vaslui ?
v_____________________ __ ________________ y

Cînd risipa e „cucoană mare
(Urmare din pag. I)
citeva mii de kilometri parcurși, au 
din cauza exploatării și Întreținerii 
neraționale un grad prematur de u- 
zură. Alte „DAC"-uri sau „RO- 
MAN“-uri — și n-a luat nimeni ma
șinile la alegere — ca cele cu nr. 
21-B-7750, 21-B-7748 de La autobaza 
6 Filaret, conduse de Costică Enc, 
Dumitru Pușcașu, Ion Lincuță, Ni
colae Ciocazan, au parcurs în cele 
mai bune condiții, fără reparații ca
pitale, aproape 200 000 km.

Este, fără îndoială, merituos fap
tul că sub îndrumarea organelor lo
cale de partid. Inspectoratul jude
țean pentru controlul calității pro
duselor din Brașov a inițiat această 
acțiune și a declanșat — am putea 
spume preventiv — semnalul de a- 
la’.mă.

Desigur, curmarea situației exis
tente. relevate in mod cit se poate 
de clar de sondajele întreprinse, im
pune luarea de urgență, fără nici o 
tergiversare, a unui șir de măsuri. 
Pe de o parte, întreprinderea de au
tocamioane nu-și poate socoti dato
ria împlinită numai prin faptul că a 
fabricat autocamioanele și ele au 
ieșit pe poartă. Un constructor . de 
mașini care Vede produsul muncii 
sale hu in mod îngust, departamen
tal. ci din punctul de vedere al in
tereselor economiei naționale, se fo
losește de toate mijloacele ce-i stau 
la indemină spre a asigura urmări
rea comportării în exploatare a ve
hiculelor livrate, prin centrele de 
service, acordă asistență practică și 
teoretică beneficiarilor.

Un început bun s-a făcut în acest 
sens, în ultimul timp, mai ales după

dezbaterea in compartimentul de 
control tehnic de calitate a scrisorii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, adre
sate constructorilor de mașini. Ast
fel a fost amenajat un laborator de 
școlarizare a personalului de exploa
tare și din uzină, în care autocami
oanele „DAC" și „ROMAN" sint di
secate In agregate secționate ; aici 
instruirea se face în fața planșelor 
și cu sculele speciale necesare unot 
operații de montare și demontare 
corecte. Se are, de asemenea. în ve
dere organizarea a două echipe de 
instruire șl școlarizare mobile, care 
urmează să se deplaseze in țară, la 
principalii beneficiari, spre a asigu
ra școlarizarea și instruirea directă, 
la locul de muncă. Poate fi consi
derat, apoi, ca semn bun faptul că 
in discuția avută cu tovarășul ing. 
Valentin .Călin, director general ad
junct al Centralei industriale de au
tocamioane șl automobile, director al 
întreprinderii de autocamioane, și 
cu inginerul Moucha Romulus Ioan, 
șeful serviciului CTC-Iaboratoare, a- 
ceștia 'și-au exprimat nemulțumirea 
față de unele deficiențe proprii vi- 
zind activitatea rețelei de service, 
care nu acordă pretutindeni asisten
ța tehnică corespunzătoare, precum 
și hotărirea de a acționa cu fermi
tate, neintirziat, pentru a aduce lu
crurile pe făgașul normal.

Pe de altă' parte, In redresarea si
tuației actuale, răspunderi deosebite 
revin beneficiarilor de autocamioane 
„DAC" și „ROMAN", tuturor ace
lora cărora statul le-a încredințat a- 
semenca mijloace de transport. Este 
de netolerat ca, în timp ce nume
roase colective nu precupețesc- nici 
un efort pentru a economisi prin

toate mijloacele si posibilitățile de 
care dispun, leu cu leu, alții — din 
indolență, neglijență sau nepricepere 
— să risipească milioane și milioane 
de lei. Cine ar concepe măcar o clipă 
ca la pupitrul de comandă al unor lo
comotive Diesel-electrice să se așeze 
un om care n-a văzut pină atunci o 
asemenea „uzină" ? De ce acest lu
cru este permis cind este vorba de 
categorii de autovehicule de mare 
tonaj acționate cu motoare Diesel? 
Este intrutotul îndreptățită și judi
cioasă opinia mai multor Interlocu
tori care arătau că trebuie Instituită 
o regulă severă, de Ia care să nu se 
admită nici o concesie, nici o dero
gare ; tot așa cum nici unui șofer nu 
1 se poate încredința conducerea u- 
nui vehicul dacă nu are permis de 
conducere și nu cunoaște temeinic 
regulile de circulație, nici unui șofer 
să nu-i fie permis să urce la volanul 
autocamioanelor „DAC" sau „RO
MAN" dacă nu a fost atestat pentru 
această categorie de autovehicule.

Ne propunem să revenim, peste 
3—4 luni, printr-o anchetă la auto
bazele din Tirgoviște, Hoghiz, Făgă
raș, Constanța, aparținînd de Minis
terul Construcțiilor Industriale, la 
cele din Cluj, Bala Mare, Brașov, 
Iași, Vaslui, aparținînd de Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, precum și la alte autobaze pen
tru a urmări modul in care au ac
ționat organizațiile de partid, condu
cerile acestor unități, ca și forurile 
răspunzătoare din ministerele de re
sort, pentru a asigura pregătirea și 
instruirea personalului de întreține
re și reparații, a tuturor conducăto
rilor auto desemnați să lucreze pe 
autocamioanele „DAC" și „ROMAN".

La 20 noiembrie 1973 
0 NOUĂ TRAGERE 

EXCEPIIONALĂ 1010
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează la 20 
noiembrie o nouă tragere ex
cepțională „Loto", la care s« 
vor atribui numeroase și im
portante premii In bani (de va
loare fixă și variabilă), autotu
risme „Dacia-1300" și „Skoda- 
S-100", precum și excursii de 
cite două locuri în R.D. Ger
mană, (cu trenul, durata circa 
10 zile) și excursii de cîte două 
locuri in Italia (cu autocarul, 
circa 18 zile).

La tragerea excepțională Loto 
din 20 noiembrie se vor efec
tua 4 extrageri, după cum ur
mează : extragerea I — de 8 
numere diferite din 90 ; extra
gerea a Il-a — de 8 numere di
ferite din cele 82 rămase în 
urnă după efectuarea extrage
rii I ; extragerea a III-a — de 
7 numere diferite din 90 ; ex
tragerea a IV-a — de 6 numere 
diferite din 90, în total se vor 
extrage 29 de numere ciștigă- 
toare. Participarea se face cu 
bilete de cite 2 lei, 5 lei și 15 
lei, varianta de 15 lei avind 
dreptul de participare la toate 
cele 4 extrageri efectuate.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va tace pină fiîmbătă, 
24 noiembrie, a.c. la ora 13.00, 
in orașele reședință de județ și 
pină vineri 23 noiembrie, la ora 
13,00, în celelalte localități.

„Dacă n-am 
eu ușă, să 
n-aibă nici 
vecinul...!"

cis ;.după unele date se pare că Stan avea 
in gind să-î reproșeze vecinului său că, fiind 
timplar, nu i-a confecționat la timp o ușă... 
Iar dacă n-are el ușă, să n-aibă nici veci
nul 1 Pină una alta, Stan Gheorghe fluieră 
Insă a pagubă : 5 000 lei amendă penală și 
2 000 lei despăgubiri pentru stricăciuni

Cam scump, dar merită 1...

Banii
„de avocat"...

La așa 
„doctori" așa 
tratament!

...Cine nu-și amintește de faimoasa peli
culă cu Stan și Bran străduindu-se cu tot 
dinadinsul si tacă. negustorie cu brazi pen-, 
tru pomul de iarnă ? întilnind un client mai 
puțin receptiv, nefericitul comerț se trans
formase intr-un conflict „monstru" : in fi
nal, mașina ajunsese un morman dc tini
chele, iar casa adversarului o grămadă de 
moloz.

Pe Stan al nostru il cheamă... Stan Gheor
ghe. Locuiește pe strada Aluviunii și a com
părut, nu de mult, ca Învinuit in dosarul nr. 
3824'1973, de la Tribunalul Capitalei. Moti
vul ?

— în ziua de 4 aprilie — a declarat el — 
fiind mai nervos ca de obicei, fiindcă bău
sem niște bere, 1-a-m lovit pe reclamant cu 
o cazma care s-a rupt. după care râminînd 
numa-j coada, am intrat in curtea lui spăr- 
gindu-i citeva ochiuri de la ferestre și a- 
runcind apoi cu pietre și cărămizi in inte
rior... Ce nu-mi amintesc insă e dacă am 
spart și tocurile de la uși și ferestre, că pe 
cele de la stradă le-am fărimat tot eu, cu 
alt prilej...

Din ce a pornit tărășenia nu se știe pre

— Noroc !
— Noroc ! Cu ce ocazie pe aici ?
— Păi... mă judec cu Pascu...
— Cu Pascu, vecinul ? Cum așa, că erați 

prieteni, v-ați avut bine întotdeauna... *
— Neravem și acuma._  ? i
— Uite-așa, că noi ne-am împăcat de

mult... Ce. parc-aveam noi ceva ? Cearta o 
porniră femeile și tot ele țineau morțiș să 
ne judecăm.

— Nu mai Înțeleg nimic. Dacă v-ațl Îm
păcat, ce mai cauți aici ?

— Sst ! Nici n-am avut dosar, da’ femeile 
nu știu. Ar fi In stare sâ pornească ier 
sfada. Așa că noi, din două in două săptă- 
mini, dăm o raită prin tribunal, ne facem 
că ne judecăm, pe urmă, știi tu... ne tragem 
undeva și, de, ca oamenii la o țuică... Mai 
de pensie, mai de una, de alta... Nu mai 
stai ? Acu.și trebuie să pice și Pascu... Azi 
e rindul meu să fac cinste. Nu iei una mică 
cu noi ? Știi, banii de avocat...

— Măi, băiete, tu nu vrei să scapi de ar
mată ?

— Dom’le doctor, să scap nu, dar așa un 
an, aș vrea s-o amin. Știți, pină termin 
școala....

— Ți-a pus dumnezeu mina in cap cu noi. 
îți punem un diagnostic și te scăpăm. Șl nu 
te costă nici mult. A, nu pentru noi. Noi te 
servim pe gratis, că ne ești simpatic, dar 
vezi și tu, nu șintem singuri...

Cristian Tara și Vasile Florea, „doctoriă" 
care-1 simpatizau pe tinârul chemat in fața 
unei comisii de recrutare, erau de fapt niș
te asistenți medicali repartizați temporar 
pe lingă o comisie de Incorporare. Atribu
țiile lor ? Să-i cintărească și să-i măsoare 
pe tinerii recruți, comunicind apoi datele, 
adevăraților medici ai comisiei. S-au gindit 
insă să facă rost de ceva parale. Sesizind 
că tinârul D.B. și-ar putea amina in mod 
legal îndeplinirea datoriei ostășești, cei doi 
au Încercat să-1 estorcheze de bani. Numai 
că la ultima intilnire — cea in care au fost 
inminați și banii — au fost prezente și or
ganele de miliție, sesizate de tinârul care 
se dumerise cam cite parale fac „domnii 
doctori". Epilogul s-a consumat zilele tre
cute la Judecătoria sectorului 7, unde cei 
doi pretinși doctori au fost diagnosticați ca 
escroci și 11 s-a prescris un tratament a-

decvat : Cristian Tara — 8 luni închisoare 
corecțională : Vasile Florea — 6 luni închi
soare. pedeapsă ce va fi executată prin 
muncă corecțională. Să sperăm că după ce 
vor urma acest tratament se vor lecui de
finitiv de periculoasa maladie...

Sfîrșitul 
„voia

jorului"
— Am restanțe de plată ? Vai, se poate ? 

Cum ol fi neglijat ? Nici o grijă, voi achita 
totul, sînt om de cuvint 1

Așa promitea cind se vedea la ananghie, 
pus în fața propriilor Iul Încurcături. De
venea „onorabil"... Dar cuvîntul lui ținea 
doar pină la ușă ! Și, de îndată ce punea 
mina pe o adeverință de salariat, fugea cu 
ea la magazin ; cum încheia un contract 
pentru vînzarea in rate, cum dispărea ca 
prin farmec... La plată, ia-1 de unde nu-i I 
Pină intr-o zi cind...

....pentru săvirșirea infracțiunilor de 
Înșelăciune, instanța 11 condamnă pe incul
patul Ștefanovlcl Gheorghe la un an și șase 
luni închisoare, urmind a executa — cu 
aplicarea sporului prevăzut de lege — o 
pedeapsă totală de doi ani“ 1

Ii sunase „voiajorului" ceasul socotelilor 1 
Cind și cind, se mai ivește cite unul care, 
asemenea lui Ștefanovici Gh., iși închipuie 
că poate păcăli viața strecurindu-se pe ici 
pe colo, cu foloase cit mai mari, dar cit mai

fără muncă. Se înșeală,: in societatea noas
tră — ca si în cazul de față — viața Însăși 
ii dă lecția pe care o merită.

Din caietul 
grefierului

„Eu fiind o persoană cultă, bineînțeles că 
nu credeam in vrăji, dar ghicitoarea mi-a 
prezis că, pentru a’ mă face iubită, e nevoie 
de incă 7 000 de lei și că, dacă nu-i aduc, o 
sâ invoce niște demoni de dare nu mai soap, 
ceea ce m-a determinat să plec la neamuri 
după bani... Prietenei mele, care este pro
iectantă, știu că i-ar fi luat 8 000, dar nu 
știu precis pentru ce : mi se pare că pen
tru a-i face farmece să slăbească.;."

(Din declarația uneia din. victimele 
Măriei Ion, care „prezicea" prezentul 
și viitorul in Grădina Icoanei. Cit des
pre propriul său... viitor, acesta arată 
un an și 6 luni Închisoare. Dosar 3238/ 
1973. Tribunalul Capitalei).

„E posibil ca in seara de 2 septembrie 
să fi făcut și scandal, dar eu nu-mi mai 
aduc aminte ce s-a jntimplat cu mine 
atunci, deoarece, așa după cum am con
statat personal, a doua zi, în ziua prece
dentă am fost puțin in stare de ebrietate...*  

(Din declarația contravenientului 
Drag nea Sotlr. Dosar nr. 5360/1973. Ju
decătoria sectorului 7).

Dinu POPESCU
Emil MAR1NACHE

I
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ENERGIA — pirghie a progresului;
SĂ N-O RISIPIM! S O CHELTUIM RATIONAL, ECONOMIC!

CHEMAREA LA ÎNTRECERE A COMITETELOR DE PARTID

ALE SECTOARELOR 2 Șl 3 DIN BUCUREȘTI

Pentru economisirea energiei electrice 
si a combustibilului in industrie 
si in consumul casnic si edilitar 
Comitetele de partid ale sectoarelor 2 și 3 din Capitală, In numele organizați

ilor de partid, al oamenilor muncii, al tuturor cetățenilor de pe teritoriul acestora, 
au lansat o chemare la întrecere către organizațiile de partid, către toți cetățenii 
din celelalte sectoare ale municipiului București pentru economisirea energiei elec
trice și a combustibilului, atit in activitățile industriale, cit și in consumul casnic 
și edilitar.

înfăptuirea programului de dezvoltare 
a economiei naționale, elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului, precum și a prevederilor 
angajamentului privind realizarea actua
lului cincinal, in patru ani si jumătate, se 
arată in chemare, impune o preocupare 
sporită din partea tuturor organelor și 
organizațiilor de partid, a fiecărui om al 
muncii pentru valorificarea rațională a 
tuturor resurselor materiale și umane de 
care dispunem. O însemnătate deosebită 
are. în acest sens, gospodărirea cu chib
zuință a energiei electrice si combusti
bilului. eliminarea oricăror forme de iro
sire a acestora. în acest scop, comuniștii, 
toti muncitorii, tehnicienii si inginerii 
din Industrie sint chemați să ia măsuri 
pentru :

• o mai bună organizare a producției și 
a muncii, folosirea completă și eficientă a 
agregatelor in toate schimburile ;

• verificarea și reglarea instalațiilor de 
măsură, control și automatizare, a insta
lațiilor de producere, transport, distribu
ție și utilizare a energiei electrice și căl
durii ;

• organizarea corespunzătoare a ex
ploatării, profilacticii și reparațiilor uti
lajelor in scopul asigurării funcționării lor 
la optimum economic ;

• conîorizarea întregului consum de 
energie electrică și energie termică li
vrată prin termoficare ;

• folosirea la maximum a iluminatului 
natural in ateliere, secții, sectoare, bi
rouri, clădiri administrative și anexe și 
folosirea rațională a .iluminatului electric ;

• economisirea de carburanți prlntr-o 
exploatate economicoasă a parcului auto 
In toate unitățile.

în chemare se propune formarea în 
unităti a unor comisii care vor urmări 
modul de aplicare a acestor măsuri.

în vederea obținerii de economii la 
consumul de energie electrică si in alta 
sectoare, chemarea propune :

• raționalizarea consumului în insti
tuții, unităti comerciale si social-cultu- 
rale :

• raționalizarea funcționării instalați
ilor de iluminat public, a reclamelor ai 
firmelor luminoase :

• mobilizarea populației pentru folosi
rea rațională a energiei electrice si com
bustibilului în locuințe.

Totodată, chemarea propune soluționa
rea unor probleme de care depinde uti
lizarea și mai eficientă în viitor a ener
giei electrice si combustibilului :
• modernizarea producției prin înlo

cuirea produselor care necesită un con
sum mare de energie si combustibil :

• modernizarea instalațiilor, raționali
zarea si perfecționarea proceselor tehno
logice mari consumatoare de energie e- 
lectricâ si combustibil :

• orientarea cercetării în domeniul e- 
lectronic si al automatizării spre reali
zarea de componente si aparate de auto
matizare. măsură 6i control cu consu
muri minime de energie electrică si care 
să permită conducerea automată. în re
gim optim, a proceselor tehnologice con
sumatoare de energie.

Organele și organizațiile de partid, de 
sindicat și U.T.C. sint chemate să des
fășoare o susținută muncă polltico-orga- 
nizatorică și de propagandă pentru reali
zarea acestor măsuri, pentru stimularea 
inițiativei oamenilor muncii în vederea 
găsirii de noi soluții de reducere a con
sumurilor de energie electrică si com
bustibil. pentru dezvoltarea în fiecare co
lectiv de muncă, in rindurile tuturor ce
tățenilor a unei puternice opinii de masă 
în favoarea instaurării unui regim sever 
de economii, a gospodăririi responsabile, 
raționale a resurselor energetice ale țării.

