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0 mare rezervă
a economiei naționale: 

potențialul încă neutilizat 
al mașinilor și utilajelor 

lată cheia îmbunătățirii indicatorilor de eficiență 
în multe din fabricile și uzinele noastre

Folosirea deplină, cu indici ridi
cați. a mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor din întreprinderi, prin efec
tele pozitive pe care Ie declanșează 
asupra creșterii volumului produc
ției industriale, a eficienței economi
ce, interesează in cel mai inalt grad 
economia națională, fiind o cale e- 
6ențialâ de realizare înainte de ter
men a actualului cincinal. Aceasta 
constituie o problemă capitală a 
creșterii eficientei economice, care 
trebuie să preocupe permanent pe 
toți lucrătorii din industrie — de la 
director de întreprindere, inginer și 
muncitor, pină la ministru. Practic, 
cum se acționează in intreprinderi 
pentru utilizarea completă, cu ran
damente superioare, a capacităților 
de producție ? Ce măsuri se au in 
vedere, în continuare, in acest do
meniu, prin prisma sarcinilor supe
rioare de plan din anul viitor ?

Multe unități au atins indici su
periori de utilizare a mijloacelor 
tehnice, importante sporuri de pro
ducție fiind obținute tocmai pe a- 
ceastă cale, prin creșterea substan
țială a coeficientului de schimburi in 
care se folosesc mașinile și utilajele. 
Bunăoară, la întreprinderea „Auto
buzul" din București, in zece luni din 
acest an coeficientul de schimburi 
al mașinilor a fost de 2.7, aproape 
cu 0.4 mai mare decit in anul trecut ; 
la întreprinderea de reparații din 
Ploiești, gradul de folosire a fondului 
de timp maxim disponibil al utila
jelor se ridică la 85 la sută, iar la 
întreprinderile „Rulmentul" din Bra
șov și „Electromagnetica" din Ca
pitală — la 87 la sută pe ansamblu

și la peste 90 la sută, in cazul ma
șinilor de bază. Sint exemple care 
atestă că în aceste unități asigurarea 
folosirii depline a fiecărei mașini 
sau utilaj in parte constituie o preo
cupare de prim ordin a cadrelor de 
conducere, a organizațiilor de partid 
și a colectivelor de oameni ai muncii.

De ce în alte întreprinderi nu s-a 
acționat decisiv în această privință, 
se tolerează situații care aduc pre
judicii economiei naționale ? Ne a- 
flăm la ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" DIN BUCUREȘTI. Aici, in 
trei trimestre din acest an, indicii 
de utilizare a fondului de timp ma
xim disponibil al mașinilor-unelte, 
pe ansamblul unității, au oscilat de 
la o lună la alta, fiind cuprinși între 
72—75 la sută. Cum de s-a pierdut 
acest prețios timp de lucru ? în 
principal, din cauză că, încă de la 
întocmirea programelor de încărcare 
a capacităților de producție pe acest 
an, in întreprindere nu s-a asigurat 
folosirea deplină a tuturor mașini
lor-unelte din dotare. Concret, este 
vorba de schimburile neprogramate, 
care in această unitate, in trei tri
mestre, însumează un număr de ore- 
mașini egal cu cel al fondului de 
timp efectiv lucrat dintr-un trimes
tru. Argumentul adus de unde ca
dre de conducere, potrivit căruia a- 
ceastă situație s-ar datora necore- 
lării capacității „utilajelor-cheie" cu 
a acelor așa-zise auxiliare, de pe 
fluxul de fabricație, nu rezistă in 
fața realității și nici nu este nou. 
Și iată de ce. Să presupunem că în 
întreprindere sint necesare toate cele 
81 de mașini de frezat universale din

secțiile de bază și că, în funcție de 
cerințele producției, acestea nu pot 
fi folosite decit in proporție de 70,3 
la sută. Cum se explică insă că, in 
secțiile auxiliare, există alte 12 ma
șini de același tip, că acestora Ii se 
asigură o încărcare de numai 68,2.1a 
sută ? Exemplele de acest gen nu 
sint singulare la ,,23 August". Solu
țiile pentru lichidarea neconcordan- 
ței ce apare, în unele cazuri, între 
capacitățile unor utilaje sint, de ase
menea, multiple : redistribuirea u- 
nor mașini și utilaje, extinderea re
lațiilor de cooperare cu alte intre
prinderi ș.a. Credem că nimic nu 
împiedică conducerea întreprinderii 
bucureștene să fructifice toate posi
bilitățile existente in această direcție 
decit poate... dorința de a ține in 
permanență „în rezervă" anumite 
capacități de producție.

Este încă timp, pînă la finele anu
lui, să se obțină un progres substan
țial în acest domeniu, mai ales că 
de pe'acum în această unitate se 
conturează acțiuni energice in scopul 
utilizării complete a capacităților de 
producție.

— In anul viitor, potrivit sarcini
lor stabilite de conducerea partidu
lui, vom urmări să realizăm un in-/ 
dice de folosire a fondului de timp 
maxim disponibil al mijloacelor teh
nice de 85 la sută — ne spunea ing. 
Mihail Florea, șeful serviciului or
ganizare, control și protecția muncii. 
Calculele arată că, pe această bază, 
vom obține un spor de producție de 
aproape 300 milioane Iei, adică mai

Au îndeplinit planul 
pe primii trei ani 

ai cincinalului
ÎNTREPRINDERILE 

MUNICIPIULUI DEVA
DEVA (Corespondentul „Scîn- 

teii". Sabin Ionescu). — Efortu
rile colectivelor din întreprin
derile municipiului Deva pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a cincinalului s-au materializat, 
zilele acestea, intr-un mcrjtuos 
succes : planul producției glo
bale industriale pe primii trei 
ani ai cincinalului a fost reali
zat pe ansamblul municipiului. 
Pînă la finele lunii decembrie, 
oamenii muncii din întreprin
derile și unitățile economice ale 
municipiului vor realiza o pro
ducție industrială suplimentară 
în valoare de 275 milioane lei.

CENTRALA INDUSTRIEI 
DE CELULOZA Șl HIRT1E 

BRĂILA
Animate de hotărlrea de a 

îndeplini sarcinile actualului 
cincinal înainte de termen, co
lectivele de muncă ale combi
natelor, întreprinderilor și uni
tăților din Centrala industriei de 
celuloză și hirtie Brăila au ob
ținut un frumos rezultat. La 
data de 14 noiembrie a.c. ele au 
raportat realizarea planului pro
ducției globale pe primii trei 
ani ai cincinalului. In acest fel, 
pină la finele anului, oamenii 
muncii din această centrală in
dustrială vor realiza o produc
ție suplimentară de 680 mili
oane lei.

• Modalități diferite de 
combatere a risipei

• Construcțiile zootehnice 
în județul Neamț

IN PAGINA A III-A

Ceapa din... șanf j
In biroul unei instituții bucureștene discut cu un I 

specialist din domeniul agriculturii. Discutăm și des- I 
pre pămint Fața i se întunecă cind amintește o cifră 1 
— adevărat, impresionantă — care reprezintă supra
fața de teren nefolosită, vitregită de ori ce fel de rod
ii ascult, subscriu la mihnirea lui și pentru că despre 
pămint e vorba mă încumet să-i relatez un fapt, in 
aparență mărunt, dar care, de ce n-aș mărturisi, mi 
s-a părut deosebit de grăitor pentru ceea ce înseamnă 
să prețuiești fiecare părticică din această însemnată 
avuție națională. încep să-i spun că in centrul civic al 
unei comune brăilane, la Gropeni, în șanțul din fața 
sediului comitetului comunal de partid am văzut cul
tivată ceapă, rin duri, rinduri de ceapă de toată fru
musețea.

— Ce șanț !? Ce ceapă I? — se răstește intrigat la

PICĂTURA DE CERNEALĂ
mine. Vorbești de parcă ai căuta cu microscopul co
pacii din pădure—

N-a fost chip să—1 înduplec, să mâ asculte. Din Ca
pitală. de la etajul instituției unde lucrează, manipu- 
lind hîrtii, omul vedea problemele în mare, prin cifre 
globale. Nu s-a găsit incă o lunetă care să-i apropie, 
să-i aducă sub ochi imaginile acelor fapte pe care — de 
departe, cu dioptriile mentalității lui — le etichetează 
a fi banale. Voiam doar să-i spun că in acea co
mună, la Gropeni, văzindu-mă oarecum descumpănit 
in fața șanțului cu ceapă (mai văzusem șanțuri, clar 
fără ceapă, ca și ceapă — dar nu in șanțuri) secreta
rul comitetului comunal de partid, tovarășul Lazâr 
Iftode, mi-a explicat : „Arătindu-le și vorbindu-le oa
menilor de ce și cum trebuie să folosim fiecare palmă 
de pămint ne-am spus că noi înșine putem și trebuie 
să dovedim acest lucru ; eventual, printr-un lot expe
rimental. in jurul sediuiul aveam multe ronduri cu 
flori. Am lăsat cite va pentru înfrumusețare, pe mar
ginea aleilor și, in rest, am cultivat roșii. Le-am în
grijit și s-au făcut, uite așa, cit pumnul. în șanț — 
pămint gras. De ce nu l-am pune pe rod ? Am plantat 
ceapă. Toată comuna a trecut zilnic pe aici și-a tras 
eu coada ochiului 6ă vadă ce-o să iasă... Am avut o 
perioadă de secetă cind am irigat ceapa cărind apă 
cu gălețile. Ce-a ieșit, se știe : ceapă ca pentru expo
ziție. Dar incă de pe acum se mai știe ceva : In pri
măvară, flecare gospodar din comună va prelua ex
periența de pe micul nostru „lot expertmen tal "...