PE ȘANTIERELE MINISTERULUI CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

CONSUMUL DE BENZINĂ
VA FI REDUS CU 30 LA SUTĂ

Ne precizeoză ing. Ion VTJĂ, 
director al Direcției de mecanizare din minister

Preocupările pentru combaterea, in cadrul unităților de construcțll-montaj, a 
risipei de combustibil și energic nu sint noi. Aceste preocupări au fost ridicate insă, 
prin măsurile adoptate in aceste zile de către conducerea Ministerului Construc
țiilor Industriale, pc un plan superior. Sint măsuri care se impuneau, deoarece nu 
pretutindeni spiritul de bun gospodar, grija pentru utilizarea energici și a com
bustibilului și-au găsit echivalentul firesc în randamentul scontat de pe urma ma
șinilor și utilajelor de construcții, sau Ia capitolul economii. Care sini aceste mă
suri și ce direcții de acțiune imediată și do perspectivă preconizează ele ? — am 
întrebat la începutul convorbirii. (
— Activitatea de construcții-montaj, 

sub multiplele sale aspecte, a fost supusă 
unui sever examen critic ; cu acest prilej 
au fost evidențiate „canalele* 1 de risipă 
de orice fel și adoptate măsuri tehnico- 
organizatorice pentru închiderea lor. Nor
mele tehnice și instrucțiunile în vigoare, 
privind buna gospodărire și folosirea ju
dicioasă a combustibililor, lubrifianților, 
energiei termice și electrice au fost re
considerate, completate cu prevederi noi, 
a căror respectare integrală șl întocmai 
de către toți constructorii este obligato
rie. De pildă, pentru reducerea consumu
lui de benzină și încadrarea lui in limite 
raționale am avut in vedere toate ele
mentele de care depinde acest lucru : 
mașinile, conducătorii auto, condițiile de 
lucru șl de păstrare ale acestuia. Verifi
carea zilnică a stării tehnice a autovehi
culelor, introducerea unei ferme discipli
ne prin eliminarea ..curselor* 4 inutile, fo
losirea mașinilor „plin-plin", Întreținerea 
drumurilor de acces, dotarea depozitelor 
cu întregul echipament necesar jalonează 
un complex program de acțiune in acest 
domeniu. Similar, acționăm și pentru 
reducerea consumului de motorină...

• In vederea economisirii e-
nergiei electrice, termice și • 
combustibilului, pentru înlătu
rarea risipei și consumurilor 
neproductive, In întreprinderea 
noastră s-a trecut la autogestio- 
narea surselor energetice de că
tre fiecare secție. In ce priveș
te energia electrică, s-a reușit 
ca, prin măsurători cu ajutorul 
contoarelor, să se stabilească 
exact bantâtățile de .energie ne

— ...Ceea ce implică, inerent, o se
rie de îmbunătățiri de fond privind 
organizarea activității de execuție pe 
șantiere.

— Atenția noastră a fost îndreptată, cu 
prioritate, tocmai asupra lor. Este vorba, 
in primul rind, de stabilirea unui sistem 
unitar de alimentare și pornire a utilaje
lor de execuție la punctele de lucru. In 
acest scop, pe fiecare șantier vom intro
duce 2-3 remorci cu baterii de acumula
toare, cisterne cu apă caldă și cu carbu
ranți, care se vor deplasa la fiecare utilaj 
și punct de lucru în parte pentru apro
vizionare și pornire.

— Necesități tehnologice și de altă 
natură impun, mal cu seamă pe timp 
friguros, consumul unei mari cantități 
de energie termică și electrică. Acest 
consum nu poate fi, la rindul său, di
minuat 7

— Bineînțeles că da și, ca atare, n-am 
omis, în cadrul preocupărilor noastre, 
nici această importantă sursă de econo
mii. Pretutindeni, starea tehnică a ba
teriilor de cazane va fi 'supusă unei amă
nunțite verificări ; vor fi puse Ia punei 
conductele neizolate care facilitează pier
derile de căldură șl, In general, vor fuho- 
ționa numai sursele de căldură aprobate, 
potrivit programelor stabilite.

— Ce garanții există că acest an
samblu de măsuri va fi aplicat pe 
toate șantierele de investiții 7

— Desigur, oricit de bună ar fi o hotă- 
rire sau alta, ea singură nu constituie 
decît o premisă în atingerea obiectivului 
propus. Factorul determinant il consti
tuie oamenii, în cazul nostru, lucrătorii 
de pe șantiere. Prin urmare, am impus 
tuturor organizațiilor, noastre de con- 
strucții-moritaj să încadreze cu personal 
calificat compartimentele de mecanizare, 
care, periodic, va fi supus unei temeinice 
verificări privind cunoștințele profesio
nale acumulate. De asemenea, se vor or
ganiza, acolo unde este cazul, instructaje 
cu categoriile de salarlați din acest sec
tor de activitate.

Prin toate aceste acțiuni urmează ea, 
In anul viitor, consumul de benzină să 
fie redus cu 30 la sută față de cel din 
acest an, întreprinderile ministerului nos- 
tru obținînd, în continuare. important*}  
ecortomii și la energia electrică, La alți' 
combustibili.

Convorbire realizată de 
lng. Cristian ANTONESCU

O PRIVIRE ÎN CULISELE REZERVELOR DE ECONOMII
• Prin recuperarea căldurii 

gazelor de ardere de la cuptoa
rele rotative din secția bicromat 
a Combinatului chimic Timă- 
veni și de la cuptoarele de că
rămizi ale Fabricii de cărămizi 
Sărmaș s-ar evita, pe an. un 
consum suplimentar de 4 400 
tone și. respectiv, 6 600 tone 
combustibil convențional.

• La întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport 
Oradea, prin valorificarea de
șeurilor de lemn și a rumegușu

lui (în loc să fie aruncate ar 
putea fi utilizate drept combus
tibil) anual s-ar putea econo
misi o cantitate de 16 000 tone 
combustibil convențional.

• Dacă 6-ar pune în func
țiune trei compresoare și s-ar 
monta conducte de captare a 
gazelor la unele stații ale în
treprinderii rle foraj-extracție 
din Brăila, aici s-ar putea ob
ține, din anul viitor, o economie 
de peste 80 000 tone combustibil 
convențional.

• înlocuirea acționărilor cu 
abur cu acționări electrice la 
Uzina de petrol Borzești ar asi
gura obținerea de economii 
de 643 tone combustibil con
vențional anual, iar utiliza
rea condensatului dintr-o in
stalație pentru spălarea cau
ciucului Ja Uzina de cauciuc din 
această localitate ar duce la di
minuarea consumului cu 7130 
t.c.c. pe an. Ambele măsuri se 
pot aplica imediat, în perioada 
care a mai rămas din anul cu
rent. La Combinatul petrochimic

Borzești, prin recuperarea căl
durii din gazele arse de la cup
toarele DAV 1 și DAV 2 nu 
s-ar mai irosi circa 15 100 t.c.c. 
anual.

• Folosirea integrală a abu
rului produs in cazanele de ars 
deșeuri lemnoase la Combinatul 
de prelucrare a lemnului Sebeș 
ar echivala în fiecare an cu o 
economie de 3 500 tone combus
tibil convențional.
• La Combinatul siderurgic 

din Galați, dacă s-ar fi pus in

funcțiune cazanele recuperatoa
re de la cuptoarele cu propulsie 
de la secția de bandă laminată 
la cald și la boilerul de termo
ficare din cadrul Centralei ter
moelectrice din Galați, nu s-ar 
fi înregistrat pierderi de ener
gie termică de 20 600 tone com
bustibil convențional pe an.

• îmbunătățirea etanșării 
cuptoarelor de clincher la Com
binatul pentru lianți și azboci
ment Aleșd ar permite econo
misirea, într-un an. a 4 000 tone 
combustibil convențional. |

Muncitori, specialiști, cetățeni

Interesul și preocuparea pentru mai buna gospodărire a combusti
bililor și energiei electrice se desprind dintr-un «ir de scrisori primite 
de la cititori. Publicăm astăzi citeva «i invităm și pe alți cititori să ne 
scrie despre fapte vrednice'de lapdă, ca fi despre situații critice, ex- 
primind păreri și propuneri pentru înlăturarea lor, spre a face din 
această rubrică un centru de larg Interes, un act cotidian de atitu
dine cetățenească in. această acțiune permanentă, de mare importan
tă economică, la care «Intern chemați cu toții să participăm.

CUM AM ECONOMISIT GAZ METAN 
PENTRU 15 ZILE""necesar UZINEI

Dlnd dovadă de mult spirit 
gospodăresc, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din cadrul în
treprinderii de produse sodice 
Govora au reușit să economi
sească în acest an 2113 000 
metri cubi de combustibil gazos. 
După aprecierea inginerului e- 
nergetic, Marin Marinoiu, a- 
ceastă cantitate este suficientă 
pentru fabricarea a 2 800 tone 
sodă caustică și 19 500 tone sodă 
calcinată. Sau, altfel spus, folo- 
•indu-se numai gazele economi
site, uzina poate funcționa Ia În
treaga sa capacitate timp de 
15 zile.

Dintre metodele și mijloacele 
folosite In vederea obținerii e- 
conomiilor respective, a gospo
dăririi judicioase a fiecărui 
metru cub de combustibil gazos, 
amintesc doar citeva : monta
rea conductelor în sistem ae-

rian, Jnlăturindu-se astfel pier
derile și pericolul avariilor ; re
vizia arzătoarelor*  de gaze la 
fiecare -oprire a calcinatoarelor 
și a bateriilor de căldări ; eli
minarea surselor de apă folosi
te nerațianal pentru desfunda
rea alimentatoarelor, care nece
sitau un consum suplimentar de 
gaze ; evitarea întreruperilor in 
exploatare prlntr-o supraveghe
re atentă a Instalațiilor, urmă
rirea» de către operatorii chi- 
.mlțtl.a arderii complete a com
bustibilului gazos etc. Toate a- 
cestea dovedesc responsabilita
tea și grija pentru buna gos
podărire a resurselor materiale, 
care iși au izvorul în înalta 
conștiință muncitorească a co
lectivului Întreprinderii.

Gheorghe 1SPAȘOIU 
tehnician

Cu maximă vifezfi, du-o Ia .șantier I
Desen de ȘT. COCIOABĂ

TRANSPORTUL „IN GOL" Șl PAGUBE DIN PLIN
De la serviciul aprovizionării 

sd uzinei „1 MaiM Ploiești s-a 
dat dispoziție ca, în grabă, un 
autocamion să pornească spre 
Piatra Neamț pentru a încărca 
peste o sută tuburi de oxigen. 
Zis și făcut I Autovehiculul 
21-PH-853 a pornit la drum. Dar 
a doua zi s-a întors cu tuburile 
de oxigen goale. Comanda .n-a 
fost onorată. Altă dispoziție — 
după un aranjament telefonic al 
aceluiași serviciu — și o mașină 
pleacă după oxigen la Bucu
rești. Vine tot goală. Altă dispo

ziție — pentru Tlrgoviște. Auto
camionul se întoarce — ați 
ghicit — cum a plecat, rulînd 
zeci și sute de kilometri de
geaba. Și. uite așa, din cauza 
unor, aranjamente superficiale 
ale unor funcționari cu firmele 
furnizoare, se fac nenumărate 
curse în gol. Este cazul să se 
știe din ce buzunare se plătesc 
aceste pagube. Vrem să credem 
că în pici un caz din cel al 
uzinei.

(Un grup de galarfa(l)

Construcțiile zootehnice

IEFTIN, DAR BUN! 
aceasta trebuie să fie deviza 

adevăratului gospodar
Modernele construcții zootehnice de la I.A.S. Mihai Viteazu — județul Cluj

„DE CE ARD BECURILE IN NEȘTIRE?"
• La centrul de lapte al fer

melor dLn localitatea Portărești- 
Gară, aparțlnind de I.A.S. Se- 
garcea. ard noapte de noapte 
cite , 4 becuri, consumind ener
gie electrică, fără a fi necesar 
un asemenea iluminat. Pe sea
ma cui se înregistrează această 
risipi ? (Ion Perșinaru, inginer- 
șef, C.A.P. Dunăreni, județul 
Dolj). 

cesare pentru consumul produc
tiv. La. celelalte forme de ener
gie (aburi, gaze etc.), cantitățile 
au fost .stabilite statistic, pe 
bază de chei de control, în 
funcție de nottneW de consum 
pe uzină. Datorită rezultatelor 
obținute pînă acum, metoda 
autogestionăril va fi îmbu
nătățită si aplicată în con
tinuare. (Neculai Birllga, mun
citor, . întreprinderea mecanică 
,,Nie011na* ,-Iașl).

• La întreprinderea „Electro- 
pcecizlaM-Sărefle, județul Brașov, 
ca urmare a înlocuirii a trei 
cazane ,de slab randament, s-a 
obținut de la începutul anului și 
pini In prezent o economie de 
2120 tone combustibil conven
tional. (Martha'Weber, tehni
cian). , .

In județul Ialomița se realizează an 
de an un volum sporit de investiții 
pentru dezvoltarea bazei tehnlco-ma- 
teriale a agriculturii. In multe unități 
agricole se remarcă preocuparea pen
tru realizarea construcțiilor zooteh
nice La tormen, in cit mai bune con
diții. In acest an a fost dat in 
tiune complexul avicol de 600 000 
pui de la Bârâgan-Slobozia. De ase
menea. s-au terminat lucrările de 
construcții și a început popularea 
noilor grajduri de vaci și tineret tau
rin in cooperativele agricole din co
munele Bucu, Făcăenl, Borcea, 
Gheorghe Doja. Grivița, Negru Vodă, 
Gheorghe Lazăr, Amara ș a~

Experiența multor unități arată ca 
datorită preocupărilor pentru a rea
liza construcții ieftine dar bune și 
ftpliearea corectă a tehnologiei, nu
meroase ferme zootehnice au obținut 
rezultate bune. Putem aminti aici 
fermele modernizate cu fonduri de 
investiții minime, la realizarea că
rora au adus o prețioasă contribuție 
echipele de oooperatori-meseriași dtn 
cooperativele agricole din comunele 
Grivița, Grindu, Gheorghe Doja, Sf. 
Gheorghe, Roseți, Modelu, Ciochina, 
Sudiți și altele.

Din păcate sint cazuri clnd din 
cauza tărăgănării unor lucrări de 
construcții s-au produs perturbați! in 
fluxul producției. La 23 octombrie, 
dr. Dobre Pucheanu, directorul com- 

’ plexului de porcine din comuna 
Gheorghe Lazăr, semnala direcției a- 
gricole județene că, deși au rămas 
de executat lucrări in valoare de 
aproape 1 milion lei, totuși, pe șan
tier lucrează doar o echipă forma
tă din 5 oameni. Din această cau
ză centrala termică, ventilația, in
stalațiile electrice și stația de epu
rare n-au fost date în funcțiune. Da
torită acestei tergiversări s-au Înre
gistrat pierderi de pină la 50 la sută 
din numărul de purcei obținuți in 
ultimele două săptămini. Acum 
cind a venit frigul, iar lucră
rile nu sint terminate, parte
nerii de investiții se învinuiesc 
reciproc. In ultimele 10 zile pe șan
tier nu s-a petrecut nici o schimbare 
cu excepția creșterii pierderilor de 
purcei, odată cu scăderea temperatu
rii. Singurul punct unde se lucrează 
in prezent este centrala termică, dar 
tot cu o echipă de 5 oameni. Am vi
zitat citeva hale. Iată constatările : 
dacă in halele Încălzite (jumătate din 
capacitatea complexului) termome
trul înregistrează plus 26 de grade șl 
animalele se dezvoltă bine, in cele
lalte sint abia 8—10 grade. In acestea 
din urmă, instalația electrică nu este 
terminată, îngrijitorii fiind nevoiți 
să recurgă la felinare. La sistemul 
de ventilație nu se face nimic deși a 
rămas de executat un volum mare de 
lucrări, iar conducta de alimentare 

nu asigură necesarul de apă la toate 
halele. In plus, hidroforul funcțio
nează doar cu jumătate din capacita
te. Am vrut să cunoaștem și punctul 
de vedere al constructorului. „Noi 
am oprit lucrările — ne informează 
ing. Adalbert Solomon, șef de ser
viciu la grupul de șantiere Slobozia 
al T.C.I.B. — pentru că beneficiarii

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚELE IALOMIȚA Șl BACĂU

nu au achitat integral sumele dato- 
rațe. Am făcut o adresă prin care 
le-am anunțat acest lucru și am re
tras oamenii de pe șantier**.  La rin
dul lor beneficiarii, reprezentați de 
directorul complexului, s-au arătat 
dispuși (de ce abia acum 7) să plă
tească o parte din contravaloarea lu
crărilor. Pină la urmă s-a ajuns La 
concluzia că lucrările nu pot fi re
luate, deoarece dirigintele de șantier 
continuă să facă obstrucții și pentru 
că... nu s-a găsit cine să bată for
mele la mașină.

Același constructor, același stil de 
lucru și La complexul intercoopcra- 
tist de creșterea porcilor din comuna 
Gheorghe Doja, unde, după ultimul 

termen fixat, centrala termică urma 
să fie gata la 15 septembrie.

In prezent trebuie urgentate și in
vestițiile alocate fermelor cu o ca
pacitate de 5 000 de porci livrabili pe 
an aflate in curs de modernizare, 
în cursul raidului ne-am oprit la 
ferma de 5 000 porcine a cooperativei 
agricole din comuna Muntenii Bu

zău. Aici, la centrala termică, care 
trebuia să funcționeze incepind de la 
1 octombrie, nu era gata nici zidăria, 
întirzlerea lucrărilor se datorează 
tergiversărilor in aprovizionarea cu 
utilaje — ne explică iov. Gheorghe 
Ghiță. președintele cooperativei. 
In ziua cind am vizitat Mun
tenii Buzău, pe șantier lucrau numai 
doi muncitori de la întreprinderea 
tntercooperatistă locală.