...Unii văd lucrurile „în mare" șl se apleacă mal 
anevoie asupra lucrurilor concrete, faptelor mărunte pe 
care ades le socotesc banale. $1 alții văd lucrurile în 
mare, prin prisma intereselor majore ale economiei 
naționale șl tocmai de aceea se apleacă cu răbdare 
ți migală asupra celor „mărunte".

Constantin MORARU

I______________

Convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Aristides Pereira
Joi dimineața au continuat con

vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, și tova
rășul Aristides Pereira, secretar 
general al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, care, 
împreună cu o delegație a 
P.A.I.G.C., face o vizită de priete
nie în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

Din delegația P.A.I.G.C. fac 
parte tovarășii: Jose de Figueiredo 
Araujo, membru al Comitetului 
Executiv al P.A.I.G.C., ministru de 
stat însărcinat cu problemele Se
cretariatului general al guvernu
lui, și dr. Fidelis Almada, mem
bru al Consiliului Superior al 
P.A.I.G.C., ministru al justiției și 
al populației.

La convorbiri au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Co- 
man, membru al OC. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor a con
tinuat schimbul de informații între 
cele două delegații, s-au identificat 
noi posibilități de dezvoltare și 
adîncire a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
și s-a efectuat un amplu schimb 
de păreri cu privire la lupta de 
eliberare a popoarelor din Africa 
și la unele aspecte ale situației in
ternaționale.

Cu acest prilej a fost subliniată 
necesitatea promovării în viața in
ternaționala a unor relații noi, ba
zate pe egalitate și respect re
ciproc, pe renunțarea la forță, pe 
eliminarea forței și dictatului din 
relațiile internaționale.

In legătură cu înțelegerile la 
care s-a ajuns, cele două delegații 
au convenit să adopte o declarație 
comună.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reținut apoi pe membrii delegației 
P.A.I.G.C. la dejun.

Din partea română au partici
pat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Gere, 
Ștefan Andrei, general-colonel Ion 
Coman, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

In timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Aristides Pe
reira au rostit scurte toasturi.

In toastul său, tovarășul NiCOloe
Ceaușescu, exprimînd satisfac
ția conducerii partidului și statu
lui nostru pentru bunele relații 
pe care le are cu Partidul African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
și cu Republica Guineea-Bissau a
spus :

„Dat fiind faptul că este prima 
vizită a unei delegații după pro
clamarea ca stat a Republicii Gui- 
neea-Bissau, aș dori să apreciez a- 
ceastă vizită ca un moment deo
sebit de important în. dezvoltarea 
relațiilor viitoare dintre statele 
noastre.

Noi sîntem bucuroși că intre 
partidele și țările noastre există 
relații de bună colaborare de vre
me Îndelungată, că acestea s-au 
manifestat activ, pornind de la 
lupta pe care o duce poporul dv. 
împotriva colonialiștilor, pentru 
eliberarea sa și pentru afirmarea 
independenței și suveranității.

Aș dori să afirm cu acest prilej 
solidaritatea deplină și sprijinul 
activ în lupta pe care o duceți 
Împotriva dominației colonialiste 
portugheze și să vă asigurăm că și 
în continuare vom face tot ceea ce 
putem pentru a vă acorda între
gul sprijin în vederea obținerii 
victoriei depline. Sper că înțelege
rile I» care am ajuns cu privire 
la relațiile dintre țările noastre, 
la colaborarea pe plan economic, 
politic și diplomatic vor constitui

factori importanți pentru activita
tea viitoare. Consider că colabo
rarea in condițiile luptei Pe care o 
duceți se înscrie în contextul lup
tei generale a popoarelor împotriva 
colonialismului, ncocolonialismului. 
a imperialismului, pentru dreptul 
de a fi pe deplin stăpîne pe des
tinele lor.

Doresc să toastez pentru victoria 
deplină a poporului din Guineea- 
Bissau sub conducerea P.A.I.G.C., 
pentru a obține succese pe calea 
dezvoltării independente, a ridică
rii bunăstării și fericirii poporului 
său, pentru o bună colaborare în
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, între țările noastre.

In sănătatea tovarășului Pereira 
și a celorlalți tovarăși !“

Răspunzîpd, tovarășul Aristides 
Pereira a SPUS fastul său :

„Nu avem multe cuvinte de 
adăugat după convorbirile pe care 
le-am avut și după ospitalitatea 
atît de frățească de care ne-am 
bucurat pe pămîntul românesc, 
conform tradițiilor sale. Nu avem 
de exprimat aici decît întreaga 
noastră satisfacție pentru modul 
cum s-a desfășurat vizita noastră 
In cele cîteva zile petfecute în 
România.

După cum bine știm, există 
multe puncte comune în lupta P© 
care o ducem cu toții, atît noi care 
ducem încă lupta cu armele in 
mină, cit și poporul român, pentru 
asigurarea progresului său și feri
cirii sale sub conducerea înțe
leaptă a partidului său șl a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Dorim acum să toastăm in sănă
tatea tovarășului Ceaușescu, să-l 
urăm viață îndelungată, să toastăm 
pentru prietenia și solidaritatea 
între popoarele noastre".

Convorbirile și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și de înțelegere reci
procă.

In ziua de 14 noiembrie, în întreaga țară

0 economie de putere energetică de 100000 kW
Promptitudinea cu care întregul popor răspunde recentei hotăriri 

a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, privind reducerea consumului de combustibili și energie elec
trică, a și fost înregistrată la aparatele de măsură ale sistemului ener
getic național. Astfel, față de puterea electrică programată pentru a 
acoperi consumul de virf al zilei de 14 noiembrie necesar pe întreaga 
țară, s-a consemnat o scădere a acesteia cu circa 100 000 kW.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAI, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMII 

SCRISORILE DI ACREDITARE
A AMBASADORULUI R. P. POLONE

(Continuare în pag. a IlI-a)

La cheltuiala de... gîndire 
să nu faci economii

— Singura risipă pe care 
o acceptăm si chiar o pro
movăm. îmi spunea zilele 
trecute Ion Macău. directo
rul Fabricii de cabluri si 
materiale electroizolante din 
București, este risipa de... 
economii. Sau. mai bine zis, 
risipa de idei aducătoare de 
economii.

— Si cum stati cu acest 
gen de ..risioă" ? Aveți a- 
semenea „risipitori" in în
treprinderea pe care o con
duceți ? — l-am întrebat.

— Nu stăm rău. O să vi
zitați fabrica, o să stati de 
vorbă cu oamenii și o să vă 
convingeți

Stind de vorbă cu citiva 
dintre oamenii reprezenta
tivi ai fabricii am aflat că 
această ..risipă", acceptată 
și promovată aici cu atita 
căldură, a adus doar in a- 
cest an. pină in prezent, eco
nomii de peste șase milioa
ne de lei.

Sint, aceste milioane, roa
dele unei inițiative valoroa
se, născută la Începutul a- 
nulul trecut șl formulată 
succint astfel : „Fiecare in
giner, tehnician și maistru 
să realizeze, in afara sarci
nilor ce le revin prin planul k_________—___________

de muncă, un volum de eco
nomii echivalente cu mini
mum retribuția lor anuală". 
Cum ? Prin acțiuni de orga
nizare mai bună a produc
ției. prin realizarea de eco
nomii de valută la materia
lele importate, prin proiec

idei creatoare, uneori simple, 
dar ingenioase, alteori con
turate după studii și cerce
tări laborioase. Astfel, de 
pildă, inginerii Octav Mocă- 
nescu, Alexandru Stan șl 
Dumitru Olaru au aplicat la 
domeniul lor de activitate,

O idee dezvăluită reporterului 
pornit pe urmele risipei 
într-o mare uzină

tarea și asimilarea de pro
duse noi. prin Înlocuiri și 
asimilări de materiale din 
import, prin găsirea unor 
soluții care permit reduce
rea adaosurilor de prelu
crare. prin reproiectarea și 
modernizarea produselor, 
mecanizarea șl automatiza
rea proceselor de producție, 
valorificarea deșeurilor.

Căile sint, după cum se 
vede, numeroase, numai că, 
intr-adevăr, pornind pe ori
care din ele, sint necesare

și anume la fabricarea cor- 
doanelor și cablurilor elec
trice, ldeea Înlocuirii unor 
materiale ce se găsesc la 
prețuri ridicate, cu altele 
care au caracteristici simila
re, dar sint mal ieftine. Pină 
la intii ianuarie, anul aces
ta, respectivele produse erau 
îmbrăcate la exterior cu fire 
de bumbac. Acum sint Îm
brăcate cu fire de teron. Di
ferența de preț — 30 de lei 
la un kg de fire ; pe intrea- 
ga producție de cordoane și

cabluri a fabricii economia 
realizată se ridică la circa 
300 000 lei anual. Aplicarea 
ideii a reclamat rezolvarea 
unor probleme ceva mai com
plicate : furnizorii de fire de 
teren de la Săvinești au tre
buit convinși să respecte a- 
numite condiții de grosimi de 
fir, de bobinare, culori dife
rite. Noile acoperiri, din fire 
sintetice, sint chiar mai re
zistente decit cele de bum
bac.

— Aceasta este de acum 
pentru noi o problemă rezol
vată — ne spune inginerul 
Mocănescu. In prezent ne 
preocupă găsirea de noi re
țete de amestecuri de cau
ciucuri pentru izolații. îm
preună cu inginerii Mircea 
Barosu și Alexandru Bărbie- 
ru, studiem posibilitatea ex
tinderii înlocuirii cauciucului 
natural din import cu cau
ciuc sintetic produs in țară. 
Din punct de vedere tehnic, 
problema e rezolvabilă ; mai 
grea e aprovizionarea pentru 
că e vorba de un sortiment

Silviu PODINA
(Continuare In pag. a n-a)

în ziua de 15 noiembrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Wladyslaw Wojtasik, care

și-a prezentat scrisorile prin caro 
este acreditat în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Polone 
în țara noastră.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

■COLAE CEAUȘESCU
Directorul general al Agenției ateniene 

de știri
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, joi dimineața, 
pe Christophor Bitsides, director 
general al Agenției ateniene de 
știri.

La întrevedere a participat tova
rășul Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat oaspetelui un 
interviu pentru Agenția ateniană 
de știri și Televiziunea greacă.

Editorul și directorul ziarului „Acropolis"
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
a primit pe Christos Philippidis, 
editor și director al ziarului „A- 
cropolis".

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Consiliului de Stat 
a acordat, cu acest prilej, un in
terviu pentru ziarul „Acropolis".

Președintele director general 
al Regiei Naționale a uzinelor „Renault"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit la 15 
noiembrie pe Pierre Dreyfus, pre
ședintele director general al Regiei 
Naționale a uzinelor „Renault", 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Manea Mănescu. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele.

Cu acest prilej a avut loc •

convorbire cordială, în cadrul 
căreia au fost abordate probleme 
privind cooperarea dintre între
prinderile specializate românești șl 
uzinele „Renault", precum și alte 
aspecte ale colaborării dintre in
dustria noastră constructoare de 
mașini și cunoscuta firmă france
ză. Schimbul de vederi a relevat 
buna conlucrare de pînă acum șl 
a pus în evidență interesul comun 
pentru impulsionarea și extinde
rea ariei de cooperare în domeniul 
construcțiilor de mașini, pe baze 
reciproc avantajoase, pentru va
lorificarea largilor posibilități «- 
xistente în acest sens.
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FAPTUL
DIVERS
Cu lumi

ȘI REZULTATELE BINE TREBUIE ANALIZATE 
ÎN SPIRIT CRITIC, Cil EXIGENțĂ COMUNISTĂ 
Dacă la condiții identice se obțin rezultate inegale, cauza rezidă in gradul diferit al disciplinei și 
conștiinciozității—și este datoria muncii politice să intervină activ pentru a fructifica rezervele de mai bine

• FAPTE

narea 
după... vulpi

Jn ultimo vreme. In sectorul 
Nade?—Bâtă ușori—Ein linele. din 
Judcțul Mures. s-a semnalat 
existenta unor vulpi turbate. Dat 
fiind pericolul pe care-l prezin
tă acestea, îndeosebi pentru fon
dul cinegetic, factorii interesați 
au pornit o largă acțiune pentru 
stirpirea lor. „Arma" cea mal 
nouă. folosită împotriva acestor 

. vulpi, o constituie... luminările 
fumigene, realizate după o „re
țetă" a Institutului de cercetare, 
proiectare fi documentare silvi
ci. Folosite cu cifra timp in 
urmă, in județul Cluj, aceste 

'luminări s-au dovedit deosebit 
-de eficiente in lichidarea foca
relor de transmisie a bolii. Deci, 
'vînitorîi caută vulpile cu lumi
narea. Și, sperăm, cu succes.

Autoca
mionul
20 de tone, 
încărcătura:
2 pîini

Tn urma unui control, efectuat 
timp de trei ore pe șoseaua 
Ploiești-Vălenii de Munte. au 
fost depistate peste 20 de auto
vehicule grele plecate aiurea 
din garaje. Autovehiculul ..Ta
tra" de 20 ~

. .apartinind 
. (conducător

Petrescu). 1 
miciliul 
zeci 
nici 
piinî.
.tone . .. -----
autobaza l.T.A. Ploiești) grăbea 
spre comuna Lipănești să ducă 

' câteva kg de zarzavat la șofer 
acasă. AÎți conducători auto — 
Gheorghe Oprea, Vasile Iliescu, 
'Constantin Pitaru — mai toți de 
•la autobazele I.T.A., transportau 

- -clandestin diferite persoane. Cei 
găsiți in culpă au fost sancțio
nați de către agenții de circu
lație. Dar directorii, șefii de ga
raje de la întreprinderile res
pective ce au de zis ? N-ar tre
bui ca. pentru lipsa de control 
dovedită, să li se impute chiar 

..dumnealor benzina irosită?

31-PH-882, 
Boldești 

Gheorghe 
i la 
cale 
mai mult.

tone 
schelei 

auto 
transporta 

șoferului, t 
de km. nici 1 
mai puțin decit...

Autovehiculul de
21—PH—3023 (proprietar

do- 
de

două
10

Miza era
mai mare

I
I

După încheierea lucrărilor agricole 
de toamnă s-a desfășurat adunarea 
generală pentru dare de scamă a or
ganizației de bază din ferma zooteh
nică Rătești a I.A.S. Leordeni, jude
țul Argeș. Și se poate spune că a- 
dunarca a prilejuit examinarea te
meinică a activității din acest an. o 
analiză critică, și. totodată, a permis 
stabilirea unor măsuri ca succesele 
dobindite să fie amplificate in viitor 
— ținindu-se seama de faptul că in 
ultimul timp ferma, care are o acti
vitate complexă, s-a modernizat, pro
cesul de îngrijire și mulsul au fost 
mecanizate. Pentru întreținerea celor 
peste 1 500 de taurine, fermei i-a fost 
repartizată o suprafață de aproape 
500 de hectare cultivate cu furaje ; 
de asemenea, există aici un puternic 
sector de mecanizare pentru trans
portul furatelor și întreținerea utila
jelor. Atit darea de seamă, cit și dis
cuțiile. la care au participat numeroși 
comuniști, au relevat preocupările 
organizației de partid a fermei pen
tru sporirea continuă a producției 
zootehnice Și. pe acc?.stă bază, pentru 
creșterea rentabilității întreprinderii.

O idee majoră trebuie evidențiată : 
rezultatele sînt bune, dar acestea nu 
trebuie să lase — și. în cazul d? fată, 
n-au lăsat — loc pentru spiritul de 
automulțumlre. de toleranță față do 
nefmnlinlri ce însoțesc adeseori 
rezultate in ansamblu pozitive ; dim
potrivă, si rezultatele bune se cuvin 
a fi analizate în spirit critic, pentru 
a se descoperi rezervele de mai bine.

— Putem spune că am obținut anul 
acesta producții bune de lapte — a- 
răta îngrijitoarea Maria Neacșa : au 
crescut sporurile in greutate la tine
retul taurin. Pe întreaga fermă, do la 
cele 735 de vaci s-a realizat, în pri
mele 10 luni ale anului, o medie de 
pftSte 2 403 litri de lapte pe vacă fu
rajată. Rezultatele însă puteau fi și 
mai bune dacă nu existau deosebi
rile mari de producție obținute de 
diferiți! îngrijitori ; în timo ce la u- 
nele grupe de vaci s-a realizat o oro- 
ducție care a depășit mult media pe 
fermă, la altele producția se menține 
sub cifra planificată. Mari diferente 
sînt si in ce privește scorurile in 
greutate la tineretul la îngrășat : la 
unele loturi, sporurile zilnice depă
șesc 650 de grame, la altele sint de 
numai 500 de crame. Se vede bine, .și 
o știm cu toții, că in ferma noastră 
avem mari posibilități de sporire a 
producției zootehnice. Dacă organiza
ția de bază, biroul ei ar fi urmărit 
mai insistent felul cum muncesc co
muniștii din fiecare sector al ferme', 
dacă nu ne-am fi luat numai dur>ă 
rezultatele globale, medii, am fi ob
servat la timp locurile care trag îna
poi realizările și am fi putut pune 
piciorul in prag la vreme.

Intr-adevăr, este absolut evident că 
la condiții egale de lucru — fie că 
este vorba, in _ general,, la sate,, dQ 
producții cerealiere pe loturi vecine," 
cu același pămint, aceleași îngrășă

minte. fie, ca In cazul de față, de 
producția zootehnică — faptul că se 
obțin rezultate Inegale Iși are unica 
explicație in gradul diferii de con
știinciozitate și rtisciplInA a muncii, 
ceea ce, la rindul său, depinde ne
mijlocit de modul cum lucrează cu 
oamenii organizația de partid.