Organele județene au datoria să 
acționeze cu fermitate și exigență, 
astfel câ in cel mai scurt timp să se 
realizeze investițiile prevăzute.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii*

Pînă. la finele anului baza mate
rială a agriculturii județului Bacău se 
va îmbogăți cu peste 50 construcții 
agrozootehnice. Din fonduri de in
vestiții șl credite acordate de stat se 
construiește, intre altele, un complex 
pentru creșterea tineretului taurin, o 
fermă pentru găini de reproducție la 
I.A.S. Avicola, o fabrică de nutrețuri 

combinate. La Traian, Filipești și 
Fărăoani se află în construcție com
plexe intercooperaitiste de creștere a 
vacilor. Acestora- li se adaugă ma
ternități pentșu scroafe, bucătării fu
rajere, magazii .etc. Multe din a- 
ceste obiective au fost, terminate și 
date in folosință, ori se află . în di
ferite stadii de execuție- Unul dip 
cele mai mari obiective — Fabrica 
de nutrețuri combinate, bunăoară, cu 
o capacitate anuală de 140 000 tone — 
se află In pragul probelor tehnologi
ce. Cit despre eficiența ecoriomicț a 
acestei unități este destul un singur 
exemplu : numai unitățile trustului 
I.Ă.S. vor economisi anual, prin re

ducerea cheltuielilor de transport, a- 
proape 8 milioane lei.

Sint Insă și. șantiere unde lucrări
le de construcție trebuie impulsiona
te. La Itești, de exemplu, unde se 
înalță un complex pentru creșterea 
tineretului taurin, ce aparține de 
I.A.S. Bacău, se prevede ca, pină*  la 
20 noiembrie a.c. să fie terrriiriâte și 
date in folosință două'hale cu o ca
pacitate de 1 400 capete.-Stadiul exe
cuției nu lasă să se întrevadă că vor 
fi date în funcțiune debit în primă
vara anului viitor. La hala de 920 
locuri — destinată fazei a. doua de 
lngrășare — nu s-au terminat nici lu
crările de zidărie- Intirzie șl execu
tarea instalațiilor de Încălzire, de ali
mentare cu apă, de ventilație.. Șeful. 
de șantier. Ștefan Ignat, ne spunea că 
pentru recuperarea răminerUor In 
urmă au fost .luate măsuri ca oame
nii să lucreze in schimburi prelun
gite. dar șantierul, duce lipsă de zl- 

meseriași. Tot in cadrul 
I.A.S. Bacău, la' ferma .de vaci 
Serbești, trebuiau date In fojoaință 
trei grajduri și o bucătărie furajeră. 
Două din acestea sint aproape gata. 
Mai trebuie mdntați doar raclețli. 
Dar conducerea I.A.S. nu a solicitat 
la timp T.R.E. Bacău să monteze un 
transformator și să execute racordu
rile necesare pentru alimentarea cu 
energie electrică. Cît. privește . cel 
de-al treilea grajd destinat tlnere-

* tulul taurin, acosta se află abia la 
acoperiș. De acum înainte trebuie 
executate instalațiile de apă și de în
călzire, tlmplărla, boxele și celelalte 
anexe prevăzute In proiect. După 
ritmul în care se lucrează (pe șan
tier erau în ziua raidului doar cițiva 
oameni), aici nu se ține seama că iar
na bate ‘la ușă și că un mare număr 
de animale nu au unde fi adăpos
tite. .

Impulsionarea ritmului de lucru 
pe șantiere eâte întru totul posibilă. 
Peste tot, pe acestei șantiere, am con
statat că nu se duce lipsă de utilaj 
sau materiale. Dimpotrivă, materia
le exiată. iar unii constructori își 
permit să facă chiar risipă de ci
ment, cărămidă, ficr-beton. Pe șan- 

1B Serbești și Iteștl, can
tități însemnate de materiale sinta- 
runcate unde vrei șl unde nu vrei, 
risupă ce trebuie îngrădită. în mul
te locuri nu s-a asigurat suficientă 
forță de muncă, Iar organizarea lu
crărilor nu cete corespunzătoare ce
rințelor. Tocmai în această direcție 
trebuie luate măsuri operative de că
ite organele județene în scopul ter
minării grabnice a construcțiilor pen
tru animale, realizării acestora la un 
preț de cost cit mai redus.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii*
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Lecția de patriotism
De nenumărate ori. stlnd de vorbă 

cu elevii mei, in clasă sau In afara 
orelor de clasă, i-am întrebat :

— Ce înțelegeți voi prin patrio
tism ?

Răspunsurile nu au fost mult dife
rite. După părerea copiilor, patrio
tismul se manifestă in admirația con
templativă a frumuseților naturii, a 
vieții noi a ponorului nostru. În e- 
vocarea faptelor de vitejie ale înain
tașilor. dar si in participarea directă 
la munca plină de abnegație a Între
gului popor pentru a ridica patria 
socialistă pe trepte tot mal înalte 
ale progresului si civilizației. El tre
buie să se manifeste ca un patrio
tism activ, militant, creator de va
lori materiale al spirituale.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, refe- 
rindu-se la vechile tradiții de luptă 
revoluționară cu care poporul ro
mân se poate pe drept cuvint min- 
dri. arată că numai „cunoscind is
toria glorioasă a poporului nostru, 
luptele si sacrificiile Înaintașilor 
noștri, strădaniile lor In perfecționa
rea creației materiale sl spirituale 
învățăm să prețuim si să iubim mai 
mult. ma| profund, cuceririle pre
zentului. si facem totul pentru a le 
dezvolta, pentru a făuri Istoria nouă 
a patriei noastre, istoria socialismu
lui și comunismului". Sub această 
optică, cred eu. se cuvin definite 
rolul și contribuția scolii in edu
cația patriotică a elevilor de toate 
vîrstele. din toate tipurile de scoli. 
In acest spirit trebuie să ne în
țelegem menirea de educatori comu
niști, desfășurlnd o activitate con
tinui, cu cele mal convingătoare și 
interesante mijloace, reluate și Îm
bogățite pentru fiecare nouă promo
ție de elevi care intră pe porțile 
școlii. Evident, principalul cadru de 
desfășurare a unei asemenea activi
tăți rodnice de educare patriotică, a 
educației comuniste in ansamblul ei, 
este integrarea organică a acesteia 
in procesul de lnvățămint. in ca
drul fiecărei lecții.

Pe cit de Incontestabil este ade
vărul. enunțat In orice curs sau 
lucrare de pedagogie, că lecția con
stituie principalul mijloc de educa
ție. pe atit de multe lucruri mai sint 
incă de realizat in fapt, In această 
direcție, in școală. Se remarcă, de 
multe ori, atit in conținutul unor 
manuale, cit și în unele lecții pre
zentate de profesori in clasă, o anu
mită rigiditate in abordarea acestei 
laturi a procesului instructiv-educa- 
tiv ; un anume formalism, reprezen
tat cel mai adesea prin citarea ste
reotipă a unor exemple, repetate 
aidoma de un șir lung de ani, rupte 
de realitatea in permanentă transfor
mare și dezvoltare a societății noas
tre. Nu este greu de ilustrat o a- 
semenea afirmație. Nu rareori, in 
predarea lecțiilor de chimie, bună
oară. profesorul amintește in grabă, 
la sfirșitul orei, numele citorva 
cetăți industriale, aceleași de ani de 
zile, elevii inregistrindu-le mecanic, 
ca pe un apendice el lecției și nu 
ca pe o parte componentă, cu. va
loare formativă-eticâ. Nu fac ex
cepție, din păcate, in această pri
vință nici disciplinele exacte și nici 
cele umaniste, unde aglomerarea de 
date și fapte impietează asupra co
mentariului, a șubllnierilor de ordin 
etic, educativ.

Desigur că In asemenea condiții 
se -pierde efectul emoțional al lecției, 
prilejul ca elevii să participe efec
tiv La dezbaterea unor aspecte de 
ordin educativ, in măsură să le tre
zească sentimentul puternic al dra
gostei de țară, de popor. Și nu se 
poate spune că profesorului nu-i 
stau la dispoziție deosebit de bogate 
surse de inspirație și documentare 
pentru a-și alcătui lecții cu o struc
tură interesantă și complexă sub ra
portul informației, al transmiterii 
cunoștințelor, dar și al educării 
sentimentului de mlndrie patriotică 
pentru importantele realizări ale 
poporului nostru In opera de edifi
care socialistă a patriei. Să ne 
gîndim doar la puternicul ritm de

dezvoltare economică a țării noastre, 
la faptul că știința și cultura româ
nească au înregistrat, In ultimii ani, 
progrese remarcabile. Integrale or
ganici In lecții, referirile substan
țiale, expuse convingător, la aceste 
date esențiale ale realității noastre 
pot constitui factori puternici in 
cultivarea sentimentelor patriotice 
ale tineretului și a mindrici pentru 
afirmarea talentului șl capacității 
creatoare ale poporului nostru. In 
conturarea puternică a dorinței de 
a deveni continuatori demni nl operei 
constructive Începute de Înaintași

Este adevărat, uncie manuale pre
zintă In cuprinsul lecțiilor fapte 
demne de laudă și mindrie săvirșite 
de personalități din trecutul Istoric 
pentru propășirea patriei noastre,

puncte de vedere

care pot să-i Înflăcăreze șl emoțio
neze pe elevi. Dar sint ele sufi
ciente ? Mă gindesc că i-ar interesa 
foarte mult pe elevi dacă, la capi
tolul privind anul revoluționar 1848, 
de pildă, manualul de istorie ar cu
prinde mai multe aprecieri ale lui 
N. Bălcescu referitor la mersul re
voluției la români, sau crimpeie su
gestive din viața și lupta lui Avram 
lancu, care avea ca unic „dor al vie
ții" să-și vadă „națiunea fericită". 
Manualele ar avea numai de ciștigat 
sub raportul educativ, dacă in no
ianul de date și fapte, de principii 
și noțiuni abstracte ar face loc și 
unor lecturi despre personalități de 
seamă ale istoriei, științei, cul
turii românești, despre momente 
de seamă din dezvoltarea revolu
ționară, social-politică a țării de-a 
lungul vremii, bineințeles, legate or
ganic de conținutul disciplinei res
pective, al unor capitole concrete etc.

Consider, de asemenea, că un loc 
mai distinct in manuale trebuie să 
revină evidențierii faptelor eroice 
din perioada de construire a socia
lismului. a acelor destoinici con
structori care, făcindu-și ucenicia e- 
nergetică la Bicaz, devenind meșteri 
la Argeș și mari specialiști la 
Porțile de Fier și Lotru, au sporit 
renumele țării noastre în lume. Re
darea in manuale a exemplelor de 
patriotism măreț desprinse din munca 
plină de abnegație a celor ce astăzi, 
sub conducerea partidului nostru 
comunist, înfăptuiesc pe pămintul

României societate*  socialistă multi
lateral dezvoltată, ar înaripa Imagi
nați*  tinerilor și i-ar *jut*  să apre
cieze șl să respecte efortul creator 
al clasei noastre muncitoare, *1  po
porului nostru.

S-a discutat șl se discută tncâ 
mult despre rolul important a) orei 
de dirigenție In contextul activității 
de educare patriotică, de formare 
morală a elevilor. Cu toate discu
țiile, cu toate publicările de studii 
și de instrucțiuni, se mai constată 
uneori că, în practică, orele de di
rigenție nu au o tematică ferm șl 
constant orientată 6prc direcțiile ma
jore ale operei educative a școlii. 
Multe dintre ele sint transformate 
exclusiv in ore de consemnare a si
tuației elevilor la învățătură. Șl cil 
de substanțial *r  puteâ contribui 
orclo dc dirigenție la conturarea pro
filului etlc-cetațenesc, Ia educația 
patriotică * elevilor, dacă prin mo
dalități Interesante, sugestive ar dez
bate cu elevii teme cum ar fi : ca
litatea dc cetățean al patriei socia
liste, drepturile șl Îndatoririle ce 
decurg din aceasta, atitudinea față 
de muncă, grija și respectul pentru 
avutul obștesc, comportarea demnă 
in societate, unitatea dintre vorbă și 
faptă, spiritul de economie etc.

De asemenea, cointeresarea reală, 
activă a elevilor in desfășurarea e- 
cestor lecții, cit și in realizarea unor 
activități extrașcolare — excursii, 
vizite la locuri și monumente isto
rice, in fabrici, discuții cu muncitori 
și specialiști din diferite domenii de 
activitate, cu activiști de partid — 
pot insufla mai profund adeziunea 
la ansamblul de valori ale societă
ții in care trăim. Pentru că, după 
părerea mea, în procesul educativ o 
condiție * succesului, * reușitei o 
reprezintă șl punerea In valoare, In 
mod plenar, a însușirilor, talentu
lui, disponibilităților afective alo 
tinerei generații. Cultivind cu per
severență in anii de școală virtuțile 
viitorului cetățean — cinstea, a- 
părarea bunului obștesc, spiritul de 
dreptate și disciplină, ordinea, cu
rajul, sinceritatea, modestia, perse
verența, respectul adevărului și acel 
cult al muncii, despre care 6-a 
vorbit pe larg la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, ca 
fiind sursa propășirii noastre — 
vom da societății oameni destoinici, 
devotați cauzei socialismului și 
comunismului.

Dr. Onlța GLIGOR
profesoara la
liceul „I.L Caragiale"— București

PROGRAMUL I
9.00 Bun*  dlmlneaț*  I
8,30 Cravatele roșii.
9.25 Film serial : Daktarl.
•.50 Viața satului. Ediție reali

zata In județul Olt.
11.00 Emisiune In limba maghiar*.
12.30 De straja patriei.

Album duminical.
13,00 în ritm de jazz cu formați*  

instrumentala condusA do 
Valențlu Grlgorescu.

13.10 Cupletul zilei cu H. Nlco- 
laide.

13.20 Destăinuiri muzicale tAcute 
de Doina LimbAșanu.

13.30 Desene animate.
13.40 Valsul la el acasA.
13,50 Antologie umorlsttcâ TV : 

Coca .Ândronescu și Octa
vian Cotescu Intr-un episod 
din serialul „Tanța •> Cos
ter dc Ion BAieșu.

14.10 Debut TV : Dan Dlmitrtu — 
student la I.C.F.

14.20 „Teatrul din munți" — re
portaj.

14.30 „Dunăre, pe malul tAu" — 
clntcce populara interpreta
te de Ghcorghe Roșoga.

14.45 „Ce vrAji a mal fficut ne
vasta mea”.

15.10 Microrecital George Enache,
15.20 „Septembrie. octombrie...“ 

Elena Sereda Intr-un moment 
poetic dedicat toamnei.

15.30 Vedete internaționale : Sacha 
Distel.

15.45 Muzică pbpularA maramure
șeană interpretată de Angela 
Buclu.

16,00 Magazin sportiv.
18.05 Publicitate.
18.10 Film serial : „în ultimul 

minut". Episodul IV — „Co
pilul pierdut".

18.45 Vetre folclorice : „Dc la Tro- 
tuș spre Șiret".

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Clopoțelul 

smuls.
19.30 Telejurnal • Săptămîna po

litică internă șl internaționa
lă in Imagini.

20.10 „Destinul unei Idei" — re
portaj despre constructorii 
de nave de la Galați.

20.35 Publicitate.
20.40 Film artistic „Leagănele". 

Producție a studiourilor so
vietice.

21,49 „Mi-am pus busuioc în păr" 
— cintece de Ion Vasllescu.

22.25 Telejurnal • Sport • Rugbi: 
Franța — România. Selecțluni 
înregistrate de la Valence.
PROGRAMUL II

11,00-13,00 Concertul simfonia sus
ținut de „New Philarmonia 
Orchestra" din Londra. în 
pauză : Viața muzicală în 
actualitate.

20,10 Eroi Indrâgițt de copil : Cli
nele Ftps ; Lolek șl Bolek.

20,40 Merldlano literare a Meta
morfozele umanului : Pre
zentarea operei Iul Lawrence 
Durell a Atlas liric a Mo
zaic literar. Premiul Nobel 
pentru literatură pe anul 1973 
— Patrlk White.

21,05 Seară de balet : „Fata prost 
păzită" (actele 1 și 2).

22,05 Film serial : Mannlx.

Aspecte din al 9-lea Salon internațional de artă fotografică Foto : 8. Cristian

Cu amintirea turneelor 
unor alte celebre colective 
teatrale sovietice — cum ar 
£j „Sovremennik", „Molii", 
„Maiakovski", „Mossoviet" 
— am putut urmări recent 
evoluția unul .Ut prestigios 
colectiv artistic sovietic : 
Teatrul mare academic de 
dramă „Maxim Gorki" din 
Leningrad.

Colectivul condus dc ar
tistul poporului G.A. Tovs
tonogov ne-a făcut, la a- 
ceastă a doua vizită a sa 
In România, o foarte plă
cută surpriză — aceea de 
a prezenta, alături de două 
montări de mare forță ar
tistică, o binecunoscută 
piesă românească : „OPI
NIA PUBLICA" de Aurel 
Baranga ; o montare pen
tru care artiștii de pe ma
lurile Neve! au primit, pe 
drept, „cununa de aur" a 
Festivalului dramaturgiei 
românești, desfășurat in 
Uniunea Sovietică In pri
măvara trecută.

Pasiunea, inteligența, fan
tezia, strălucita profesiona- 
litate a spectacolului cu 
„Opinia publică" au ates
tat aprecierea dată virtu
ților piesei Iul Aurel Ba
ranga, vorbind convingă
tor despre atracția exerci
tată de acuitatea satirică, 
de forța principiului po
zitiv, afirmativ, de actuali
tatea problematicii piesei.

Știința de a scrie țeatru 
a lui Baranga s-a lntllnit 
In chip fericit cu cea de 
„a face teatru" a lui Tov
stonogov, cu talentul pre
țuitului regizor sovietic de 
a crea un cadru plastic și 
teatral inedit (scenogra
fia : G. S. Mandel), de b 
imagina sugestive metafo
re scenice, de a pigmenta 
organic replicile cu inspi
rate gaguri comice, cu 
rafinate comentarii paro
dice și spirituale jocuri cu 
convențiile teatrale, de * 
conferi spectacolului un 
ritm antrenant, de a dirija 
actorii In direcția unei in
terpretări pline de natura
lețe și aplomb, a unui joc 
nervos șl plin de umor. 
Interpreții de zile mari,- 
dintre care O. I. Borisov, 
artist emerit (un Chițlaru 
de mare naturalețe șj 
farmec, cu o replică 
foarte directă, de subtilă 
Ironie), E. A. Lebedev, ar
tist al poporului (Cristino- 
iu), I. V. Lavrentieva (în 
patru roluri) — absolut 
memorabili, au obținut de 
la spectatorii români o a- 
tenție, o concentrare pline 
de prețuire.