Una din rezervele de sporire a pro
ducției zootehnice la care s-au refe
rit mai mulți comuniști a fost aceea 
n respectării cu rigurozitate a pro
gramului de îngrijire a animalelor. 
S-a arătat, astfel, că unii îngrijitori 
au subestimat cerința că producțiile 
de lapte și carne cresc sigur numai 
dacă furajarea și adăparea se efec
tuează cu precizie de ceasornic. In 
cadrul adunării a fost relevat faptul 
că organizația de partid arc datoria 
să-și Îndrepte mai mult decit pină

de partid — pentru ca munca poli
tică să contribuie la cultivarea dra
gostei și pasiunii pentru meseria do 
îngrijitor, pentru ca flecare, ințcle- 
gînd câ agricultura modernă, înain
tată nu se poate face decit de oa
meni bine pregătiți, să depună stă
ruință in vederea creșterii nivelu
lui propriu de pregătire profesio
nală.

— îngrijitorii, mecanizatorii au 
Înțeles rostul invățămintului agro
zootehnic, au participat la cursurile 
organizate, arăta Gheorghe Bădiță. 
Pentru noi. acum, .aceasta este insă 
prea puțin. In forma noastră lu
crează '6 ingineri, doctori și tehni
cieni ; in mică măsură aceștia au 
adus contribuția așteptată la califi
carea și la ridicarea calificării îngri
jitorilor și mecanizatorilor din fer
mă. Tocmai de aceea biroul organi

Adunări pentru dări de seamă 
în organizațiile de partid de la sate

acum atenția spre Intensificarea 
muncii politice menite să determine 
creșterea responsabilității fiecărui co
munist, a tuturor lucrătorilor din 
ferma zootehnică față de îndeplini
rea sarcinilor. Nimic de zis, în pla
nurile de muncă ale organizației de 
bază au fost înscrise și pină acum 
asemenea obiective, cu termene pre
cise, cu răspunderi ce reveneau fie
cărui membru de partid. Deficitar 
este insă că biroul organizației 
de bază nu și-a organizat in așa fel 
activitatea incit să urmărească zi 
de zi îndeplinirea hotărîrilor proprii. 
In această ordine de idei s-a amin
tit faptul că in primăvară insămin- 
țarea culturilor pe unele suprafețe a 
intirziat, ceea ce a contribuit in 
mare măsură la nerealizarea cantită
ții de siloz planificat cu circa 1 500 
tone. Adunarea generală a cerut bi
roului organizației de bază să ia in 
considerare aceste neajunsuri și să 
exercite in viitor un control mal 
exigent asupra muncit fiecărui co
munist, ca și a celorlalți muncitori 
din sectoarele fermei, pentru ca toți 
isă-și aducă, pe măsura priceperii, 
contribuția la realizarea planului de 
producție al fermei.

In mod cu totul îndreptățit, dezba
terile adunării generale au insistat 
asupra necesității ridicării continue 
a pregătirii profesionale a muncito
rilor din zootehnie. S-a subliniat 
prin cuvîntul unor vorbitori ca Nis- 
tor Suioan, Dumitru Ivănescu și 
Dumitru Buliga datoria organizației 
de bază de a stărui mai mult pentru 
ridicarea gradului de 
sarcină politică permanență și deo
sebit de importantă a organizațiilor

zației de bază ar trebui să se Îngri
jească mai mult de pregătirea oa
menilor, atrăgînd in această ac
țiune și conducerea fermei, inclusiv 
pe acei specialiști care, pină acum, 
au cam stat de-o parte. Prin de
monstrații practice, schimburi de 
experiență, expuneri să fie introdus 
noul la fiecare loc de muncă. îngri
jitorii să fie îndrumați să învețe, 
să li se insufle dorința permanentă 
de a-și lărgi orizontul, de a cu
noaște cit mai mult din tainele me
seriei. Aceasta duce, ca un drum 
sigur, în cele din urmă, la realiza
rea sarcinilor de plan, la creșterea 
rentabilității fermei.

Necesitatea folosirii judicioase a 
forțelor umane ale organizației de 
partid, afirmării exemplului perso
nal al membrilor de partid a reți
nut, de asemenea, atenția adunării 
generale. S-a arătat că in toamna 
acestui an, cind în celelalte ferme 
ale întreprinderii 6e simțea nevoia 
unui număr mai mare de brațe de 
muncă, comuniștii acestei ferme au 
fost primii care s-au oferit ca, după 
programul de lucru, șă muncească 
la recoltatul porumbului, fructelor 
etc. Ei au fost urmați de întregul 
colectiv al fermei zootehnice, ceea 
ce a făcut ca recolta acestui an să 
fie strinsă la timp și în bune con
diții.

In același sens, pentru întărirea 
răspunderii și a disciplinei in mun
că, organizația de partid s-a preocu- 
fat de repartizarea comuniștilor in 
oate sectoarele fermei, astfel ca 

aceștia să fie prezenți pf-etutihdeni, 
(ța factori dinamizatori ai celor, jn 
mijlocul cărora lucrează. Din pă-

cate, cum au arătat mai mulți vor
bitori, nu toți membrii de partid din 
fermă sint un model pentru ceilalți 
muncitori — fiind criticați David 
Constantin, Ion Petrescu, Alexandra 
Pătrănoiu, care nu respectă progra
mul de lucru și obțin producții mici. 
Alții, ca Ion Oancea, tractorist, au 
fost sever criticați pentru risipă de 
combustibil și lubrifiant!, piese dc 
schimb, pentru că nu-și îngrijesc 
bine mașinile ce le-au fost încre
dințate.

Pornind de la asemenea situații 
este bine că adunarea generală a 
cerut biroului organizației de bază 
să împletească armonios conducerea 
producției cu munca poHtico-edu- 
callvă desfășurată permanent in 
rindul oamenilor. Aceasta cu atit 
mai țnult eu cit; aici, uncie forme și 
mijloace eficiente ale muncii politico 
de masă — activitatea agitatorilor, 
gazeta de perete și satirică, agitația 
vizuală etc. — au fost inconsecvent 
și slab folosite.

In contextul dezbaterilor din adu
narea generală de dare de seamă a 
fost oportună intervenția tovarășei 
ing. Adelina Oprea, membră a bi
roului comitetului comunal de partid, 
care a insistat asupra cerinței de a 
se Îmbunătăți stilul șl metodele de 
muncă ale biroului organizației de 
bază, in special sub raportul cunoaș
terii exacte și multilaterale a stă
rilor de lucruri, al contactului direct 
cu viața, al intervenției active și o- 
perative oricînd și oriunde este ne
cesar : „Totul ne privește — nimic 
din ceea ce se petrece în fermă nu-i 
poate fi indiferent niciunui membru 
de partid. De aceea, pentru a cu
noaște concret situația la fiecare 
punct de lucru și a acționa prompt 
pentru a rezolva problemele ce apar 
este necesară atit repartizarea mem
brilor de partid la locurile „cheie" 
ale producției, cit și controlul exigent 
asupra felului cum fiecare iși face 
datoria. Principiul muncii și răspun
derii colective, imbunătățirea activi
tății politice in rindul femeilor — 
în ferma zootehnică deși lucrează 
multe femei vrednice, doar două sint 
membre de partid — cunoașterea te
meinică și aplicarea fermă a hotări- 
rllor de partid și a legilor statului 
sint încă aspecte deficitare din acti
vitatea organizației cărora trebuie să 
11 se acorde toată atenția".

Concluzia care se desprinde din a- 
dunarea generală a comuniștilor din 
ferma zootehnică Rătești este că, 
aici, munca de partid poate și tre
buie să fie îmbunătățită ; preocupă
rile pentru îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice se cer împletite cu cele 
privind munca politico-educativă 
pentru ca toate forțele organizației 
să fie orientate în direcția sporirii 
continue a producției zootehnice, 
creșterii ffefttabilîtății fermei.

Vasile MIMAI 
Gheorghe CIRSTEA

• OPINII
• PROPUNERI
♦ Planul de Investiții pe 10 luni * f0,t tadepltnlt •»- 

tegral la întreprinderea mecanică de utilaj iehnologlc-Ploleștl. Au fos+ 
date recent in funcțiune două hale — de forjă și cazangerte — oi un 
atelier de ajustai general. Secția uzinal — radical transformată oi mo
dernizată — a fost înzestrată cu strunguri, maoini de alezat oi rabotat, 
precum si alte utilaje, care au permis Îmbunătățirea substanțială a ca
lității reperelor ce se execută aici. (Ion Mlrea, tehnician).

Ml-au salvat viața.Tnternal ln «Ure «ravi «pmuj 
Sf. Spiridon din Iași — cu diagnosticul meningită otafilocodcă puru
lentă segmentară — datorită grijii pline de solicitudine a personalului 
medical al pavilionului IV, secția contagios!, acum sint In afara ori
cărui pericol. Mulțumesc pe această cale colectivului de medici con
dus de prof. dr. Alla Vită, asistentelor medicale. Întregului personal. 
(Constantin Negrea, comuna Bogdănești. județul Vaslui).
0 Pină și cele mai îndepărtate localități rurale 

se pot mindri cu trotuare, numai strada Sanatoriului nu. deoi se află 
in Capitală. Cetățenii s-au adresat deseori Consiliului popular al secto
rului 5. dar deocamdată nu a-a întreprins nimic. De ce nu-și În
dreaptă oare edilii respectivi privirile șl spre noi ? (Locuitorii străzii 
Sanatoriului din sectorul 5 — București).

Știți dC C6 nu 14 pot aProvlzl°na cetățenii cu lemne șl
cărbuni de la depozitul de combustibil din Curtea de Argeș ? Pentru 
că s-a defectat bascula. Si mai alea pentru că n-are cine s-o repare t 
(Un grup de cetățeni din Curtea de Argeș).

Fructele pudurilor dln ImPreJurimile BăU de Aramă, 
aint valorificate rapid la noul centru de achiziții, care a fost dat de 
curind în folosință in localitate. în actualul sezon s-au prelucrat aici 
peste 90 tone „trufandale" : mure, coame, afine ș.a.. livrate comerțu
lui sau la export. (Haralamble Cușma, Bala de Aramă). i

Toamna-I toamnă, ploala-i ploaie. Iar bocan*
Clî HU SOSeSC. exPllcat gestionarului de la magazinul din
comună că bocancii nr. 42 nu pot înlocui pe cei nr. 46 : el mi-a arătat 
notele de comandă în care scria negru pe alb că a solicitat si numere 
mari de încălțăminte, dnr fără nici un rezultat. Propun fabricilor pro
ducătoare și U.J.C.C.—Vaslui să nu-i mai lase să aștepte mult pe cel 
cu......picior mare". (Gheorghe Popica, satul Curteni, comuna Oltenești,
județul Vaslui).

Pe calea urbanizării. ,n comunji sucec», județul
Botoșani, s-au construit ln ultimul timp străzi noi pe o suprafață de 
4 000 mp și trotuare pe 1 000 mp ; de asemenea, au fost reparate 12 
poduri și podețe, 60 de fîntini. s-a extins zona verde pe Încă o jumă
tate hectar, iar piața a căpătat o înfățișare modernă. Lucrările au 
fost efectuate in mare parte prin munca patriotică a cetățenilor, eco- 
nomisindu-se astfel aproape 1 500 000 lei. (V. Gherzsim. secretarul co
mitetului comunal de partid).

Misiunea Lotru a fost îndeplinită I Masivului « 
același nunii i s-a marcat Întreg păienjenișul de drumuri de către 
pionierii și uteciștii echipajelor „Metro" de la Liceul industrial de me
trologie — București. „Traseul albastru" de la Școala generală nr. 8 
Hotarele (Ilfov) si „Lotru" de la Școala generală nr. 158 din București. 
(Iosif Giriuță si Marcel Chiriță — profesori).

O Din lipsa spiritului gospodăresc, *“n>uriie, p0- 
duri’e și fintînile aflate in satul Izvoarele de Jos. comuna Livezile, ju
dețul Mehedinți, se degradează văzind cu ochii. Cetățenii sint gata 
să participe la efectuarea reparațiilor necesare. Cine pornește iniția
tiva ? (Ion Rnsu, corespondent voluntar).

După mai multe adrese citre oticiul județean pentru 
ppnstrjjcțu ș,f. vinzarea locuințelor — Satu-;Mare rămase , fără nici un 
răspuns, fnqa ,pe-âtîtea am adresat în acest an Întreprinderii județene 
de c^Qștry$tli.. șqlicitîndu-i să remediere .defecțiunile de la mai multe 
apartâmbrite.’.Dâî- tot fără rezultat.- Poate' că cei vizați vor lua în seamă 
reclamatla de fată, ln ordinea cronologică.,, a noua ! (Asociația loca
tarilor blocului C 2. cartierul Some8 — Satu-Mare).

Tinerii Alexandru Buldan, 
Aurel Peștcleu, Dumitru Gheța, 
Gavril Rus și Gheorghe Chin- 
dea — toți cinci salariat i la în
treprinderea de armături meta- 

.Jice din fontă și oțel Zalău — 
iși consultau cu înfrigurare căr- 
fțile. Mizaseră pe ele... o leafă 

I Întreagă și așteptau cu sufletul 
la gură ..pasul" cel mare. N-a 
trecut mult insă și acest pas a 
fost făcut de organele legii. Ur
marea ? întreaga sumă pusă in 
joc a fost imediat confiscată și, 
in plus, fiecărui jucător i s-a 
Inminat dte un proces-verbal 
cu o amendă de 1 000 lei. Să 
se convingă și ei că asemenea 
partide au o miză mult mai 
mare.

După 
„spectacol'*

Abia se terminase programul 
-ia căminul cultural din Boian 
-(Sibiu) și spectatorilor li se o- 
lerea, in partea opusă a scenei, 

-un nou ..spectacol". Protagonist 
— Gheorghe Mija, din localita
te. care, spre surprinderea tutu- 

ITor. a intrat in cabina de pro
iecție și a început să-1 lovească 
pe operator. întrerupt imediat 
de cei prezenți în sală, „eroul" 
acestei ..reprezentații" a ajuns 
pe scena... instanței de judeca
tă. Epilogul ? A fost răsplătit 
cu doi ani si două luni închi
soare și... s-a tras cortina !

| Depozitul
I familiei
■ De cind s-au văzut magazl-

I
neri, soții Alexandru fi Jenica * 
■Cioactă, din municipiul Gheor- I 
ghe Gheorqhiu-Dej, au început | 
Isă prospere. El avea In pri- 

■mire magazia secției de aparate 
~de măsură ți control de la uzina

I
de cauciuc sintetic, iar ea pe 
cea a complexului turistic „Tro- 
tuș". Amindoi vindeau ce gă- 
seua prin magaziile respective 
fi trăiau pe picior mare. 
'La un moment dat însă au 
început să se gîndeasci șl la 
Ziua de mîine. Ața au hotărit 
să-ți facă un depozit *i acasă : 
depozitul familiei. $i au început 
si care piese de radio, echipa
ment de protecție, materiale

I
 electrice, scule ți cite altele. La 

un control efectuat la locuința 
lor au fost găsite mărfuri in

I
 valoare de peste 25 000 lei. No

roc că a intervenit controlul. 
'Altminteri, cine țtie dacă soții 
Cioactă nu cărau acasă ți uzina, 
-fi hotelul. Poate chiar ți pe cei 
-care trebuiau să le verifice 
gestiunea I

A.

Rubrică redoctotfi de
x Dumitru T1RCOB 

Gbeorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scinfeîi"

lată imaginea noului baraj și a lacului de acumulare care va asigura alimentarea cu apă 
potabilă a orcșelor miniere de pe Valea Jiului

La cheltuiala de... nu faci economii
(Urmare din pag. I)
special de cauciuc, care 
nu se produce încă în se
rie mare la Borzești. 
Dacă s-ar rezolva, dife
rența de preț ar fi cam 
de trei lei la kg. ceea ce, 
la necesarul fabricii. în
seamnă economii de un 
milion și jumătate de lei.

Vasile Bujor lucrează 
ca fizician la Atelierul de 
cercetări și proiectări 
pentru cabluri și conduc
tori unde se ocupă de ca
blurile telefonice. Pentru 
izolarea lor se folosește 
o hirtie specială electro- 
izolantă importată la un 
preț destul de pipărat. A- 
cest fapt nu l-a lăsat in
diferent pe fizician. Să 
nu fie oare nimic de 
făcut ? A procedat la o 
analiză, amănunțită a cos
turilor diferitelor sorti
mente de hirtie cu ca

racteristici calitative ase
mănătoare. reușind pină 
la urmă să introducă in 
fabricație un sortiment 
mai economicos. Mat pre
cis economia ce se reali-’ 
zează la programul ac
tual de producție repre
zintă pe un an 450 000 
lei. Acum studiază posi
bilitatea reducerii unor 
importuri prevăzute in 
legătură cu dezvoltarea in 
continuare a fabricii prin 
încărcarea mai judicioa
să a utilajelor existen
te. generalizarea schim
bului IT . și extinderea 
schimbului III. prin re
așezarea mai rațională a 
utilajelor în fluxul teh
nologic. Toate acestea ar 
putea aduce economii de 
ordinul sutelor de mii de 
tei.