„A TREIA GARDĂ", de 
G. Kapralov și S. Tuma
nov, dramatizează sceno 
ale vieții, „așa cum a fost", 
avind forța unui document. 
Utilizînd fapte istorice au
tentice, legate de activita
tea conspirativă a Iui Ni
kolai Bauman, in ultimii 
săi doi ani de viață, „A 
treia gardă" este un o- 
magiu adus mișcării revo
luționare, o încercare de * 
comunica edificator atmo
sfera • social-politică din 
Rusia la începuttil secolu
lui. Aspectele reflectate de 
G. Kapralov și S. Tuma

nov trimit, prin adevărul 
social din care se Inspiră, 
la Rlte opere Literare — *-  
celea contemporane eveni
mentelor — de pildă, 1» 
Gorki, la atmosfera lu
mii din „Mici! burghezi", 
„care-șl lese din țlțlni", 
agonlzlnd, la climatul de 
panicâ șl sciziune care se 
instaurează In rlndul mari
lor potentați industriali din 
„Dușmanii" etc.

Venit In Moscova In 1904, 
In misiunea ce-i fuseseln- 
credințată de însuși Lenin, 
Bauman lși desfășoară pe
riculoasa dar atit de impor
tanta activitate, schimbln- 
du-și mereu domiciliul cori

de muncitori și nici apro
bat de ai sal.

Spectacolul, In direcția de 
scenă a Iul G. A. Tovsto
nogov (regla : R. A. Sirota) 
și In scenografia lui I. G. 
Sumbatașvilb recreează re
marcabil — cu o atent su
pravegheată plăcere a de
taliilor pitorești, colorate, 
de cadru și de atmosferă 
— diferite medii. Este evi
dentă preocuparea relevării 
semnificațiilor socLal-politi- 
ce ale „irxt Unirilor" lui 
Bauman (figură plină de 
noblețe — in interpretarea 
minuțios elaborată a Iul 
V. I. Strjclcik, artist al po
porului). Convingătoare șl

Prestigios 
mesaj al artei 

sovietice
1

TURNEUL TEATRULUI MARE 
ACADEMIC DE DRAMĂ 

„MAXIM GORKI" DIN LENINGRAD

spirativ, <scunZîndu-se, hăi
tuit de poliție, In cased© 
unor prieteni din mediile 
cela mal variate : Intelec
tuali, artiști, revoluționari 
activi, simpatizanți ai re
voluției, reprezentanți pre- 
cauțl și deci concesivi ai 
marii burghezii. Aflăm, cu 
această ocazie, cum gindesc 
diferitele categorii sociale, 
cum sprijină sau cum ade
ră la revoluție. Cea mai in
teresantă „cunoștință" a Iul 
Bauman, în piesa prezen
tată de teatrul „Gorki" 
este Sawa Morozov, figu
ră memorabilă (interpreta
tă cu pregnantă forță șl 
măsură, cu o rară intuiție 
a dozării contrastelor de 
către E. Z. Kopelian, artist 
al poporului1 din R.S.F.S.R.). 
Industriaș milionar, prove
nit din mari negustori, 
savant chimist, director 
de fabrică, cu concepții 
organizatorice și vederi 
sociale progresiste, me
cenat al artelor, lucid 
și totodată idealist fan
tast, orgolios, dur și tan
dru. plin de firesc sau „ca
botin", Morozov este un 
„paradox social", după ex
presia lui Gorki ; el va 
sfîrși prin a se sinucide 
lhtr-un moment de xîărtrfă, 
realizînd tragismul deter
minării sale de clasă»; Mo
rozov nu putea fi nici Iubit

teatre
• Opera Român*  : Doamna ChiaJ- 
na — 11, Mandarinul miraculos ; 
Sărbătoarea primăverii — 19,30.
S Teatrul de operetă : Vint de H- 

ertate — 10,30, My fair lady — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu <car& — 10,30, 
Trei • frați gemeni veuețienl — 
15.30; Dona Diana — 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
Iul Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Joc de pisici — 10; Casa 
de mode — 15, Anunțul ta „Mica 
publicitate" — 20.

emoționante portrete, de 
concisă expresivitate, mai 
realizează, in „A treia gar
dă", I. V. Lavrentieva, V.E. 
Rețepter, B. S. RijuhLn, ar
tist emerit, G. V. Figlov- 
skaia, A. F. Pustohin. E. F. 
Nemcenko, N. A. Olhlna, 
M, A. Prizvan-Sokolova).

Am lăsat special la urmă 
spectacolul cu „MICII 
BURGHEZI", piesă a patro
nului spiritual al teatrului 
leningrădean. Este monta
rea ce permite oea mai 
oompletă și exactă desci
frare a programului teatru
lui In privința valorificării 
dramaturgiei Clasice și o 
estimare mal pătrunzătoare 
și mal fidelă a marilor re
surse interpretative de care 
dispune.

Dramaturgia gorkiană e 
Jucat, incă din prima pe
rioadă a existenței teatru
lui leningrădean un rol 
important. Montările cu 
„Micii burghezi", „Vilegfa- 
turiștii", „Dușmanii" au 
contribuit în mod esențial 
la cristalizarea unui anume 
stil actoricesc, la îmbogăți
rea mijloacelor de expresie 
și, mai ales, la adincirea 
unui crez ferm despre mi
siunea socială, a .artei dra
matice.

Colectivul condus de 
Tovstonogov' s-a dovedit a 
Ci un susținător al marelui

scriitor nu numai prin 
dragostea cu care i-a îm
brățișat opera, ci și prin 
strădania de a-i pune In e- 
vldență nebănuita ttdlneime 
șt complexitate, de a-i rele
va valorile estetice inedite, 
de a-i demonstra caracterul 
scenic.

„Micii burghezi" mar
chează un moment de con
tinuitate în programul ar
tistic al trupei lcnlngrăde- 
ne. El propune, ca și o 
montare precedentă cu 
„Barbarii", o viziune oare
cum inedită, cu mult mal 
generoasă asupra Ml Ma
xim Gorki. Printr-o strinsâ 
colaborare cu actorii, G. A. 
Tovstonogov caută, pe de 
o parte, să marcheze, să 
amplifice dimensiunile ti
pice ale universului mic- 
burghez evocat și să subli
nieze realismul condiționă
rilor de clasă (In acest sens 
spectacolul impune memo
riei tipuri caracteristice și 
creează nu o dată o atmos
feră specifică). Demersul 
regizoral mai pronunțat o- 
rtgi-nal constă insă in adin
cirea psihologi i'lor — dove
dind cit de puternice, cit de 
„moderne" au fost intui
țiile gorkiene cu privire la 
abisurile umane’, la compli
catele mecanisme .sufletești. 
Lectura regizorală insistă 
asupra atitudinii nu o dată 
critice a celui care zugră
vise conflictele insolvabile, 
ale familiei lui Bersemenov, 
frămintările meschine ori 
sterile ale Tatianei, ale Iui 
Piotr. Privite din perspec
tiva unei atitudini distan
țate — dramede mic-bur- 
gheze devin nu o dată gro
tești și ridicole. Spectato
rul este chemat să-și ală
ture — lucid — risul irisu
lui amenințător, rău pre
vestitor, profetic sau incon
știent al lui Teterev.

Toate aceste idei mai noi 
cu privire la Gorki — ce 
argumentează și mai sub
stanțial filiera sa cehovia- 
nă, corespondențele dintre 
personajele sale și eroii 
dostoievskieni — sint co
municate fără ostentație, 
prin detalii nuanțate, In 
cadrul unui spectacol de 
solidă factură clasică, axat,; 
fără excepție, pe capacita
tea actorilor de a crea com
poziții de înaltă profeșio- 
nalitate. Se cuvine elogia
tă în acest sens întreaga 
echipă matură și omogenă. 
Dar îndeosebi interpreta
rea lui M. A. Prizvan- 
Sokolova, N. N. Trofimov, 
L. I. Makarova, artiști e- 
meriți, sau cea a lui E. A. 
Lebedev, artist al poporu
lui, F. A. Popova, K. In. 
Lavrov, P. P. Panakov, ar
tiști emeriți.

Prin aceste trei spectaco
le, memorabile prin calita
tea lor, teatru] leningră- 
dean a prilejuit iubitorilor 
artei ^cenice din țara 
noastră participarea la a- 
devărate evenimente artis
tice, atestînd incă o dată 
rezonanța profundă a ope- 

,_rei angajate in modelarea , 
oniului,' in slujirea idealu
rilor umaniste, militante.

Natalia STANCU

• Teatrul Mic: A opta - minune
— 10,30, Stllpii 'societății — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wllde — 10, Hotelul astenicilor
— 19.30, (sala Studio) ; Bărbați
fără neveste — 16. i
• Teatrul Giulești : Llola — 10; 
19,30.
• Teatrul „Ton Creangă" : Scu
fița cu trei Iezi — 10, lancu Jianu
— 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — ii, (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul. min
gea — ii.
• Studioul T.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Lumea cit o fi... — 20.
• Teatrul satiric muzical ,\C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 11; 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Groapa — 
19,30.

cinema

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări •^adnotări • adnotări
Pseudofilozofii 

care ucid hirtia
Nu mai trebuie teoreti

zat de ce este necesar să 
se spună Un categoric „nu" 
unor harnici producători 
de maculatură literară, a 
căror vrednicie cu cit este 
mai mare, cu atit este mai 
regretabilă, dată fiind ab
sența Înzestrării artistice. 
La această afirmație ne-a 
Îndemnat un recent rotpan 
O trufie modestă (Editura 
Carte*  românească), sem
nat de Anca Bursan și G. 
Panco. carte care vine încă 
© dată să demonstreze re
dusele „posibilități" lițey 
rare cunoscute din lucrări 
anterioare ale acelorași 
autori. Povestirea este 
relatată la persoana I. per
sonajul principal fiind un 
inginer (salariat la un 
institut de proiectări) 
ce-și propune să țină un 
Jurnal asupra intlmplârilor 
gi oamenilor din colectivul 
In mijlocul căruia lucrează, 
cit li asupra evenimente
lor din viața sa personală. 
Un foarte interesant roman 
de actualitate ar îi putut 
rezulta de aici, dar. din pft- 
cate. felul in care au În
țeles cei doi autori să tra
teze tema n-a dus decit la 
o platitudine ce se Întinde 
pe mai bine de trei sute de 
pagir.L Inginerul-narațor 
îsi Întrerupe tot timpul is
torisirea cu reflecții de o 
banalitate ireproșabilă fi eu 
atit mai evidentă, cu cit 
tonul prozatorilor este doc
toral și sentențios de parcă 
s-ar fi descoperit din nou 
America. „Estetic*  — scrie 
Involuntar umoristic ingine
rul erijat In „cugetător" — 
In cantitate prea mare e in
digestă c*  prăjiturile cu 
ciocolată". Expunerea este 
frecvent academlzantă și 
falsă. Inginerul narator, 
după obiceiul său. ii dă mai 
departe cu „meditația". Se

V __ _______

de 
oa- 

clnic 
comcn-

lntlmplă un accident 
muncă și pier patru 
meni, Iar 61, banal și 
in același timp, 
tează „Cei patru oameni tot 
aveau să moară odată și 
odată. Mai devreme sau mal 
tirziu. Asta e soarta oame
nilor". Altădată afirmă 
grav: „Consider că e ne
drept ca o femele fără haz 
să aibă picioare frumoase". 
La nevoie se adoptă tonul 
interogațiilor cvasihamle- 
tiene : „Nevoia de a spune 
adevărul ? Oare e lipsă 
de curaj să nu spui cuiva 
ce gindești despre el ?“ Ur
mează inevitabilul panseu : 
„Da, după cum e da, in 
aceeași măsură In care ar 
fi lipsă de curaj să nu t© 
așezi in fața tramvaiului". 
Intr-o problemă oarecare 
se găsește „soluția". Nu se 
pierde prilejul pentru a se 
mai insera un comentariu : 
„Soluția era cit se poate 
de logică. în momentul in 
care am găsit-o, m-am și 
mirat că mai avusesem ne-

voie s-o caut. Așa se Intim- 
plă și cu filozofii".

Incapacitatea de a da 
viață personajelor, de a 
imagina tipuri reprezenta
tive, de a crea un conflict 
real, de a Înfățișa o proble
matică interesantă este e- 
videntă. După cum eviden
tă este și falsitatea dialo
gului. Sărăciei de mijloace 
literare ii corespunde o să
răcie in planul Înzestrării 
spirituale a personajelor. 
Pentru unul, marea volup
tate este să injure con
tinuu, pentru altul să nareze 
aventuri picante cu femei 
„cu pieptul mare". Notația 
se menține plat-vuîgară : 
„Dora are picioare păroase. 
Are un piept enorm șl e 
cam moapsî. Unul om pa
leolitic sau chiar neolitic 
l-ar fi sucit capul". Cite- 
odată însuși personajul na
rator mărturisește ră „fi
lozofia" pe care o debitea
ză e ba de „categoria a 
treia", ba „de a patra", ba 
de „a șasea". Părerea noas
tră este că acest personaj 
și, odată eu el, autorii căr
ții sint totuși prea generoși 
cu „categoria" filozofiei a- 
cestu! saporific roman. Care, 
nu e nici măcar de „a 
șasea".

Iară de reală valoare 
artistică și documentară, 
cu deosebire din zona 
folclorică Chioar, mal pu
țin cercetată plnă acum 
cu instrumente științi
fice de lucru. Pe 
materialului adunat, 
denții au întocmit 
lucrări care au fost 
zentate la Colocviul națio
nal al cercurilor științifice 
studențești de folclor ; tot 
aici s-a tipărit primul bu
letin „Lucrări științifice ale 
cercurilor studențești de 
folclor", volumul I 1973, 
cuprinzind materiale pre
zentate la cel de-al IV-lea 
Colocviu național al cercu
rilor respective, desfășurat 
la Baia Mare.

Realizările studenților 
folcloriști din Bala Mare 
sint lăudabile, ca și preo
cupările lor de perspectivă. 
Atenția lor se îndreaptă de 
acum către cercetarea în

baza 
stu- 

două 
pre-

brigăzi complexe și alcă
tuirea de monografii pe 
zone (incepind cu Chioar), 
pentru a nu lăsa să se risi
pească, odată cu trecerea 
vremii, nestematele crea
ției populare, atit de vi
guroasă in această parte a 
țării. Activitatea lor meri
torie vine In intîmpinarea 
țelului pe care și l-a propus 
Societatea folcloriștilor din 
România, recent constitui
tă in cadrul Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România, de a ca
naliza cercetarea zonelor 
etnografice și folclorice de 
către studenți în brigăzi 
complexe și de a constitui 
arhive de folclor și micro- 
muzee de artă populară în 
instituțiile de invățămint 
superior. Cine preia ștafeta 
studenților maramureșeni ?

bărilor tinerilor vizitatori. 
Merită relevat și faptul că 
programul cursului mai vi
zează și antrenarea elevilor 
la redactarea unor referate 
pe teme de istorie, la co
lectarea de documente, fo
tografii, alte materiale cu 
valoare istorică, la susți
nerea unor manifestări co
rale, recitaluri de poezie 
patriotică etc.

Așadar, o acțiune de larg 
interes, cu reale valențe 
educative. Reușita sa de
pinde in măsură hotăritoa- 
re de convergența eforturi
lor specialiștilor muzeului, 
a comisiilor de diriginți, a 
inspectoratelor școlare. Or, 
se pare că unele inspecto
rate de sector nu au înțeles 
temeinic necesitatea acestei

conlucrări, Însărcinările ce 
le revin în vederea popu
larizării programului, a an
trenării unul număr sporit 
de cadre didactice-diriginți 
la Înfăptuirea luL Se im
pun ca atare acțiuni mai 
operative și consistente 
pentru finalizarea unei a- 
semenea inițiative de am
plă rezonanță educativă. 
După cum această trecere 
in revistă a inițiativei 
bucureștene constituie, tot
odată, și un Îndemn pentru 
extinderea ei In rlndul 
muzeelor de istorie din alte 
județe ale țării. Ciștigul ar 
fi Înainte de toate al mun
cii de educare comunistă a 
tinerei generații.

Silviu ACHIM

Gheorcjhe SUSA

Ora de dirigenție 
la Muzeul Național

Victor ATANASIU

Studenții folcloriști
De mai bine de patru 

ani, studenții băimăreni din 
cercul de folclor, 6ub În
drumarea lectorului uni
versitar loan Chiș Șter, de 
la Facultatea de limbă și 
literatură română, se ocupă 
cu entuziasm de cercetarea 
folclorului maramureșean. 
In timpul vacanțelor, ca și 
cu prilejul stagiilor de 
practică pedagogică in șco
lile sătești, neobosiții cău
tători de comori au adu
nat obiecte reprezentative 
de port popular, unelte de 
lemn folosite in gospodă
riile țărănești, obiecte de 
podoabă, ceramică veche,

au făcut fotografii și diapo
zitive infățlșind elemente 
de arhitectură populară, 
monumente de artă repre
zentative etc. Rezultatul : 
micromuzeul etnografic șl 
folcloric al Institutului pe
dagogic din Bal*  Mare.

Bogata colecție de obiec
te a muzeului, întregită cu 
sprijinul muzeului jude
țean și al Institutului de 
etnografie și folclor din 
București, mal dispune și 
de o remarcabilă arhivă 
sonoră (13 000 m bandă de 
magnetofon) alcătuită de 
studenți, care au înregis
trat poezie și proză popu-

Slntem martorii efortu
rilor multor muzee dă isto
rie de a Întinde punți pen
tru apropierea de marele 
public, de a găsi noi mo
dalități de lucru in stare 
să confere un caracter mai 
sistematic și mal larg con
tactului vizitatorilor cu In
stituția muzeală, strădanii 
al căror suport rezidă toc
mai in înțelegerea Impera
tivului de a amplifica apor
tul muzeului de istorie la 
educarea patriotică, revolu
ționară a oamenilor muncii.