Dintre numeroasele 
idei transpuse în faptă ori 
ln curs de studiere in a-

ceastă fabrică mai tran
scriem aici doar una : 
intr-o secție se afla un 
utilaj — un extruder 
destinat izolării cu P.V.C. 
a cablurilor de energie. 
Nu 1 s-ar putea da oare 
o destinație mai com
plexă ? — și-au pus în
trebarea inginerul Petre 
Petrescu, director adjunct 
tehnic și de producție, 
inginerul Dumitru Olaru, 
șeful secției conductori, 
inginerul Gheorghe Siș- 
tac, tehnicianul Petre Se- 
chereș, și tot ei nu s-au 
lăsat pină cind nu au 
demonstrat că utilajul 
poate deveni un extru
der complex pentru izo
larea cu plastic de cau
ciuc și vulcanizarea in 
flux continuu a conduc
torilor și cablurilor elec
trice. Dar ca utilajul să 
poată deveni ceea ce este 
ln prezent, colectivul

menționat de specialiști, 
ajutat de muncitorul de 
înaltă calificare Ghlță 
Marin, a trebuit să con
ceapă și să construiascAo 
instalație de vulcanizare, 
să reprolecteze o serie de 
piese și dispozitive, să 
realizeze un Întreg com
plex electronic care să 
automatizeze functionarea 
utilajului. Rezultate : ex- 
truderul este folosit mult 
mai rațional decit era 
înainte, s-a putut renun
ța la importul unui ase
menea utilaj, s-a pus la 
punct o tehnologie mo
dernă de vulcanizare ln 
flux continuu care ridică 
sensibil productivitatea 
muncii și calitatea pro- 
ducției. permite diver
sificarea acesteia, reali
zarea unor cabluri cu sec
țiuni mai mari.

Inițiativa născută la 
fabrica de cabluri si ma

teriale electroizolante 
continuă să rodească din 
plin ; totodată, ea s-a do
vedit a avea și putere 
de iradiere : anul acesta 
s-a extins și la muncito
rii cu Înaltă calificare 
din fabrică și, totodată, a 
trecut dincolo de incinta 
Întreprinderii, fiind pre
luată de numeroase alte 
unități industriale din 
București și din alte o- 
rașe ale tării.

..Aceasta e satisfacția 
noastră cea mai mare" — 
ne mărturisea Constantin. 
Tesmeniță, membru al 
comitetului de partid dirij 
fabrică. Impăi’tăsim și noi' 
această satisfacție de or
din superior. Am vrea ca 
in toate unitățile econo
mice ale țării numărul 
„risipitorilor de idei" — 
cei cărora le-am Închi
nat aceste rinduri — să 
crească mereu.

(------------------
întocmai ca intr-o căs

nicie nouă, in care înjghe
barea gospodăriei începe 
de la lingură, s-au petre
cut lucrurile și la Fabrica 
de stofe de mobilă din 
Capitală. Piatra de teme
lie s-a pus in 1953 (anul 
acesta s-au sărbătorit zece 
ani de atunci). In 1965 
noua fabrică a început să 
producă. In timpul scurs 
intre cele două ..premie
re" industriale, paralel cu 
montarea utilajelor s-au 
pregătit și cei ce aveau să 
le minuiascâ. maioritatea 
femei. Prima ancaiată a 
fost Viorica Ichim, azi 
președinta comitetului sin
dical. țesătoare cu vechi 
state ln meserie, care are 
in momentul de față 35 de 
ani vechime.

— Războaiele de tesut 
stofe de mobilă. iacard 
cum le spunem noi. cet o 
calificare deosebită — ne 
spunea dinsa. Ginditi-vă 
că tesătoarea are de su
pravegheat nici mai mult, 
nici mai puțin de 9420 de 
sfori, cite coboară din 
..capul" jacard. că trebuie 
să urmărească goana a sa
se suveici, stofele de mo
bilă fiind, uneori, deosebit 
de complicate. De aceea, 
intr-un trecut nu prea În
depărtat. la aceste războa
ie lucrau mai mult bărbați. 
..jacardiștii" fiind 6ocotiti 
elita țesătorilor. In pre
zent, această elită este 
formată numai din femei. 
Agere la minte, indemlna- 
tice, ele au deprins repe
de meseria, fie că mai lu
craseră intr-o tesătorie. fie 
că vedeau pentru prima 
oară in viata lor un răz
boi de tesut

Ele stăpinesc acum atit 
de bine mașinile Incit iz
butesc să teasă. cu viteza

de rigoare, adevărate go
blenuri. Produsele fabricii 
sint apreciate nu numai 
in tară.' ci si peste hotare 
pentru calitatea si bunul 
gust ce le caracterizează. 
Aceste aprecieri sint un 
omagiu direct adus stră
daniilor acestui colectiv, 
atit de tlnăr. dar atit de 
experimentat (Media de 
virstă era. la început. 18— 
19 ani : acum, a mai ..îm
bătrânit" : este de 20 de 
ani). înzestrarea fabricii 
cu tehnica modernă in4 
seamnă nu numai mijloa
ce de producție foarte efi
ciente. ci si condiții de 
muncă bune: hale bine 
aerisite. în care tempera
tura se menține constan
tă. Vestiarele. dusurile 
sint conforme normativelor 
sanitare si. in plus, bine 
Întreținute, curate.

Deci, munca a debutat 
în condiții bune. Curind 
insă au început să apară 
tot felul de probleme le
gate de nevoile salariati- 
lor. Prima cerință, de pil
dă. a fost aceea a unui 
bufet. Situată intr-o zonă 
industrială nouă, fabrica 
nu avea in oreaimă nici 
măcar un centru de Piine. 
Pentru Început, a fost im
provizat un bufet lntr-una 
din încăperile disponibile. 
Apoi, in colaborare cu te- 
sătoria de relon. cu care 
fabrica de stofe de mobilă 
se Învecinează, s-a amena
jat un spațiu care. prin 
grija celor două întreprin
deri. a fost înzestrat cu 
cele necesare. Costul ame
najării. Împărțit pe din 
două, a fost foarte mic. In 
schimb, rezultatul acestei 
modeste investiții (mai 
mult de inițiativă decit de 
bani) este notabil : șala- 
riatii a două Întreprinderi

au la dispoziție zilnic 10— 
12 feluri de mîncare caldă, 
diferite gustări reci, pro
duse de patiserie etc.

Trecerea numărului de 
salariati peste o mie a pus. 
la un moment dat. proble
ma înființării unui cabinet 
medical. Din nou. directo

ln felul acesta, s-au elibe
rat două încăperi : una 
pentru consultații medicale 
si alta pentru tratamente.

— Ele nu reprezintă „ul
tima noutate" in materie de 
dotare — se scuză preșe
dinta comitetului sindical. 
Dar. așa modeste cum sint. 
utilitatea lor este neîndo

tuții sanitare din oraș. 
Teama pierderii de timp 
este, de fapt, cauza indi
ferenței ou care multi din
tre noi ..tratăm" cariile 
dentare. De aceea. în mo
mentul de fată, studiem 
posibilitatea înființării în 
întreprindere și a unui 
cabinet dentar.

respectarea legilor care o- 
crotesc femeia-mamă. Căci 
tinerele ce se angajau 
acum cîtiva ani s-au că
sătorit. au devenit soții $1 
mame.

— Gravidele se bucură 
de toată atenția noastră, 
ne încredințează dr. Mi
hai Marinescu, medicul în

GRIJA PENTRU CONDIȚIA DE 
MDNCA A FEMEII, PENTRD FAMILIE

mtr-o mare familie muncitoreasca
Din experiența unei Întreprinderi bucureștene

rul avea de rezolvat o 
chestiune de spațiu. Si 
încă, una care nu suferea 
aminare. Trimiterea De la 
diferite policlinici ar fi în
semnat timp pierdut de sa- 
lariali. uneori chiar din 
cel de producție, consum 
nervos inutil si. in cele 
din urmă, renunțarea la 
îngrijirea sănătății. ceea 
ce era si mai rău. Ce era 
de făcut ? S-au mal ..În
ghesuit" niște birouri ii.

ielnică : aici se face con
trolul medical periodic, se 
acordă consultații, atit de 
către medicul Întreprinde
rii. de trei ori pe săptămi- 
nă. cit si de către un gi
necolog, la anumite inter
vale de timp. Microradio
grafia. determinarea gru
pei sanguine s-au putut 
face tot aici, astfel că sa- 
lariatii noștri nu au fost 
nevoit! să-si irosească ore 
in sir. pe la diferite insti

Asa cum spuneam la În
ceput. maioritatea salaria- 
tilor — circa 80 la sută — 
sint /emei. Ce s-a făcut 
pentru ele ca mame ? Răs
punsul îl dau faptele : 
s-au aplicat citeva- măsuri 
utile care, deși nu au ni
mic spectaculos, le ajută 
să ducă mal ușor la capăt 
greaua misiune de crește
re si educare a copiilor. 
Cu ce s-a început ? Cu în
ceputul : crearea condi
țiilor materiale pentru

treprinderii. In prezent, 60 
de salariate se află în con
cediu de naștere. Dar 
înainte de a intra în 
concediu prenatal, per
sonalul medical urmă
rește îndeaproape starea 
sănătății lor, evoluția sar
cinii și, in funcție de a- 
ceasta, dacă se impune, se 
recomandă schimbarea lo
cului de muncă cu un altul 
mai potrivit, care să nu 
necesite eforturi, lucrul ln 
picioare sau in mediu to

xic. în general, facem tot 
ce ne stă ln putință pen
tru a le feri pe viitoarele 
mame de orice le-ar putea 
dăuna.

Odată cu apariția ln tl- 
năra familie a fabricii a 
copiilor s-a ivit și necesi
tatea creșei, a grădiniței de 
copii. Dar posibilități nu 
prea aveam.

— Venise la mine ini
moasa directoare a grădi
niței nr. 73 — iși amintește 
tovarășul Gheorghe Barna, 
directorul fabricii — să mă 
roage să-i dau niște petice 
din care să facă niscaiva 
perdeluțe, draperii și alte 
asemenea. I-am spus că-i 
dau cu dragă inimă peti- 
cuțele, dar am intrebat-o, 
totodată, dacă-i primește și 
pe copiii salariaților noș
tri la grădiniță. Mi-a ex
plicat, atunci, că acest lu
cru ar fi posibil dacă am 
ajuta-o să amenajeze o în
căpere improprie aflată ln 
fundul curții. Discuția a 
avut loc la începutul lunii 
august ; la 3 septembrie a 
fost inaugurarea. Salariatii 
noștri, și ei părinți, au lu
crat cu nespusă dragoste 
la amenajarea acestei clă
diri care găzduiește, în 
prezent, o grupă de 35 de 
copii. Acum tatonăm tere
nul, poale procedăm la fel 
și cu locurile în creșă.

Colaborarea dintre ccn- 
ducerea fabricii și grădi
niță nu s-a oprit aici : prin 
grija conducerii, un micro
buz, insohi de una din 
mame, ii duce șl-i aduce 
pe copiii salariaților; mi- 
niatelierul grădiniței va fi 
Înzestrat cu citeva mini* 
războaie de țesut Pentru a 
prinde dragoste de muncă, 
niciodată nu este prea de
vreme...

Nu te poate si nu ri-

mli impresionat de faphf 
că un conducător de între
prindere — pe lingă mul
tiplele, diversele și foarti 
importantele probleme le
gate de producția fabricii 
— iși găsește totuși timp 
și pentru minirăzboaie, 
perdeluțe și alte asemenea 
așa-zise fleacuri. De fapt, 
Gheorghe Barna știe bine 
ce face. Știe că efortul 
consacrat treburilor grădi
niței, bufetului, cabinetului 
medical și altor probleme 
de mare interes pentru sa- 
lariați are urmări directe, 
pozitive pe planul produc
ției : oamenii muncesc cu 
devotament sporit, se simt 
omenește solidari cu răs
punderile acelei întreprin
deri In care cerințele lor 
sint ascultate. Căci nu poți 
despărți problemele pro
ducției de nevoile celor 
care o realizează. Rezulta
tele bune obținute de fa
brica de stofe de mobilă 
sint cea mai convingătoare 
dovadă ln acest sens.

...Am relatat, ln amă
nunt, toate acestea pentru 
că mai sint directori de În
treprindere care, in ce pri
vește grija pentru nevoile 
salariatelor, nu izbutesc să 
treacă de stadiul „princi
piilor", neavind la înde- 
mlnă alte dovezi mai pal
pabile, concrete ale aces
tei griji. Am văzut însă 
ce multe se pot face dacă e- 
xistă stăruință în descope
rirea acelor surse materia
le șl de inițiativă care pot 
ajuta la rezolvarea feluri
telor probleme ale grijii 
față de om.

Rodlca ȘERBAN
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Modalități diferite 
de combatere a risipei
Sute de becuri luminau risipa
în aceste nopți, por

tul Constanța se în
fățișează ca o uriașă 
..baie" de lumină. 
Sute si sute de becuri 
alcătuiesc o adevărată 
constelație... a risipei. 
Aprecierea aparține 
conducerii întreprin
derii de reteic elec
trice Constanta, care a 
orEaruzat nopțile tre
cute un raid în sec
țiile și atelierele 
NAVROM și S.N.C. 
Transcriem constată
rile echipelor dc con
trol. ..La vestiarele 
secției de mecanizare 
a NAVROM ardeau 
17 becuri de cite 60 
W, deși În clădire nu 
se afla nimeni. La sec
ția de exploatare por
tuară a aceleiași între
prinderi. în sala de 
manipulări, unde nu

se desfășura nici o ac- 
tivitate. ardeau 24 de 
becuri de cite 40 W ; 
la grupul sanitar alte 
5 becuri, iar la vestia
re 80 de becuri de a- 
ceeașl putere. La ga
rajul secției de meca
nizare luminau abso
lut degeaba, fără vreo 
utilitate. 52 de becuri 
dc 40 w. Mai departe, 
la secția de reparații 
nave, in ambele aripi 
ale celor două nive
luri. au fost numărate 
52 de becuri de 40 XV, 
care ardeau inutil. Lor 
li se adăugau la 
centrala termică 12 
becuri de cite 100 W gi 
3 reflectoare de cite 
400 W. în timp ce 
cantina, pustie la ora 
aceea, era luminată în 
exterior de 8 becuri de 
cite 40 XV și de 6 re

flectoare de cite 400 
XX'". Raidul a conti
nuat și la Sânt tenii 
naval Constanța. Con
statările ? „La atelie
rul de reparații elec
trice, unde nu lucra 
nimeni, ardeau 13 
becuri ; la grupurile 
sanitare și vestiare 
erau aprinse alte zeci 
dc becuri. Au fost nu
mărate, de asemenea, 
120 de becuri care ar
deau fără folos la sec
ția de trasaj nave și 
la timplărle, unae nu 
lucra nimeni". In ase
menea condiții, poate 
că conducerile unită
ților respective vor 
face lumină în privin
ța risipei de... lumină,

Georqe 
MIHAESCU

Cind gazul metan curge
in... rebuturi

Cincizeci la rută din 
combustibilul utilizat 
in procesul tehnologic 
la fabrica de produse 
ceramice ..Mondial" 
din Lugoj 11 reprezin
tă gazul metan. Anul 
trecut, normele de 
consum pe unitatea de 
produs nu numai câ 
nu au fost respectate, 
dar acestea s-au . de
pășit, irosindu-se deci 
o importantă cantitate 
dintr-o asemenea pre
țioasă materie primă. 
Situația ne sa tis făcă
toare s-a menținut și

anul acesta, plnă in 
luna iunie, cind lucru
rile au fost analizate 
de către Comitetul 
municipal de partid 
Luroî. Au fost luate o 
seamă de măsuri pen
tru redresarea urgen
tă a situației. Efecte
le ? După 10 luni din 
acest an, norma de 
consum stabilită de 
centrală a fost redusă 
cu aproape 1.5 la sută, 
eeonomisindu-se ast
fel peste 25 000 mc 
gaz metan. Numai că 
rezervele nu au fost

nici pe departe epui
zate. Faptul că pro
centul de rebuturi se 
menține incâ ridicat — 
6 pină la 10 la sută 
din volumul ’ produc
ției — denotă că flă
cările mistuie încă de 
pomană o importantă 
cantitate de gaz me
tan.’ Măsurile pentru 
evitarea pierderilor 
s-au stabilit. De ce nu 
se aplică grabnic in 
practică ?

Cezar IOANA

La motoarele supradimensionate 

—și consumurile sînt exagerate
în zece luni din a- 

cest an, pc ansamblul 
județului Vîlcea s-au 
consumat în plus, pes
te nivelul planificat, 
aproape 3.5 milioane 
kXX'h energie electrică. 
De ce ? La Combina
tul de prelucrare a 
lemnului Rm. Vilcea, 
de pildă, se consem
nează o mare risipă. 
Este firesc, din mo
mentul in care acțiu
nile de gospodărire a

energiei electrice sînt 
rare și anemice. Să 
exemplificăm. La o 
serie de utilaje se 
află montate motoa
re supradimensiona
te. eu o putere mult 
mai mare fața de cea 
necesara.

Dar sursele de iro
sire a energiei elec
trice sînt mult mal 
numeroase. La ora 
cînd am trecut prin 
atelierul mecanic al

combinatului, munci
torii erau in pauza de 
masă ; in schimb, 
lămpile, ca și unele 
motoare, se aflau toa
te sub tensiune. Mii și 
mii de kWh energie 
electrică se irosesc in 
zadar, in timp ce con
ducerea acestei în
treprinderi acționea
ză prea lent pentru e- 
vitarea risipei.

Ion STANC1U

O măsură concretă — în 
spiritul Hotăririi Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. în 
legătura cu dezvoltarea e- 
nergeticii și economisirea 
combustibililor și energiei e- 
lectrice — a fost aplicată la 
întreprinderea de strunguri 
din Arad. Este vorba de 
realizarea, prin autoutilare, 
a unui agregat pentru pre
lucrarea carcaselor de 
strung prin mai multe ope
rații simultane. Efectele : e- 
conomii de energie electri
că și o apreciabilă reducere 
a duratei de prelucrare. In 
fotografie : Sub îndrumarea 
șefului de echipa Mihai Dra- 
goș se montează primul a- 
gregat de acest fel. De alt
fel, în această întreprindere 
se află în curs de finalizare 
și alte acțiuni pentru eco
nomisirea energiei electrice, 
între care : evitarea mersu
lui „în gol" al unor utilaje, 
încărcarea lor la indici su

periori etc.