„Ora de dirigenție 
Muzeul Național" este

la 

asemenea Inițiativă, rod al 
colaborării Muzeului de 
Istorie al Republicii Socia
liste România cu Casa 
corpului didactic a muni
cipiului București. Ea va 
aduce in sălile prestigioa
sei instituții bucureștene 
aproximativ 9 000 de elevi

cudin Capitală, aparținînd __ 
preponderență școlilor pro
fesionale și liceelor de 
specialitate ale căror pro- 

, grame de lnvățămlnt nu 
cuprind și ore de isto
rie. Elevii L..
fața vitrinelor cu exponate 
din muzeu, de cinci ori in 
timp de citeva luni, pre
legeri prezentate de specia
liștii muzeului referitoare 
la formarea și evoluția po
porului român, apariția șl 
dezvoltarea clasei noastre 
muncitoare, crearea și lupta 
P.C.R. pentru progres so
cial, libertate și Indepen
dență națională, pentru so
cialism și comunism. Insu
recția națională antifascis
tă armată. De fiecare dată, 
activitățile vor fi Întregite 
de discuții, schimburi și 
confruntări de opinii, me
nite să dea răspuns intre-

vor audia In

Despărțirea de cuvinte ?
Sub semnul epigonlsmu- 

lui șl al unei poetici fria
bile stă volumul semnat de 
Ion C. Ștefan — DESPĂR
ȚIREA DE CUVINTE (Edi
tura Litera). Autorul aces
tei plachete Ilustrează ca
tegoria foarte largă a 
celor care vulgarizează, 
prin contrafacere, spiri
tul marii poezii. Mime
tismul se lasă ușor identi
ficat, aproape fiecare poem 
oferind mostre evidente : 
„Cum ne putem / roti vie
țile / deasupra anotimpuri
lor ? // Unde să-ți așeze 
cuiburile / peste clipele de 
porțelan, / printre cuvinte
le noastre, / păsările ne- 
rostirii (Păsările nerostl- 
rii). Deficitar sub raportul 
Ideației poetice. Ion C. Ște
fan versifică simple ab
stracțiuni : .„Cit ne poartă / 
prin univers / comoara de 
taină / rătăcitoare / pe ga
laxiile vieții", trecind repe
de la naivități, dezarman
te prin absența oricărei 
expresii diferențiatoare : 
„Desprlnde-te de toatf, / 
pasăre, / In zborul / neli
mitatelor chemări" (Zbor). 
Poezia tși pierde, nu o

dată, din menirea 
a figura universul 
ții prin mari metafore, 
Înlocuite de Ion C. Ștefan, 
aproape programatic, prin 
simple notații in proză, 
semnul implacabilei medio
crități : „Timpul trece cu 
păți grei, / zilele fug / cu 
fetele desculțe" (!).

Senzația de prefabricare 
a poeziei stăruie peste tot : 
„In aerul stufos / de atltea 
poveri, / buzele gindulul 
rostesc / spaima lucruri
lor / neîmplinite" (Spaima 
lucrurilor), rareori, caligra
fia salvind un material să
rac : „Ni se apropie / acel 
soroc simplu / ca-n aritme- 
ticile copacilor / core-și 
pierd frunzele / fără să le 
numere". în genere, auto
rul mimează oboseala exis
tențială, tlnjirea fără scop, 
pentru că obiectul proprlu- 
zis al aspirațiilor nu exis
tă ; „Dar ne vom întoar
ce... / ne vom întoarce o- 
bosiți / să cădem ca rouă/ 
peste pleoapele înlăcrima
te / ale altor plecări" 
(Plecări). Silogismul puber, 
expresia amorfă amenință 
decupajul poetic. Ion C.

Ștefan ajunge prematur Ia 
manieră și autopastișă. 
Simpla propagare prin mi
metism a ideilor poetice 
Înseamnă in realitate vul
garizare. „Revolta singelui", 
„oboseala faptelor", „des
părțirea de cuvinte" folosi
te ca simple sintagme, vă
duvite de încărcătură me
taforică, de o minimă or
ganizare și înscenare idea
tică nu conduc automat la 
poezie. Conștient sau nu, 
Ion C. Ștefan e dependent 
condiției epigonatului. Ten
tat de a figura sentimentul 
extincției, autorul mimetic 
„filozofează" în absența 
conștiinței artistice : „Vine 
o clipă / cind ți vremea 
imbătrinește, I cind se su
prapun luminile ți um
brele, ■ / cind mucegaiul 
scurmă / anotimpurile. // 
Apoi, / numărăm secunde
le începutului / din strigă
tul arborilor / aproape de 
moarte" (Apoi). Cind auto
rul e mai personal ii reu
șește crochiul plastic : „Ră
nit de soare, / lanul / 
a-ngenuncheat pe cimp. // 
Și noi / dansăm / sub ci
reșii despletiți / să ne scu- 
țurăm primăverile" (Sub 
cireși). Oazele de poezie — 
și așa doar onorabile — 
sint Insă prea rare. Există 
in volumul lui Ion C. Ște
fan și o contradicție din 
moment ce descoperă „ri
sipa de soare-n cuvin
te" și anunță, totodată, 
programatic, despărțirea 
de cuvinte. Intrucit poe
zia se face din cuvinte 
aau naște cuvintele, ar fi 
greu să aderăm la „es
tetica" sa. Cu atit mai 
mult cu ctt, singure, nici 
măcar cuvintele nu sint de 
ajuns. Mai trebuie Idei, 
sentimente adevărate. Dar 
In cazul volumului de față 
e vorba, evident, de o este
tică de Împrumut după 
cum se poate deduce din 
poema Umbre : „Ultimele 
cuvinte / se vor teme / de 
înțelesurile / pe care nu 
le-am rostit". Adevărat 1

„es-

Georg*  GIBESCU
___ J

• „100 de lei" : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Operațiunea „Atomul marcat" : 
CAPITOL — 9,30; 11,15; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• Ultimele șase minute : PATRIA
— 11.30; 14; 16,30: 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30.
• Bună seara, doamnă Campbell:
LUCEAFĂRUL —, 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Nunta : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ultimul tren din Gun Hill :
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,45; 11.
• Neamul Șolmăreștllor ; DOINA
— 12,15; 15,45; 19,15.
• Nici un moment de plictiseală:
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Despre o anume fericire: GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Mafia albă : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
20,45. 7
• Dragostea începe vineri : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
• Doi pe un balansoar : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Adio, arme ! : TIMPURI NOI
— 9,45—19 In continuare.
• Lupta după victorie : POPU
LAR — 15,30; 19.
• Șapte zile : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Paradisul : BUZEȘTI — 9; 11,15;
13,30 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada șl cel șapte
pitici : FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Conspirația ; VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Cu cărțile pe față t VOLGA —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.
• Valter apără Sarajevo : DACIA
— 9; 12,30; 16; 19,15.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15, 
BUCEGI — 15,30; 18; 20,15.
• Cu toate acestea ; FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
• Y 17 acționează : MOȘILOR — 
15,20; 18; 20,15.
• Legenda negrului Charley : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15, COTRO- 
CENI — 15.30; 18; 20,15.
• Tu și eu : CRÎNGAȘI — 15.30; 
18; 20,15.
• Pisica junglei : UNIREA — 
15,45; 18; 20,15.
• Stare de asediu : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15. GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• O afacere pe cinste : PACEA
— 15,30; 17,43; 20, FLACARA —
15,30; 17,45; 20.
• Cel șase urși și clovnul Ciu- 
bulka : VITAN - 15; 18; 20.
• Acea pisică blestemată : MUN
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Infailibilul Raffles : COSMOS 
—' 15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a Iubi : RAHOVA
— 15,30; II; 20,15. '
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Plecarea conducătorului delegației Grupului 
brazilian din Uniunea interparlamentară, 

Paulo Francisco Torres

Cu prilejul implinirii a 50 de ani de activitate
r- - ■ . r . v..................... . . -• - - ' —

UIMEA FABRICII DE BIÂNURI „VIDRA" 

DIN ORAȘIIE CD „ORDINUl MUNCII" CLASA I
Simbătă dimineața b părăsit Ca

pitala, Paulo Francisco Torres, pre
ședintele Congresului Național și al 
Senatului din Brazilia, conducătorul 
delegației Grupului brazilian din 
Uniunea interparlamentară, care a 
făcut o vizită In țara noastră. la 
invitația Marii Adunări Naționale.

L-a plecare, pe aeroportul Otopcni. 
erau prezenți Ștefan Voitec. pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Ilie Murgulescu. vicepreședinte al
M.A.N., Corneliu Mftnescu, președin
tele Grupului român din Uniunea 
interparlamentară, Traian Ionașcu șl 
Aurel Vijoli, președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., deputațt și 
alte persoane oficiale.

A fost de față Federico Carlos 
Carnauba, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Braziliei 
la București.

A fost o cinste pentru mine de 
a mă afla in fruntea primei dele
gații parlamentare din Brazilia, care 
a vizitat România, a spus înaintea 
plecării Paulo Francisco Torres, în- 
tr-o scurtă declarație făcută unui 
redactor „Agerpres" România este o 
tară minunată. Am fost, de aseme
nea, plăcut impresionat de obiecti

Primire la Marea Adunare Națională
O delegație parlamentară argenti- 

neană, alcătuită din Jose Fernandez 
Valoni, membru al Camerei Depu
tat ilor, Angel Lopez, membru al Se
natului. Carlos Imbaud și Antonio 
Oscar Napqli. membri ai Camerei 
Deputaților, întreprind o vizită in 
tara noastră.

Slmbătă după-amiază. președintele 
'Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România. Ștefan Voi
tec. a primit pe parlamentarii argen- 
tineni. Cu acest prilej, intr-o atmo
sferă cordială, au fost abordate pro

Vizita ministrului științei și cercetării 
din Austria

Ministrul științei și cercetării din 
Austria, dr. Hertha Firnberg, a avut 
întrevederi cu profesorul loan Ursu, 
președintele Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, și Ni- 
colae Agachi, ministrul industriei 
metalurgice. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind posibilită
țile de realizare a unor programe

vremea
Ieri în țară î Vremea a fost fru

moasă in cea mal mare parte a 
țării, cu cerul variabil, mal mult se
nin. exceptind regiunile din nord- 
vest, unde s-au produs innorări mai 
accentuate și, izolat, in Maramureș, 
E-a semnalat burniță. Vintul a su
flat slab pină la potrivit Tempera
tura aerului, la ora 14, oscila intre 
zero grade la Miercurea Ciuc și 15 
grade la Răuseni. Local, In Transil
vania și in zona de munte, ceața a 
persistat In București : Vremea a

Oamenii muncii din județul Gorj raportează 
depășirea planului la exporț

TG. JIU (De la corespondentul 
„Sein teii". Mihai Dumitrescu). — Oa
menii muncii din județul Gorj ra
portează îndeplinirea și depășirea 
planului la producția pentru export 
pe, primii trei ani ai cincinalului. 
Artfel. unitățile economice din ju
deț și-au realizat sarcinile de ex-i 
port in proporție de 116 la sulă. Cu 
acest prilej. Comitetul județean de 
partid Gorj a trimis pe adresa 
Comitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, perso
nal, o telegramă, In care se spune,

APROAPE DIN NIMIC CEVA
ȘI NU PUȚIN

(Urmare din pag. I)

Sectoarele anexe specializate din 
eiteva cooperative aprovizionează 
cu unele produse Întregul județ. 
Astfel, C.A.P. Frătăuții Vechi produ
ce împletituri din sirmă de diferite 
dimensiuni si categorii pentru îm
prejmuirea livezilor intensive in ve
derea apărării acestora de iepuri, 
pentru garduri etc. Inițiatorul aces
tei activități este Filaret Buzllă, 
vicepreședinte ai cooperativei. Utila
jele. simple dar ingenioase, nece
sare împletirii slrmei se realizează 
pe loc ; cooperativa cumpără doar 
motorașele electrice de 2-3 kW care 
acționează aceste utilaje. Veteranul 
Împletiturilor din sirmâ este Con
stantin Buzilă. împreună cu el lu
crează si fiul «ău și al ți 12 coopera
tori Ciad au comenzi urgente, lu^ 
crează și cite 18 ore pe zi. Atelierul 
de timpi arie confecționează mobilier 
pentru toate grădinițele de copii ale 
cooperativelor agricole de producție 
din județ și grătare pentru silozu
rile de cartofi.

în satul Marginea, din moși-stră- 
moși. olarii modelează și ard argila, 
producînd vestita ceramică neagră, 
care a dus faima satului lor nu nu
mai In Întreaga țară, ci și pină de
parte, peste hotarek ei- Am stat și 
am privit fascinat cum lutul se me
tamorfoza intr-o vază elegantă în 
milnile lui Dumitru Pascaniuc sau 
in ale lui Ar cod! Bodali, cum. cu o 
siguranță uimitoare. Ileana Rotar 
desena brazi, motive geometrice, 
flori pe vazele de acum uscate. La 
întrebarea mea. cite modele decora
tive diferite așterne pe suprafața 
exterioară a vaselor, ea mi-a răs
puns că peste 500. Ileana Rotar a În
vățat meșteșugul olăritului de la ta
tăl eL La rlndul el. il transmite ti
nerei generații de mărgineni, pre- 
dind lecții elevilor din clasele a 
VTI-a fi a VUI-a de la școala din 

vele industriale pe care le-am vizi
tat : întreprinderea de tractoare din 
Brașov și instalațiile petrochimice de 
la Brazi.

Referlndu-se la relațiile dintre 
România șl Brazilia, Paulo Fran
cisco Torres a subliniat că acestea 
vor cunoaște o nouă dezvoltare, 
subliniind in acest sens însemnăta
tea deosebită a convorbirilor pe care 
lc-a avut cu președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu. în 
ce privește posibilitățile in domeniul 
schimburilor economice, țin să men
ționez că Brazilia dorește să achizi
ționeze mai multe produse dirt 
România. Îndeosebi utilaje pentru 
rafinării.

Relevind utilitatea contactelor, pre
ședintele Congresului Național și al 
Senatului din Brazilia a spus in 
încheiere : Prin această vizită, noi 
am contribuit la o mai bună cunoaș
tere și apropiere intre România și 
Brazilia. Pentru a continua schimbul 
de păreri, pentru a rezolva împreu
nă, in cunoștință de cauză, o scrie 
de probleme bilaterale, am invitat o 
delegație a Marii Adunări Naționale 
in țara noastră.

(Agerpres)

bleme referitoare la stringerea co
laborării intre cele două parlamente, 
a relațiilor româno-argentinene.

La primire au participat deputății 
Traian Ionașcu. președintele Comi
siei juridice a Marii Adunări Na
ționale. Tudor Ionescu, președintele 
Comitetului National pentru Apăra
rea Păcii, alte persoane oficiale.

A fost prezent Juan Carlos Mar
celino Beltrami no, ambasadorul Ar
gentinei la București.

(Agerpres)

comune de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică.

Ministrul austriac a vizitat, dea- 
semenea. Institutul de cercetări me
talurgice din București și complexele 
de obiective de cercetare, învățămint 
și producție de pe platforma I.F.A. 
Măgurele.

(Agerpres)

fost frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vintul a suflat slab pină 
la potrivit Temperatura maximă a 
fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 și 14 noiembrie. în țară : Vre
me schimbătoare. Cerul va fi varia
bil. cu Innorări mai accentuate în 
nordul și estul țării, unde local va 
ploua. In rest ploi izolate. VInt po
trivit. Temperatura va scădea ușor 
in a doua parte a intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 6 grade, izolat mai cobo- 
rite, iar maximele vor oscila intre 5 
și 15 grade. în București : Vreme 
schimbătoare. Cerul va fi temporar 
noros. favorabil ploii de scurtă du
rată. Vint slab pină la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

printre altele : „Colectivele de oameni 
ai muncii din unitățile economice țu 
sarcini la export din județul Gorj, 
în frunte cu comuniștii, vor livra 
pină la sfirșitul acestui an. peste 
prevederile de plan pe peripada 
1971—1973 mărfuri in valoare de 50 
milioane lei valută. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru creșterea in conti
nuare a volumului de mărfuri la ex
port, în condiții de eficiență sporită**.

sat. De pe acum poate să spună că 
elevi ca : Constantin Bodale sau ca 
nepoată-sa, Brlndușa Rotar, vor duce 
mai departe, in viitor, meșteșugul 
moștenit din negura vremii. Lunar 
pleacă de la Marginea în lume peste 
zece mii de piese de ceramică deco
rativă.

Secția de do gări e din satul Clitcea 
livrează butoaie de fag, de diferite 
capacități, destinate semiconservelor 
din legume și, in primul rind, bine- 
cunoscuților castraveți murați de Ră
dăuți. Tot aici se mai fac putini 
pentru brinză, butoaie din brad pen
tru varză murată, ciubere. Secția de 
prefabricate din beton din satul Ar
bore produce țigle din beton, tuburi 
pentru canalizări, pentru flntini și 
podețe, borduri pentru trotuare etc., 
în valoare de peste un milion lei 
anual. în satele județului funcțio
nează, de asemenea, secții de semi- 
industrializare a fructelor și legu
melor, cu o capacitate totală de 320 
țone anual, de prelucrare a lao- 
telui în brinză, 6mintină, caș și urdă, 
cu o producție in valoare de 
7 850 000 lei, eiteva brutării, o între
prindere intercooperatistă de con- 
structii-montai si Drestări servicil- 
reparațli, care executa marea majo
ritate a lucrărilor de investiții în 
sectorul cooperatist agricol si repară 
mijloacele auto de transport și dife
rite utilaje agricole.

Industriile satelor sucevene se 
dezvoltă intr-un ritm susținut, lși 
diversifică an de an gama de pro
duse și servicii. Producția lor va 
crește, conform unor prognoze, de 
peste șapte ori in actualul cincinal, 
aiunzind in 1975 la 140 milioane 
lei. Sint aceste milioane o ex
presie elocventă a inițiativei locale, 
a hărniciei și priceperii celor circa 
7 000 de cooperatori ocupați in acti
vitățile industriale ce se desfășoară 
in raza, județului din nordul Mol
dovei.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
fabricii dc blănuri „Vidra" din 
Orăștie au aniversat, slmbătă după- 
amiază, 50 de ani de existență a În
treprinderii lor. Pentru contribuția 
deosebită adusă la dezvoltarea in
dustriei blănăriei și participarea ac
tivă a colectivului dc oameni ai 
muncii din cadrul unității la opera 
de construire a socialismului Jn pa
tria noastră, prin Decret al 'Consi
liului de Stat. întreprinderii i-a fost 
conferit „Ordinul Muncii**  clasa I.

Cu același prilej, s-a conferit „Or
dinul Muncii" clasa I muncitoarei 
Paraschiva T. Golea, brigadieră 
coordonatoare la secția confecții blă
nuri, și maistrului Ilie P, Her. De 
asemenea, au fost distinși cu ordine 
și medalii alți 66 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și economiști 
Colectivul întreprinderii, cei distinși 
au fost felicitați, in numele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat, de tovarășul 
Ion Anton, membru al Consiliului 
de Stat.

Lucrătorii fabricii „Vidra" au 
fost, de asemenea, felicitați de tova
rășul Ioachim Moga. prim-secretar 
al Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., și Todor Avram, adjunct 
al ministrului industriei ușoare.

Exprlmind calde mulțumiri pentru 
prețuirea acordată, cei prezenți au

Vizita în țara noastră a delegației Uniunii Naționale 
a Oamenilor Muncii din Zair — U. N. T. Za.

în perioada 30 octombrie—10 no
iembrie, o delegație a Uniunii Na
ționale a Oamenilor Muncii din Zair 
— U.N.T.Za — compusă din 
Mpindu Mbwabwe, secretar general 
adjunct al U.N.T.Za, comisar al 
poporului, conducătorul delegației și 
Kombo Ntonga Booke, secretar re
gional, a făcut o vizită in țara noas
tră, la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Delegația a fost primită și a pur
tat discuții cu tovarășul Mihai Da- 
lea, președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., De asemenea, delegația 
sindicală zaireză a avut convorbiri 
cu o delegație a Consiliului Central 
al U.G.S.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă deschi
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IERI S-A ÎNCHEIAT

Dinamoviada 
de 

încheiată aseară, Dinamovlada in
ternațională de volei a revenit, ca și 
anul trecut, echipelor Dinamo 
(U.R.S.S.) la feminin și Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) la masculin. Partidele 
finale, disputate in sala Dinamo din 
Capitală, au prilejuit o luptă pasio
nantă, deseori electrizantă pentru 
publîc și specialiști. Voleibalistele so
vietice au încheiat în patru seturi 
meciul lor cu formația nord-coreeană 
Amrokan. Pregătirea fizică și forța 
loviturilor la fileu au constituit prin
cipalele „arme" ale echipei sovie
tice. Este de observat că șl de această 
dată (ca in preliminarii) dinamovlș- 
tele au întrecut cu 3—1 pe Amrokan.

Finala masculină s-a impus însă a- 
tenției generale, combatantele pre- 
zentind garnituri de forțe sensibil e- 
gale. Subliniam ieri că dinamoviștii 
bucureșteni au avut o evoluție bună 
in această competiție, calificarea lor 
in finală însemnind, de fapt, concre
tizarea formei manifestate. în finala 
de aseară ei n-au mai putut duce 
pină la capăt lupta pentru victorie. 
După ce au condus cu 1—0 și 2—1 la 
seturi au pierdut cu 2—3 ! A fost un

Pe fațada Institutului politehnic 
din Conakry se află o imensă fres
că : un african rupindu-și lanțurile 
ține in mină o torță din care împar
te lumină semenilor săi. Este imagi
nea africanului ce și-a cucerit drep
tul de a se adăpa la izvoarele cunoaș
terii. O distanță enormă, de profun
de și ample prefaceri revoluționare, 
11 desparte de chipul africanului din 
stampele unor vremi nu prea Înde
părtate, cînd era minat cu harapni
cul de vinătorul de sclavi. Continen
tul care a dat umanității impresio
nanta civilizație din valea Nilului 
sau nu mai puțin renumita cultură 
Zimbabwe își face intrarea cu pași 
hotăriți în circuitul lumii contempo
rane. Pășind pe calea dezvoltă
rii de-sine-stătătoare, popoarele Afri
cii depun mari eforturi pen
tru recuperarea timpului oprit in 
loc în perioada oprimării colo
niale. pentru dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, pentru valo
rificarea bogățiilor de care dispun, 
In interesul propășirii naționale. A- 
cest drum nu este lipsit de greutăți. 
Iar greutățile sint în mare parte da
torate lipsei de cadre naționale cali
ficate. Or, in procesul dezvoltării e- 
conomice șl sociale, problema formă
rii cadrelor proprii reprezintă, așa 
cum se recunoaște tot mai mult pe 
continent, o problemă-chele, funda
mentală. Așa cum se știe, colonialis
mul nu a însemnat numai frinarea 
forțelor de producție, ci și menți
nerea popoarelor africane în bezna 
ignoranței. Este concludent in acest 
sens faptul că Republica Zair, o țară 
a cărei suprafață este aproape egală 
cu cea ai țărilor Europei occidentale, 
avea Înainte de proclamarea inde
pendenței doar... doi medici. Di» cei 
4 000 de funcționari, ciți avea cu trei 
ani inainte de proclamarea indepen
denței Tanganica, doar 5 erau afri
cani.

Odată eliberate de sub colonialism, 
tinerele state africane s-an lansat 
intr-o amplă campanie de dezvoltare 
a Invățămîntului in rîndui popoare
lor de pe continent, pentru În
lăturarea Ignoranței, acțiune conside
rată pe drept cuvint o condiție esen
țială pentru consolidarea indepen
denței, pentru Înaintarea pe caleh 
propășirii economice și sociale. Ca 
prime obiective prioritare se Înscriu 
cuprinderea unui număr cit mai 
mare de copii in rețeaua de învăță
mint, paralel cu vaste operațiuni 

adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune, intre altele : Avind 
drept călăuză hotărirlle Congresului 
al X-lca și ale Conferinței Naționale 
ale P.C.R. ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort spre a tra
duce in viață sarcinile care ne revin 
pentru îndeplinirea cincinalului înain
te de termen, pentru a ne aduce 
întreaga contribuție la măreața 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mlntul românesc.

în cadrul adunării, ing. loan 
Probsdorfer. directorul fabricii, a în
fățișat drumul parcurs de această 
unitate in decursul existenței sale, 
subliniind puternica dezvoltare pe 
care a cunoscut-o in ultimii ani. 
Vorbitorul a amintit că. de 
la Începutul actualului cincinal șl 
pină acum, volumul producției a 
sporit de peste două ori. în aceeași 
perioadă, volumul producției desti
nate exportului a crescut de 12,6 ori, 
iar vo-lumul beneficiilor de 2,2 ori.

Succesele prestigioasei Întreprin
deri au fost relevate șl de expoziția 
jubiliară, in cadrul căreia au fost 
prezentate peste 300 de modele de 
haine și articole de blănărie. Festi
vitatea s-a Încheiat cu un frumos 
program artistic.

(Agerpres) 

să, prietenească, a avut loc un 
schimb de informații, cu privire la 
principalele preocupări ale celor 
două centrale sindicale, rolul, locul, 
atribuțiile, metodele șl formele de 
participare ale acestora la opera de 
construcție economică și socială a 
țărilor respective. A fost exprimată,, 
cu această ocazie, satisfacția față de 
progresele înregistrate in evoluția 
relațiilor dintre Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România și Uniunea 
Națională a Oamenilor Muncii din 
Zair și reafirmată dorința de a con
tinua, întări și amplifica aceste 
relații in interesul prieteniei dintre 
oamenii muncii și popoarele din cele 
două țări.

★

Slmbătă la amiază, delegația 
U.N.T.Za a plecat spre patrie.

volei
meci foarte greu pentru ambele fi
naliste, succesul revenind voleiba
liștilor cehoslovaci, datorită unui joc 
ceva mal clar și mai hotărit tocmai 
in setul decisiv. Dinamoviștii bucu
reșteni au comis prea multe greșeli 
in situații dintre cele mai simple, 
precizia atacului și, în aceeași mă
sură. a blocajului avind de suferit, ca 
urmare a lipsei lui Udișteanu, acci
dentat la un antrenament acum două 
zile.

Echipa feminină a clubului Dinamo 
București a jucat ieri pentru locu
rile 3—4 cu formația bulgară Levski 
Spartk. Și aci insucces dinamovist 
(Levski cîștigă cu 3—2), după ce 
sportivele noastre au condus la se
turi cu 2—1... în turneul masculin, 
locul trei. a revenit echipei Dinamo 
(U.R.S.S.), ieri . 3—1 cu Amrokan 
(R.P.D. Coreeană).

Deasupra rezultatelor tehnice, 
competiția voleibalistică încheiată 
ieri a însemnat o bună experiență, 
prilej de învățăminte pentru toate 
cele 16 formații prezente. Un cîștig 
deci pentru toți !

I. D. «

pentru lichidarea analfabetismului. 
Cu toate greutățile existente, in cele 
mai îndepărtate colțuri ale junglei șl 
savanei, de la Mediterană la Zam
bezi, au fost construite, in ultimul 
deceniu, zeci de mii de școli. In 
Algeria, de pildă, toți copiii de vir- 
stă școlară beneficiază de dreptul și 
posibilitatea reală de a frecventa xo 
școală. Eforturi intense se depun în- 
tr-o serie de țări din Africa tropi
cală, unde greaua moștenire colo
nială a generat o situație foarte di
ficilă, caracterizată printr-un analfa
betism aproape generalizat în decurs 

Cartea, soarele nou al Africii
Formarea de cadre naționale - factor hotăritor al progresului economico-social

de numai cîțiva ani, Republica Popu
lară Congo a reușit să cuprindă în 
sistemul de învățămint peste 80 la 
sută din populația țării. în numeroa
se țări s-au fixat obiective ale edu
cației pe termen lung, programul în
tocmit in acest sens de Organizația 
Unității Africane prevăzlnd cuprin
derea tuturor copiilor africani in re
țeaua de Învățămint.

Printre preocupările esențiale ale 
programelor de învățămint african 
se înscriu acțiuni menite să contri
buie la decolonizarea spirituală, la 
educarea tinerei generații In spiritul 
respectului față de valorile culturii 
africane. In anii care s-au scurs de 
la proclamarea independenței, intr-o 
serie de state — intre care Guineea, 
Zambia, Tanzania etc. — s-au între
prins reforme ale sistemului educa
ției, s-au editat manuale care con
tribuie la răsplndirea si Însușirea is
toriei, culturii, tradițiilor țărilor res
pective, fapt ce contribuie la forma
rea conștiinței naționale. „Scopul sis
temului nostru de învățămint este 
astăzi de a pregăti adevărați munci
tori, constructori și transformatori al 
țărlL. vrem să ajutăm poporul să a- 
Jungă la conștiința de sine", spunea

Cu prilejul turneului Teatrului mar» academic de dramă 

„Maxim Gorki" din Leningrad

Recepție oferită de Consiliul Culturii și Educației Socialiste
Consiliul Culturii și Educației So

cialiste a oferit, simbăfă'la amiază.o 
recepție cu prilejul turneului între
prins in țara noastră de Teatrul 
mare academic dc dramă „Maxim 
Gorki**  din Leningrad.

Au participat Dumitru Ghișe. vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, funcționari, 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți al Consiliului

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A C.C. Al FEDERAȚIEI 
GENERALE A SINDICATELOR DIN COREEA

Simbătă seara a sosit in CaDitală 
o delegație a Comitetului Central al 
Federației Generale a Sindicatelor 
din Coreea, condusă de Kim Jong 
Suk, vicepreședintă a Comitetului 
Central al Federației, care, la invi
tația Uniunii Generale, a Sindicate
lor din România, va face o vizită 
de Drietenie și schimb de experien
ță in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul interna
tional Bucurestl-Otopeni. delegația

Cronica
Un grup format din membri al A- 

sociației naționale a ofițerilor de 
rezervă ai Forțelor aeriene militare 
din Franța a făcut, timp de șase 
zile, o vizită In țara noastră. Oaspe
ții au vizitat instituții militare de 
învățămint și cultură ale armatei, 
muzee și locuri istorice, obiective e- 
conomice și turistice. Totodată, 
membrii grupului au făcut vizite 
protocolare la Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Apărării Na
ționale.

Slmbătă Ia amiază, grupul de o- 
fițeri francezi de rezervă a plecat 
spre patrie.

★
Simbătă seara a sosit la Bucu

rești, Wladyslaw Wojtasik, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Polo
ne in Republica Socialistă. România.

★
Societatea de Cruce Roșie din Re

publica Socialistă România a trimis 
Societății de Semilună Roșie din Re
publica Arabă Egipt un ajutor, com
pus din medicamente, material sa
nitar și îmbrăcăminte, pentru a veni 
in sprijinul populației afectate de 
recentele operațiuni militare.

FOTBAL Astăzi

Astăzi se desfășoară etapa a 13-a 
ă caTnpțonatnlu^divIziei A la fotbal.- 
Cele două partide din Capitală ... se 
vor disputa pe stadionul „23 August" 
după următorul program : ora 14,30 : 
Rapid — Sportul studențesc ; ora 
16.15 : Dinamo—Steaua.

în țară, cu începere de la ora

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Ieri, în etapa a Il-a a campio

natului național de hochei pc gheață, 
la București : Steaua — Dunărea 
Galați 7—2, Dinamo — S.C. Miercu
rea Ciuc 12—4. Astăzi, tot pe pati
noarul „23. August", au loc — de la 
ora 16 — partidele retur.

TENIS. • Seria' surprizelor In 
turneul internațional de tenis de la 
Stockholm. După Ilie Năsptașe a 
ieșit din cursă și al doilea favorit : 
americanul Stan Smith, eliminat în 
sferturile de finală cu 7—6, 6—7,
6—4 de către compatriotul său Tom 
Gorman. Tinărul jucător suedez 
Bjorn Borg l-a învins cu 5—7, 6—4, 
6—4 pe iugoslavul Nikola Pilici. în 
sferturile de finală ale probei de 

președintele Consiliului Revoluționar 
Suprem al Somaliei, Said Barre, de
finind politica in domeniul educației 
din țara sa.

In același timp, o atenție deose
bită se acordă adaptării Invăță- 
mintului la condițiile specifice ale 
dezvoltării Africii, la formarea de 
cadre naționale capabile să contri
buie la valorificarea bogățiilor natu
rale. în acest sens, In numeroase 
sfate se desfășoară o amplă campa
nie pentru canalizarea energiei tine
retului în domeniile științelor exacte, 
Îndreptarea unui număr mai mare 

de tineri spre învățămintul agricol, 
știut fiind că in zonele rurale lu
crează circa 70 la sută din popu
lația continentului. După cum scrie 
revista „Jeune Afrique", formarea de 
cadre proprii necesită in același timp 
o strinsă corelare cu transformarea 
progresistă din alte ramuri ale acti
vității umane, în special economia, 
măsuri oe se intreprihd într-o serie 
de țări africane. Unor universități de 
tradiție — cum este cea din Dakar, 
capitala Senegalului — li s-au adău
gat numeroase alte instituții de lnvă- 
tămint superior in Tanzania, Zambia, 
Nigeria, Coasta de Fildeș etc. în Zair, 
in timpul celor 80 de ani de domina
ție colonială, numai 80 de persoane au 
putut absolvi un institut superior — 
adică 1 absolvent pe an. Acum, doar 
la universitatea din Kinshasa sint 
Înmatriculați peste 3 500 de studenți.

Cu toate succesele importante ob
ținute, așa cum relevă conducătorii 
țărilor africane,-"mai rămin încă mul
te de făcut și, pornind de la ceea ce 
s-a ciștigat pină acum, aceste țări sint 
hotărite să-și intensifice și mal mult 
eforturile, pentru atingerea unul o- 
biectiv hotărltor pentru procesul afir
mării lor economice și sociale. 

General A.R.L.U.S. și ai Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrâle șl muzicale, alți oameni de 
cultură.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietico la 
București, și membri ai ambasadei, 
în cursul aceleiași zile, colectivul 
teatrului din Leningrad a părăsit 
Capitala, plecînd spre patrie.

(Agerpres)

Sindicală din R. P. D. Coreeană a 
fost intimpinată de tovarășii Gheor
ghe Stuparu. vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R.. Larisa 
Munteanu. secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. de membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Au fost de fată, de asemenea. Li 
Min Su, ambasadorul R. P. D. Co
reene la București. «1 membri ai 
ambasadei.

La Sinaia B-au desfășurat lucrări
le unei conferințe cu participare in
ternațională pe tema sporirii efici
entei funcționale și economice a in
stalațiilor de Încălzire și ventilare 
din construcțiile civile, social-cultu- 
rale. industriale si agrozootehnice. 
La Încheierea lucrărilor, inginerii și 
tehnicienii români, prezenți la con
ferință, au adresat o telegramă Co
mitetului Central a! Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, (Agerpres)

A apărut revista

PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI 

Nr. 9/1973

o nouă etapă
14,30, vor avea loc următoarele me
ciuri: F. C . Constanța—Politehnica 
Iași, Steagul roșu—F. C. Petrolul, 
C.S.M. Reșița—Politehnica Timișoara, 
Sport Club Bacău — Universitatea 
Craiova, C.F.R. Cluj—F. C. Argeș, 
U. T. Arad—Universitatea Cluj, 
Jiul Petroșani—A.S.A. Tg. Mureș.

dublu, perechea Ilie Năstase, Jimmy 
Connors a eliminat cu 7—5, 6—4 
cuplul Battrick, Stilwell (Anglia). 
• La Billingham (Anglia), In turneul 
pentru „Cupa Dewar", la dublu 
femei, Virginia Wade (Anglia), Ma
rita Redondo (S.U.A.) — Virginia 
Ruzici, Mariana Simionescu (Româ
nia) 6—2, 6—1.

HANDBAL. — în prima zi a tur
neului internațional feminin de 
handbal, care se desfășoară in loca
litatea vest-germană Solingen, echi
pa Iugoslaviei a întrecut cu 18—12 
(13—5) selecționata Danemarcei. în- 
tr-un alt joc, reprezentativa Ceho
slovaciei a dispus cu 11—8 (4—4) de 
formația R. F. Germania.

Poporul român urmărește cu pro
fundă simpatie aceste eforturi ale 
popoarelor africane Îndreptate spre 
formarea de cadre naționale, capa
bile să contribuie la explorarea și 
exploatarea, în interesul propriu, a 
marilor resurse ale Africii. Consec
vent orientării ferme de amplificare 
și adîncire a legăturilor româno- 
africane in toate domeniile, de spri
jinire a străduințelor popoarelor 
Africii pe calea progresului și bună
stării, statul nostru a oferit posibi
litatea unui mare număr de tineri 
africani să Învețe In România In 

vederea specializării lor. An de an, 
acest număr a crescut, aute de tineri^ 
pregătindu-se în țara noastră^ pentru 
o serie de domenii de specialitate, în 
oare pot contribui cel mai eficient la 
dezvoltarea economică a țărilor lor.

După cum se știe, in timpul isto
ricei vizite întreprinse anul trecut 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Africa, reprezentanții țărilor vizitate 
au solicitat trimiterea in România a 
unui număr mai mare de tineri la 
studii. Venind in întimpinarea aces
tei dorințe, țara noastră a hotărit aă 
majoreze numărul de burse pentru 
Invățămlntul mediu șl superior, In 
anul școlar 1972—1973, statul român 
acordind 500 asemenea burse pentru 
tinerii din țările africane.

Nivelul de pregătire, cunoștințele 
acumulate In timpul studiilor In 
țara noastră de tinerii africani sint 
apreciate In mod deosebit In țările 
respective. „Cinci specialiști cu eare 
lucrez, Intre care șeful meu direct, 
și-au făcut studiile In România, ne 
spunea Farag Farid Mohamed Mah
mud, chimist la Divizia de petrol a 
Consiliului național de cercetare din 
Cairo, aflat in țara noastră la spe
cializare In cadrul cursurilor post-

TELEGRAME EXTERNE
0 declarație a

G. R. P. al Republicii 
Vietnamului de Sud

VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager
pres), — Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud a dat publicității o de
clarație denunțind gravele acte de 
război ale administrației saigoneze, 
care au dus la încordarea situației 
din Vietnamul de sud. Declarația re
levă că administrația saigoneză a 
escaladat operațiunile împotriva zo- 

5 nelor controlate de G.R.P. al R.V.S. 
și a intensificat campania de re
presiune în zonele de sub propriul el 
control. Se menționează, in context, 
atacul aerian comis de partea sai
goneză la 7 noiembrie a. c. împotri
va localității Loc Ninh și a zonei Bu 
Dop, situate in adâncimea teritorii
lor controlate de G.R.P.

G.R.P. al R.V.S. cere cu hotărî re 
încetarea imediată a antelor de acest 
fel, respectarea și aplicarea strictă 
a Acordului de la Paris asupra Viet
namului și a Comunicatului comun 
din 13 iunie 1973, avertizlnd că ac- 

• tele de război ale administrației sai- 
goneze vor primi riposta fermă a for
țelor armate de eliberare sud-viet- 
nameze. Adresindu-se compatrioților 
și combatanților, declarația subli
niază dorința G.R.P. de a menține 
pacea, pentru a se asigura dreptul 
la autodeterminare al poporului sud- 
vietnamez și a se ajunge la reunifi- 
carea pașnică a patriei. Totodată, 
pentru contracararea aventurilor mi
litare saigoneze, declarația cheamă la 
vigilență în apărarea cuceririlor re
voluției. a zonelor eliberate și a 
Acordului de la Paris.

în Încheierea declarației sale, 
G.R.P. al R.V.S. lansează pe plan 
internațional apelul de a se acțio
na în favoarea respectării stricte a 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului șl a Comunicatului comun 
din 13 iunie 1973, în vederea garan
tării unei păci trainice în Vietnam 
și a promovării cauzei păcii in Asia 
de sud-est și în Întreaga lume.

BONN

ÎNCHEIEREA 

CONGRESULUI U.E.C.D.
BONN 10 — (Corespondență de la

N. S. Stănescu). La Bonn s-au în
cheiat lucrările celui de-al XIX-lea 
Congres al Uniunii Europene Creș- 
tin-Democrate (U.E.C.D.). Au parti
cipat reprezentanți a 11 partide creș- 
tln-democrate din Europa occiden
tală (Austria, Belgia,. Elveția, Fran-, 
ța, R.F2G., Itâîla, Luxemburg, Malta, 
Olanda, San - Marino •••'.. și Spania>/ = 
membre ale acestei uniuni. întreaga 
desfășurare a congresului, proble
matica abordată In comisii, ca și In 
rapoartele prezentate In fața plena
relor demonstrează eforturile demo
crației creștine vest-europene de 
reorientare a țelurilor programa
tice în funcție de realitățile noi ale 
vieții internaționale.

Referindu-se tocmai Ia acest con
text modificat pe continentul euro
pean, Helmut Kohl, președintele 
U.C.D. din R. F. Germania, In cu- 
vintul adresat partidpanților, in des
chiderea lucrărilor, a subliniat im
portanța ideilor noi, generate de 
schimbările petrecute in lume.

Un capitol care a preocupat con
gresul intr-o măsură apreciabilă a 
fost cel al politicii internaționale. 
Astfel, în documentul final adoptat 
de congres se evidențiază faptul eâ 
politica destinderii s-a făcut remar
cată în numeroase domenii, în cătr- 
tarea unor forme noi de cooperare 
și înțelegere. „Aceasta este un lucru 
bun**,  se spune in documentul final.

universitare UNESCO, desfășurate în 
cadrul Institutului ue petrol, gaze și 
geologie. înalta lor calificare, a adău
gat domnia sa, m-& determinat și pe 
mine să vin in țara dumneavoastră 
pentru perfecționare".

Sprijinul României pentru pregăti
rea de cadre naționale africane s-a 
concretizat și intr-o serie de alte 
forme. Bunăoară, au fost expediate 
aparate și material științific de labo
rator Universității de Ia Bangui șl 
Institutului politehnic din Algeria. 
La o serie de obiective economice 
importante ridicate în cooperare cu 
țara noastră de uri șir de țări afri
cane, specialiști români ajută la 
pregătirea la locul de muncă a, vii
toarelor cadre ce vor Bervl aceste 
obiective. Au fost trimiși, totodată, 
un mare număr de specialiști români 
în domeniile invățămîntului șl ocro
tirii sănătății în diverse țări afri
cane, cum aț fi Algeria, Zair, Gui
neea, Maroc. Numai în Algeria au 
fost detașate pină acum peste 90 de 
cadre didactice pentru Invățămlntul 
mediu și superior. „Profesorul meu 
de matematică Ia examenele de ba
calaureat a fost un român, ne spune, 
într-o română cursivă, tinărul Al- 
laoui Abdel Kader, student la facul
tatea de foraj. Colegii mei șl cu 
mine l-am apreciat foarte mult pen
tru competența și prietenia ce ni le 
arăta. în timpul practicii In Algeria 
am luarat la o sondă Împreună cu 
Ingineri și muncitori români. Faptul 
că specialiștii români 11 Învață și pe 
alții meserie, împărtășesc cu bună
voință din experiența lor, ii fac cu 
atit mai stimați".

Cu o. serie de state africane, țara 
noastră a Încheiat acorduri care des
chid largi perspective colaborării în 
domeniile Invățămîntului, schimbului 
de informații, de cărți și publicații, 
acțiuni menite să joace un rol de 
seamă In îmbogățirea cunoștințelor 
specialiștilor de pe continentul afri
can.

Fructuoasa colaborare româno- 
africană In domeniile educației, al 
formării de cadre, ca și in atîtea 
alte domenii — politic, diplomatic, 
economic — contribuie în mod fe
ricit la cimentarea prieteniei intra 
poporul român și popoarele africane, 
Ia întărirea cauzei înțelegerii, coope
rării și păcii în lume.

Auguitln BUMBAC

/



viața internațională
„APROPIATA VIZITA IN GRECIA

A PREȘEDINTELUI NICOLAI CEAUSESCU 
ESTE IN INTERESUL COOPERĂRII

IN BALCANI SI AL PĂCII MONDIALE
— declară ministrul de externe 

Xanthopoulos Palamas

ATENA 10 (Corespondentă de 
la 1. Badea). — „Apropiata vizită 
In Grena a președintelui Consiliu
lui de Stat al României. Nicolae 
Ceausescu. este in interesul rela
țiilor bilaterale, ca si al cooperării 
in Balcani fi al picii mondiale", a 
declarat. în cadrul unei conferințe 
de presă organizate slmbătă ia 
Atena. ministrul de externe grec. 
C. Xanthopoulos Palamas. „Sin- 
tem bucuroși cd această vizită va 
avea loc. ea constituind confir
marea excelentelor relații existen
te intre cele două țdri". a spus el.

Ziarele grecești au publicat, 
slmbătă. textul comunicatului a- 
nuntind vizita șefului statului ro
mân. consaerind. totodată, mate

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
• IN COMITETUL POLITIC

NAȚIUNILE UNITE 10 (Cores
pondență de la C. Alexandroâie). In 
Comitetul Politic al Adunării Gene
rale s-au încheiat dezbaterile asu
pra celor opt puncte ale capitolului 
dezarmării, intre care se afla și ini
țiativa română privitoare la conse
cințele economice și sociale ale cursei 
Înarmărilor și efectele sale profund 
dăunătoare asupra păcii si securității 
in lume.

Referindu-se la acest punct, re
prezentantul Danemarcei, Wagner 
Hansen, a declarat că este îngrijoră
toare constatarea că actualele chel
tuieli militare ale lumii reprezintă 
aproape 60 de dolari pentru fiecare 
locuitor al planetei, cifră care depă- 
»ește venitul anual pe locuitor In nu
meroase țâri in curs de dezvoltare.

Același aspect a fost subliniat și 
de reprezentanta Suediei, Alva Myr- 
dal. care a arătat că pentru atinge
rea obiectivului strategiei interna
ționale a dezvoltării privind trans
ferarea către tărOe în curs de dez
voltare a unei cote de 0.7 la sută 
din produsul național total al state
lor industrializate ar fi suficientă o 
sumă de circa 20 miliarde de do
lari. In timp ce pentru Înarmări se 
risipesc anual aproximativ 225 mi
liarde de dolari.

Reprezentantul Nepalului. S. K. 
Upadhyay, a declarat că. In timp ce 
se cheltuiesc sume astronomice pen
tru cursa Înarmărilor, o mare parte 
a populației lumii din statele sub
dezvoltate suferă de subnutriție.

Relevind imperativul menținerii 
păcii și consolidării securității in
ternaționale, reprezentantul Afga
nistanului, Abdul Samad Ghaus, a 
declarat că acest obiectiv nu poa
te fi realizat decit prin eliminarea 
tuturor bazelor si instalațiilor mi
litare străine de pe teritoriile altor 

riale redacționale acestui eveni
ment. Cotidianul „Akropolis" sub- 
liniază că vizita va avea o impor
tanta deosebită, menționind in a- 
cest sens convorbirile pe care 
fcful statului român le va avea 
cu președintele Ghiorghios Papa
dopoulos si cu primul ministru 
Snpros Markezinis. Ziarul „To 
Vima" arată, la rîndul său. că 
vizita președintelui României, 
care constituie dovada bunelor 
relații existente între Grecia si 
România, va prilejui, cum este si 
firesc, o reînnoire pe scară largi 
a raporturilor areco-române, pre
cum si un schimb de păreri Tn 
probleme internaționale de interes 
comun".

state, reducerea bugetelor militare. 
Înghețarea cursei Înarmărilor si tre
cerea la folosirea deplină a cadru
lui O.N.U. pentru a pune sub con
trol cursa înarmărilor și. In special, 
cea a înarmărilor nucleare, in ve
derea adoptării unor măsuri semni
ficative in direcția dezarmării gene
rale.

• IN COMITETUL PENTRU 
PROBLEMELE ECONO
MICE

Comitetul pentru problemele eco
nomice al Adunării Generale (Co
misia a doua) a adoptat prin con-, 
sens un proiect de rezoluție supus 
de Mexic și România, impreună cu 
alte 12 state, la punctul „Carta drep
turilor’și obligațiilor economice ale 
statelor".

Reafirmlnd necesitatea urgentă de 
a se stabili sau îmbunătăți normele 
relațiilor economice internaționale 
pe baze juste și echitabile. luînd 
notă de raportul grupului de lucru 
asupra progresului înregistrat în e- 
laborarea acestei Carte, Adunarea 
Generală — se arată In documentul 
adoptat — hotărăște să prelungeas
că mandatul grupului de lucru în 
scopul îndeplinirii misiunii sale. De 
asemenea, prin rezoluție se hotărăș
te ca acest grup să țină două sesiuni 
în anul 1974. urmînd să termine e- 
laborarea proiectului final al Car
tei drepturilor și obligațiilor eco
nomice ale statelor pentru a putea 
fi examinat și aprobat de Adunarea 
Generală la cea de-a 29-a sesiune a 
sa. Consiliului pentru Comerț și Dez
voltare al U.N.C.T.A.D. i se cere să 
examineze la cea de-a 14-a sesiune 
a sa raportul grupului de lucru șl 
să-1 transmită Adunării Generale, 
impreună cu aprecierile și sugestii

ORIENTUL APROPIAT
Reprezentanții egipteni ți iiraelieni se intilnese astăzi 

pentru a semna acordul privind consolidarea 
încetării focului

CAIRO 10 (Agerpres). — Tntllnlre*  
dintre reprezentanții Egiptului si Is
raelului In vederea semnării acordu
lui pentru consolidarea încetărit fo
cului. care urma să aibă loc slmbfită, 
a fost amlnată pentru duminică, 11 
noiembrie — a anunțat la Cairo un 
purtător de cuvfnt, reluat de agen
țiile Reuter, France Presse si U.P.I. 
Potrivit purtătorului de cuvint, in- 
tilnirea va avea Ioc la ora 13 00 
G.M.T. (15,00. ora locală), la kilome
trul 101 pe șoseaua Cairo — Suez.

TEL AVIV. — Primul ministru 
al Israelului. Golda Meir, a anunțat 
slmbătă seara că guvernul israelian 
l-a autorizat pe generalul Aharon 
Yariv să semneze cu Egiptul acordul 
pentru consolidarea Încetării focului.

In comunicatul dat publicității 
după reuniunea extraordinară a gu
vernului israelian. organizată în cursul 
nopții de vineri spre slmbătă, s-aa- 
nunțat necesitatea unor contacte cu 
guvernul american pentru informații 
suplimentare referitoare la acord. In 
legătură cu aceasta, Golda Meir a 
adăugat In declarația sa că „Israelul 
a primit răspunsuri satisfăcătoare 
din partea Statelor Unite la întrebă
rile care au fost adresate".

NAȚIUNILE UNITE. — Secre
tarul general al Organizației Națiu- 

le sale. în încheierea rezoluției se 
hotărăște înscrierea punctului „Carta 
drepturilor și obligațiilor economice 
ale statelor" pe agenda viitoarei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

Comitetul pentru problemele eco
nomice a adoptat, tot prin consens, 
un alt proiect de rezoluție, avansat 
de 21 de state, între care șl Româ
nia, la punctul „Cea de-a doua Con
ferință generală a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltar» 
Industrială" (O.N.U.D.I.).

A doua conferință generală a
O.N.U.D.I. urmează să aibă loc în 
capitala Perului — Lima.

• IN COMISIA PENTRU 
PROBLEMELE DECOLO
NIZĂRII

Comisia a patra a Adunării. Gene*  
rale, care se ocupă de problemele de
colonizării, a acfoptat o rezoluție 
prin care se decide inițierea unor 
investigații în legătură cu informa
țiile privind masacrarea, in decem
brie 1972. a peste 400 de locuitori de 
culoare din satul mozambican Wirl- 
yamu. de către trupele colonialiste 
portugheze. In conformitate cu pre
vederile rezoluției, care urmează să 
fie aprobată de Adunarea Generală, 
va fi instituită o comisie de anche
tă. fonpată din cinci membri. Aceș
tia urmează să fie desemnați de 
către președintele sesiunii Adunării 
Generale, Leopoldo Benites (Ecua
dor) și vor avea misiunea „să a- 
dune informații, să solicite coopera
rea și asistența Mișcării de eliberare 
națională din Mozambic și să rapor
teze asupra rezultatelor cercetărilor 
Adunării Generale, cit mai curind 
posibil". Rezoluția «cere, de aseme
nea, autorităților portugheze „să le 
acorde toate facilitățile necesare". 

n-lior Unite, Kurt Waldheim, a anun
țat la New York că a dat instrucțiuni 
pentru a se proceda imediat la aran
jamentele necesare în vederea Intil- 
nirii reprezentanților egipteni șl is- 
raelleni in afara orașului Suez, pen
tru semnarea acordului privind con
solidarea încetării focului între Egipt 
și Israel. Kurt Waldheim a salutat 
acceptarea de către Egipt și Israel a 
acestui acord, apreciind că el consti
tuie „un pas important către stator
nicirea păcii in Orientul Apropiat". 
Textul acordului privind consolida
rea încetării focului între Egipt și 
Israel a fost distribuit ca document 
al O.N.U.

ALGER. — Președintele Alge
riei, Houari Boumediene, a adresat 
președintelui în exercițiu aî Organi
zației Unității Africane, Yakubu Go- 
won, șeful statului nigerian, un me
saj in care propune ca sesiunea ex
traordinară a Consiliului ministerial 
al O.U.A., consacrată examinării unor 
probleme privind relațiile dintre sta
tele continentului și situația din O- 
rientul Apropiat, să aibă loc la Addis 
Abeba, între 19 și 21 noiembrie — 
anunță agenția marocană de presă 
M.A.P.

După eum se știe, ținerea unei a- 
semenea reuniuni a fost propusă, la 
începutul aoeatei luni, de către pre
ședintele Houari Boumediene.

TRANSFERAREA
MINISTERELOR G.R.U.N.C. 
IN INTERIORUL CAMBODGIEI

PEKIN 10. — Corespondentul
Agerpres, Ilie Tecuță, transmite : 
Oficiul primului ministru al Guver
nului Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U,N.C.) a anunțat, 
lntr-un comunicat dat publicității la 
Pekin, hotărîrea de a transfera in 
interiorul teritoriului cambodgian 
sediile ministerelor G.R.U.N.C. care 
și-au desfășurat pînă acum activita
tea în străinătate.

Lupta eroică purtată de poporul 
cambodgian și forțele sale populare 
armate de eliberare națională, sub 
steagul F.U.N.C., în frunte cu 
șeful statului, Norodom Slanuk, ca 
președinte, și sub conducerea 
G.R.U.N.C., a ajuns in faza sa finală, 
care va duce în mod ineluctabil șl 
ireversibil către Victoria totală, șe 
arată în comunicat. Consolidată și 
extinsă constant, zona eliberată re
prezintă deja peste 90 la sută din 
teritoriul național. Stabilită la toate 
nivelurile administrative, puterea 
populară controlează în prezent pes
te 5,5 milioane de locuitori.

„Luîndu-se în considerare această 
realitate, a fost luată hotărirea, cu 
acordul șefului statului și președin
telui F.U.N.C., Norodom Sianuk, și 
cel al președintelui Biroului Politic 
al C.C. al F.U.N.C. și primului minis
tru al G.R.U.N.C., Penn Nouth, și 
cu asentimentul Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C. și cel al G.R.U.N.C., 
de a se transfera în interiorul teri
toriului național cambodgian minis
terele G.R.U.N.C., care și-au îndepli
nit pînă la ora actuală misiunea în 
străinătate, subliniază comunicatul. 
Astfel, G.R.U.N.C. (cu toate minis
terele sale) se află instalat , in între
gime în Cambodgia".

Vizita secretarului 
de stat al S. U. A.

la Pekin
PEKIN 10 (Agerpres). — Henry 

Kissinger, secretar de sfat al S.U.A., 
consilier al președintelui Nixon pen
tru problemele securității naționale, 
a sosit ieri la Pekin pentru o vi
zită In R. P. Chineză — anunță a- 
gențla China Nouă.

La sosirea pe aeroportul din Pe
kin, Kissinger a fost întimplnat de 
Ci Pin-fei, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, și de alte o- 
ficialități chineze.

Un plan 
antiinflaționist 

în Piața comuna
BRUXELLES 10 (Agerpres). - 

Miniștrii de finanțe din țările mem
bre ale Pieței comune au acceptat 
vineri la Bruxelles propunerea fran
ceză privind „o mai bună coordo
nare în • lupta împotriva infla
ției" in cadrul unui plan care 
ar urma să se încheie la 31 mar
tie 1974. Ministrul francez al econo
miei și finanțelor, Valâry Giscard 
d'Estaing, a solicitat să se adauge la 
planul existent unele măsuri care ar 
urma să fie luate simultan în cele 
nouă țări ale C.E.E. Referindu-se la 
această propunere, agenția France 
Presse nota că de-abia în următoa
rele săptămîni se va sti în mod cert 
dacă cei nouă au realizat la 9 no
iembrie. la Bruxelles, un progres 
real in lupta împotriva Inflației.

agențiile de presă transmit:
Guvernul pakistanez ’ ln‘ 

format guvernul indian, prin inter
mediul ambasadei elvețiene, că Pa
kistanul va accepta, fără nici o re
stricție, pe toți naționalii pakistanezi 
afla ți in Bangladesh, conform formu
lei Acordului de la Delhi pentru so
luționarea problemelor umanitare. 
Comunicarea pakistaneză intervine 
după cererea Indiană pentru clarifi
cări cu privire la numărul nebenga- 
lezilor, nespecificat în Acordul de la 
Delhi, care vor fi repatriați conform 
consensului realizat.

- Mgrele premiu de artă’ filate
lică europeană, decernat la al 
27-lea Salon filatelic de toam
nă de la Paris, a revenit. în a- 
cest an. colecției de timbre ro
mânești „Opere de artă ale Ve
neției".

Colaborare cehoslova- 
co-vest-gennană în dome
niul cultural și științific. 
Membrii Comisiei vest-germane pen
tru problemele culturale, condusă de 
deputatul in Bundestag M. Schultz- 
Vorberg, au avut, vineri, la Praga, o 
întrevedere cu deputați ai Adunării 
Federale a R. S. Cehoslovace, cu care 
au examinat posibilitățile de dezvol
tare a colaborării dintre R. S. Ceho
slovacă și R. F. Germania în dome
niul culturii și al științei, precum și

Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist 
din Marea Britanie'

RAPORTUL PREZENTAT DE SECRETARUL GENERAL 
AL PARTIDULUI, JOHN GOLLAN

LONDRA 10 — (Corespondență de 
la N. Plopeanu). — Slmbătă, 
10 noiembrie, la Londra au în
ceput lucrările celui de-al 33-lea 
Congres, al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, la care participă 
aproximativ 500 delegați, reprezen- 
tind toate organizațiile partidului.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de președintele partidului. Irene 
Swan. A luat apoi cuvintul John 
Gollan. secretar general al partidu
lui comunist, care a prezentat ra
portul privind necesitatea întăririi și 
consolidării unității forțelor de stin
gă.

In raportul său, John Gollan a 
subliniat că, pe plan intern, perioada 
dintre cele două congrese ale parti
dului s-a caracterizat prin avîntul 
forțelor de stingă prin mari acțiuni 
de masă. Acestea, a arătat vorbito
rul, au avut ca rezultat sporirea nu
mărului membrilor partidului și 
creșterea tirajului ziarului „Moming 
Star".

Pe plan extern, ■ continuat John 
Gollan, perioada care a trecut a cu
noscut o puternică dezvoltare a ță
rilor socialiste, lărgirea mișcării de 
eliberare națională, a luptei clasei 
muncitoare și forțelor progresiste.

John Gollan a adresat, în numele 
congresului, • un apel la realizarea 
unui sistem de securitate europeană 
și la lărgirea colaborării șl cooperă
rii general-europene in domeniile 
economic și tehnico-științlfic. El s-a 
pronunțat pentru depășirea situației 

în sfera mijloacelor de Informare în 
masă — relatează agenția C.T.K.

Președintele Turciei,Fahrl 
KoriitUrk, a continuat consultările 
sale In vederea desemnării unui nou 
prim-ministru. Korikturk a primit 
succesiv pe Ferruh Bozbeyli. liderul 
Partidului democratic, pe Suleyman 
Demirel, liderul Partidului dreptății, 
și pe Necmettin Erbakan, liderul 
Partidului salvării naționale.

Conferința F.fl.0. SimMtă 
s-au deschis la Roma lucrările ce
lei de-a 17-a sesiuni a Confefjntel 
generale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.). Sint prezenți re
prezentanți ai celor 126 de state 
membre ale O.N.U, și altor institu
ții specializate. Deschizind lucră
rile conferinței, directorul general al 
F.A.O.. Addeke Boerma. a salutat 
prezența, pentru prima oară în ca
drul forumului suprem al organiza
ției, a reprezentanților R. P. Chine
ze. Conferința a ales în unanimi
tate pe R. C. Kamanga, ministrul 
dezvoltării rurale din Zambia, in 
funcția de președinte al actualei se
siuni. Ca vicepreședinți au fost 
aleși : Iacob Ionașcu, reprezentantul 
permanent al României pe lingă 
F.A.O., Chun Shih-hao. adjunct al 
ministrului agriculturii și silvicultu
rii al R. P. Chineze, și Mirla Paniza 
de Bellavita, reprezentantul perma
nent al Republicii Panama pe lingă 
F.A.O.

Împărțirii lumii în blocuri militare, 
pentru retragerea tuturor trupelor 
străine din Europa, interzicerea ar
melor nucleare, aplicarea acordurilor 
de pace In Vietnam și Laos, reali
zarea unui acord in Orientul Mijlo
ciu. Totodată, el a exprimat solida
ritatea comuniștilor britanici cu po
porul chilian și a declarat că In An
glia se va intensifica mișcarea pen
tru eliberarea tovarășului Luis Cor- 
•valan șl a celorlalți deținuți politici. 
John Gollan și-a exprimat încrede
rea in succesul forțelor păcii și pro
gresului in lumea întreagă.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la principalele probleme Interne 
ale țării, la situația economică și so
cială, subliniind necesitatea intensi
ficării luptei maselor populare pen
tru obținerea unor condiții mai 
bune de viață și muncă. Printre al
tele, a exprimat poziția comuniștilor 
în legătură cu lupta pentru condiții 
materiale mai bune, pentru extinde
rea naționalizărilor, controlul prețt 
rilor, reducerea cheltuielilor mili
tare. „Mișcarea noastră muncito
rească, a spus vorbitorul, discută 
problema unității, iar acțiunile uni
tare iau amploare. Ca un partid 
care întotdeauna a pledat pentru 
unitatea de acțiune, noi salutăm a- 
ceasta. De la acest congres, partidul 
comunist propune partidului labu
rist, Congresului sindicatelor brita
nice și mișcării cooperatiste • să ne 
unim intr-o puternică campanie în 
vederea realizării cerințelor noastre".

Președintele Franței,Geor- 
ges Pompidou, va face o vizită ofi
cială la Moscova, la începutul anului 
viitor, anunță agenția France Presse.'

TURNEUL 
IN UNIUNEA SOVIETICA 

AL TEATRULUI 
„GIULEȘT1"

MOSCOVA 10 (Coresponden
tă de la N. Crețu) — După cite- 
va reprezentații pe scena mare
lui teatru ,;Maxim Gorki" din 
Leningrad, colectivul artistic al 
teatrului bucurestean „Giu- 
Iești", care se află pentru pri
ma oară în, Uniunea Sovietică, 
ți-a inceput seria spectacolelor 
la Moscova cu piesa „Meșterul 
Manole". de Lucian Blaga.

La spectacolul de gală au 
fost prezenți K. Voronkov, ad
junct al ministrului'culturii al 
U.R.S.S.. reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de 
artă și cultură, ziariști, un nu
meros public. In sală se aflau, 
de asemenea, Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică, si membri ai am
basadei.

Dăruirea si măiestria actori
lor. înalta tinută artistică si re
gizorală a întregului spectacol 
au fost răsplătite cu vil și în
delungate aplauze de către a- 
sistență.

Corespondenții noștri din Europa transmit:

INSUFICIENTA CARBURANȚILOR MODIFICA PEISAJUL CITADIN
LONDRA:

„Englezi, pregătiți-vă pentru 
o iarnă grea!"

Tn ciuda asigurărilor gu
vernului că stocurile de 
petrol ale țării sint sufi
ciente, totuși, teama con
fruntării cu o gravă criză 
se răspîndește cu iuțeală.

Marile companii care iși 
desfac produsele in Anglia 
au și luat măsuri de rațio
nalizare. „Esso Oir și-a a- 
nunțat clienții că de acum 
încolo ii va aproviziona 
doar cu oanfcități restrinse. 
Unele firme care pri
meau benzină și uleiuri 
prin portul olandez Rot
terdam și-au inchis deja 
porțile. „Nesiguranța a- 
provizionirli cu petrol 
provoacă mari intirzieri 
in livrări — scrie ..Guar
dian". Industria chimică, 
continuă ziarul, Intim- 
pină de pe acum aerioa
se dificultăți".
. Aci lucrurile sint și mai 

complexe, deoarece In pre
zent sint în grevă aproape 
30 000 de muncitori din

BONN:
Se vind masiv... bicicletele

In R. F. Germania, ca și 
în celelalte țări occidenta
le, bicicleta a redevenit 
subit la modă, vlnzările 
Inregistrind cifre incompa
rabil crescute de la o zi la 
alta. „Se vor scumpi 
oare — se întreabă 
mul ți. „Nu este exclus — 
oricum, pentru sănătate 

centralele electrice, iar de 
luni urmează să înceapă o 
greva perlată a minerilor, 
care va reduce simțitor 
producția de cărbune. „Ne 
așteaptă o iarnă grea și 
rece" —acrie ziarul „Daily 
Mail".

Autoritățile invită popu
lația să economisească 
combustibil pe toate căile 
posibile, mal ales prin re
ducerea temperaturii în lo
cuințe. prin reducerea vi
tezei automobilelor și, pur 
și simplu, ' prin renunțarea 
la călătoria cu autoturis
mele personale. Potrivit 
relatărilor presei, - guvernul 
britanic are deja pregătite 
în amănunt toate măsurile 
pentru introducerea, in caz 
de nevoie, a raționalizării 
petrolului. De fapt, au șl 
fost tipărite tlchetele de 
combustibil raționalizat.

N. PLOPEANU

este. incomparabil, mal 
bună bicicleta decit auto
mobilul" — apreciază ma
joritatea populației.

Cei mal prudenți dintre 
cei care vor avea concedii 
la sfirșltul anului și-au 
cumpărat de pe acum bile
te de tren și au renunțat 
să-și programeze concedii

le în locurile accesibile nu
mai cu automobilul.

Datele situației au im
pus, desigur, urgența adop
tării proiectului legii refe
ritoare la asigurarea cu 
energie, care a devenit 
lege intr-un răstimp ne
obișnuit de scurt, prin con
sensul partidelor, coaliției 
guvernamentale și al celor 
de opoziție. Acum. In ori
ce moment, . Ministerul E- 
conomiei poate lua măsuri 
dintre ceje mai diferite 
pentru a face față unei po
sibile crize energetice.

/

ROMA:

Iminentă, o nouă scumpire 
a benzinei

Fără să fi recurs deocam
dată la adoptarea unor mă
suri de reducere a consu
mului de produse petrolie
re, cercurile guvernamen
tale italiene, ca de altfel În
treaga opinie publică, ma
nifestă o vie preocupare 
față de agravarea penurie! 
de combustibil. Se iau în 
discuție sugestii dintre 
cele mal diverse. Se vor
bește in primul rind de 
posibilitatea reducerii cu 
10 la sută a consumului de 
motorină deștînată instala
țiilor de încălzire a locuin
țelor și instituțiilor publice. 
Un studiu publicat în presă 
remarcă faptul că ar fi su
ficientă o reducere cu două 
grade a temperaturii pen
tru a economisi circa o cin
cime din energia necesară 
pentru încălzire. în a- 
ceeașî ordine de idei, nu 
•e- exclude nici posibilita
tea prelungirii cu o săptă- 

Măsurile sint primite cu 
Înțelegere de cetățeni. în 
cadrul unui sondaj efectuat 
In ultimele zile în rîndul 
a 1 012 cetățeni In virstă 
de peste 18 ani, 89 la sută 
din cel chestionați au de
clarat că manifestă Înțele
gere pentru o restringere 
a reclamelor luminoase ; 84 
la sută din populație a 
aprobat o. interdicție a cir
culației în zilele de sărbă
toare.

N. S.STĂNESCU

mină aau zece zile a va
canței de iarnă a elevilor.

Pentru economisirea e- 
nergiei electrice s-ar putea 
preconiza, potrivit diferi
telor declarații, reducerea 
orelor de iluminare a ora
șelor, suspendarea circu
lației unor trenuri.

In ce privește benzina, 
măsurile spre care se tin
de vor C, se pare, limita
rea traficului și a vitezei 
mașinilor In zilele de săr
bătoare. majorarea taxelor 
de circulație pe autostrăzi, 
ajunglndu-se plnă la tri
plarea lor, fixarea unor 
cote lunare de benzină 
pentru fiecare automobil 
particular. Prin interzice
rea în următoarele șase 
luni a circulației. In zilele 
de sărbătoare s-ar putea 
economisi, potrivit calcu
lelor -făcute, 1 600 000 tone 
benzină. Unele ziare, ca 

de pildă „n MessaggeroM, 
consideră ca iminentă o 
nouă majorare a prețului 
benzinei, deși nu au trecut

VIENA:
„Intr-adevăr, prea era mare risipa

Populația austriacă nu 
este mai puțin preocupată 
de problemele „foamei de 
energie". In aceste zile, 
semnificativă este aici In 
primul rind preocuparea 
sporită pentru utilizarea 
rațională — acum șl în e- 
gală măsură In perspectivă 
— a petrolului. și, în gene
ral, a resurselor ener
getice. Ministrul comerțu
lui, J. Staribacher, a anun
țat *in  parlament Înființa
rea în cadrul departamen
tului său, cu Începere din 
prima zi a anului 1974, a u- 
nei secții menite să se o- 
cupe de diversele aspecte 
ale politicii energetice na
ționale, In cele mai diferite 
sectoare.

In ziare, la radio șl tele
viziune se exprimă nume
roase opinii In privința 
măsurilor care s-ar cuveni 
adoptate. Toată lumea 
este de acord că există 
mari posibilități pentru a 
se pune capăt risipei in a- 
cest domeniu, inceplnd cu 
activitatea marilor Între
prinderi șl terminind cu 
folosirea aparatelor electri
ce de menaj. *

Cele 2,5 milioane de auto
mobile existente in Austria 
mistuie anual 2 milioane 
tone benzină șl peste un 
milion tone de motorină. 
Dr. Hermann Knoflacher, 
șeful serviciului tehnic ai 
Circulației din Viena, apre- 

decit două luni de la ultima 
hotărlre adoptată in acest 
sens. .

Radu BOGDAN

ft

ciază că, adoptind un regim 
rațional (evitarea blocării 
circulației, a vitezei exce
sive etc.) automobilele per
sonale ar putea asigura re
ducerea cu 25 la sută a a- 
cestui consum. La evitarea

PARIS:

Zimbetul Giocondei va deveni 
mai, rece ?

Tn urmă cu clteva zile, 
deputății din Adunarea Na
țională Franceză au remar
cat că în aula și.pe culoa
rele palatului Bourbon este 
o atmosferă mai răcoroasă 
ca de obicei. Explicația 7 
Parlamentul și-a propus să 
dea un exemplu pe plan 
național în campania de e- 
conomisire a combustibilu
lui recomandată de guvern.

într-adevăr, ministru] 
dezvoltării industriale șl 
științifice, Jean Charbonnel, 
a prezentat în numele gu
vernului un plan de econo
mii pentru a face față pe
nurie! de combustibil. A- 
cest plan interzice vinza- 
rea la stațiile de benzină 
a produselor petroliere în 
bidoane șl adresează tutu
ror consumatorilor trei re
comandări: reducerea tem
peraturii in locuințe, insti- 

risipei de benzină sint che
mați să contribuie și edilii 
orașelor. Pentru că, estima 
expertul citat, în condițiile 
asigurării fluidității circu
lației, numai în Viena s-ar 
putea economisi zilnic 
100 000 litri benzină. S-a 
calculat de asemenea că 
prin reducerea încălzitului 
locuințelor de la 24 grade 
la 20 de grade, în întreaga 
țară s-ar realiza anual o e- 
conomie de 100 000 tone pe
trol, adică o optime din ac
tualul consum total.

Comellu VLAD

tuții, localuri publice cu 2 
grade ; reducerea vitezei pe 
șosele și autostrăzi la 100 
km/h ; evitarea utilizării 
ne justificate a automobilu
lui In orașe.

Conform unor calcule, re
ducerea cu 2 grade a tem
peraturii poate aduce o e- 
conomie de combustibil de 
15 la sută, cu atit mal ne
cesară, cu cit intr-o serie 
de regiuni ale Franței se 
face simțită lipsa de 
păcură.

Zlmbetul Qiocondei va 
deveni mai rece ? — se În
treba un confrate parizian. 
Nu, desigur. Marile opere 
de artă se bucură în conti
nuare, In muzee, de un 
microclimat special, desti
nat conservării lor optime.

Paul D1ACONESCU

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

„Mareele negre": Stringeti cu grija, copii, cine știe, poate 
că acasă, In instalafia de încălzit, ne va prinde bine

(Desen din eterul uest-perman ..Die Welt")

BRUXELLES:

Automobilele 
ambarcațiunile 

Prima măsură care a pus 
In evidență, la modul cel 
mai dur, gravitatea penu
rie! de energie pentru ță
rile Benelux a fost aplicată 
în Olanda. După cum s-a 
mai anunțat, duminica tre
cută, nici un automobil par
ticular din cele peste trei 
milioane care circulă zilnic 
pe magistralele rutiere și 
pe străzile orașelor nu a 
părăsit garajul sau parking- 
ul, nici o ambarcațiune de 
agrement nu a ieșit de-a 
lungul canalelor Amster
damului. In Belgia, atmos
fera a fost mal calmă. To
tuși, printre măsurile a-

R. F. G.:

— in garaj,
— in docuri

doptate se nilmără ridica- 
rea prețurilor la benzină — 
paralel cu impunerea unor 
restricții severe in ceea ce 
privește viteza de circula
ție a autovehiculelor — la 
păcura pentru încălzitul 
menajer, la produsele pe
troliere grele cu utilizări 
industriale.

Pentru economisirea com
bustibilului lichid, începînd 
cu data de 17 noiembrie 
cursurile școlare vor fi sus
pendate s îmbăta.

Puțin haz de necaz: poluarea 
și combustibilii
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