COCSUL DE HUNEDOARA 
E MAI IEFTIN,

DAR TOT E SCUMP!
Intr-un articol publicat In ziarul nostru, la începutul lumi septem

brie a.c., intitulat „De ce nc costă scump cocsul", se semnala faptul 
că la Combinatul siderurgic Hunedoara costurile de producție pe tona 
de cocs fabricat sînt mai mari declt cele realizate la Combinatul si
derurgic din Reșița. Acum, după peste două luni, abordăm dLn nou 
această temă, pentru a vedea ce se Întreprinde concret la Hunedoara 
pentru atenuarea acestui decalaj.

Urmați-le
• Colectivul Exploatării electroenergetice Slatina, 

prin modernizarea rețelelor și alimentarea In condiții 
bune a beneficiarilor cu energie electrică, a reușit 
ca. in 10 luni ale anului, să înregistreze economii care 
Însumează 1 786 000 kXVh,

• Organizația de partid nr. 1 de la Autobaza T.A. 
Brăila a lansat, la începutul acestui an. inițiativa „Fie
care șofer sâ lucreze o zi pe lună cu benzina eco
nomisită". Inițiativa a avut un larg ecou in rindul ce
lorlalți șoferi, fiind îmbrățișată de 350 conducători 
auto. La capătul a 10 luni, roadele se dovedesc deo
sebit de fructuoase : in această perioadă au fost eco
nomisite de autobază 811 tone de benzină, cantitate 
cu care mijloacele de transport ale unității pot func
ționa din plin 40 de zile.

• Mecanicii de locomotivă de la Depoul C.F.R. Ora
dea, încadrați organic în eforturile generale împo
triva risipei, au lansat. Încă de la începutul anului, 
inițiativa „Fiecare mecanic, cu combustibilul econo
misit intr-o lună, să transporte in plus o garnituri 
de tren". Calculele arată că. pină in prezent, ca ur
mare a preluării inițiativei de către toți mecanicii, 
s-au economisit 141 tone combustibil convențional, 
cantitate suficientă pentru a transporta 18 garnituri 
cu încărcătură normală pe distanța Oradea—Arad.

• De o lună de zile. Ia Combinatul de celuloză rf 
hlrtie Dej, Întrecerea socialistă are ca obiectiv, prin
tre altele, si reducerea consumurilor specifice de ma-

exemplul!
terii prime și materiale, precum și de energie și com
bustibil. Sub lozinca „Să lucrăm un schimb pe lună 
cu energie și combustibil economisit", se desfășoară 
o acțiune amplă de închidere a tuturor canalelor de 
risipă, de folosire gospodărească a fiecărui kWh și 
gram de combustibil. Ca urmare. în prima lună s-au 
și obținut rezultate remarcabile. S-au economisit 
128 000 kWh energie electrică, peste 700 tone combus
tibil convențional și 44 200 mc apă industrială. Ini
țiativa a fost extinsă și in alte întreprinderi din 
municipiu.

• „Energia electrică și combustibilul convențional — 
folosite cu grijă, cit mai eficient" ! Aceasta este acum 
deviza celor care muncesc in unitățile industriale, pe 
șantiere. In celelalte sectoare de activitate din ju
dețul Mehedinți. Ca atare, de la Începutul anului și 
pină acum, la nivelul județului, s-au economisit, ca 
urmare a măsurilor întreprinse. 5,4 milioane kWh 
energie electrică si peste 9 600 tone combustibil con
vențional

• în condițiile depășirii sarcinilor de plan cu 15 
la sută, personalul flotei comerciale maritime și flu
viale, precum și acela din porturile țării a reușit ca, 
de la începutul anului și pină in prezent, să înregis
treze la contul economii de păcură, motorină, ener
gie electrică si termică o sumă de circa 1 milion de 
lei. Pină la sflrșitul anului se apreciază că se vor 
obține, la aceste produse, economii de incă o jumă
tate milion lei.

■ Reducerea cui Ia 
sulă a consumului 
de energie electrică 
pe fiecare muncitor 
din industrie echiva
lează cu o economie 
anuală de aproape 
300 milioane kWh.

■ In fiecare lună 
(în perioada de iar
nă) se pot economisi 
peste 8 milioane kWh 
de energie electrică, 
dacă un sfert din nu
mărul frigiderelor 
existente sînt scoase 
din priză.

a Prin montarea și 
funcționarea auto
matelor pe scările 
blocurilor de locuit 
s-ar economisi 5 mi
lioane kWh energie 
electrică anual.

— După apariția articolului din 
„Seinteia" — ne spune tov. ing. Cos- 
tache Trotuș, directorul C. S. Hune
doara —- în cadrul colectivului de 
muncitori, tehnicieni șl ingineri de 
la urina cocso-chimică, al specialiș
tilor din serviciile noastre funcțio
nale au avut loc ample analize pri
vitoare la evidențierea și valorifica
rea tuturor posibilităților dc redu
cere a cheltuielilor de producție de
terminate de fabricarea cocsului. A 
rezultat că, Intr-adevăr, în primul 
semestru al anului, aceste cheltuieli 
au mai fast ri
dicate In combi
natul hunedorean 
față de cele în
registrate Ia Re
șița — și anume 
cu 24,38 lei pa 
tona de cocs pro
dusă. Nivelul lor 
a fost influențat, 
în principal, de 
oprirea bateriei
nr. 3 de cocsificare, aceasta 
fiind In reparație capitală, 'fapt 
ce a dus la scăderea producției 
de cocs cu 18 la sută și la creșterea 
cheltuielilor constante cu 15,35 lei 
pe tona de cocs realizată în această 
perioadă. Se cuvine menționat însă 
că, în analiza realistă a diferenței 
eosiurllor de producție la cocs e ne
voie să se țină seama și de alțl fac
tori — la fel de importanți — care 
condiționează obiectiv existența unor 
anumite deosebiri în acest domeniu. 
Pentru că. în comparație cu cocseria 
de la Reșița, unde baza de materii 
prime este constituită. în proporție 
de circa 47 la sută, din huilă de 
Anina, la Hunedoara se utilizează In 
rețetă cărbune de Lupeni. cu un 
conținut de materii volatile de 38—40 
la sută (față de 27—28 la suta cît au 
reșițenii), ceea ce determină la noi 
un randament inferior de cocs me
talurgic, indici mai reduși do utili
zare a capacităților productive, chel
tuieli suplimentare pentru pregăti
rea șarjei șl consumuri mai mari de 
combustibili tehnologici la cocsifi
care.

— Ținînd teama de aceste 
condiții obiective, la ce măsuri 
ați ajung, totuși, in urma ana
lizei efectuate In combinat ?

— Mai lntli am orientat eoleciivn! 
de eocsari spre înlăturarea cauzelor 
ce provoacă degradarea cărbunilor 
sfocați în depozit, spre consumarea 
materiei prime in ordinea vechimii 
de depozitare, ceea ce va avea ca 
efect imediat reducerea consumului 
specific cu minimum 3 kg de căr
bune pe tona de cocs fabricat. Acor

La doua luni de la publicarea articolului 
„DE CE NE COSTĂ SCUMP COCSUL"

zolvarea unor probleme care In
fluențează calitatea cocsului și pre
țul de cost al acestuia, cum ar fi : 
îmbunătățirea operației de compri
mare a piloților dc cărbune, a flu
xului de sortare a cocsului (in 
scopul utilizării fracției 26 mm in 
consumul furnalelor) ș. a.

— Ce se preconizează pen
tru perspectiva imediată si 
chiar mai îndepărtată In privin
ța reducerii prețului de cost al 
cocsului fabricat la combinatul 
hunedorean 7

— împreună cu întreprinderea de 
construcții siderurgice Hunedoara, 
avem în atenție, in primul rind,
buna execuție a lucrărilor șl scurta
re* la maximum a perioadei de re
parații capitale de la bateria nr. 3 
de cocsificare, lntrucit. in condițiile 
funcționării tuturor bateriilor, costu

rile suplimenta
re despre care 
aminteam — În
registrate la ca
pitolul „cheltuieli 
oonstante" — vor 
fi eliminate. în 
perspectivă, ne 
preocupă însu
șirea tehnologie! 
de stingere usca
tă a cocsului,

care, pe lingă îmbunătățirea rezis
tenței mecanice a_ acestuia, va duce 
și la recuperarea căldurii degajate 
la. această operație, căldură ce va fi 
utilizată în scopuri energetice. Desi
gur, avem în vedere și alte măsuri.

— Apreciind, sub aspectul e- 
ficienței economice, măsurile 
întreprinse in ultimul timp, pe 
ce rezultate contați tn acest an 
tn reducerea prețului de cost dl 
cocsului produs la Hunedoara ?

— Realizările din trei trimestre,, 
cît și cele care se întrevăd în conti
nuare ne dau garanția că anul aces
ta vom obține o economie totală de 
circa 7 milioane lei la prețul de cost 
al cocsului. Această estimare rezul
tă și din faptul că. pînă în prezent, 
cocșarii noștri au înregistrat o re
ducere a consumului planificat de 
materie primă de peste 16 kg pe 
tona de cocs, față de 2,8 kg, cît pre
vede angajamentul lor pe întregul an.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii*

J

O gamă variată

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE MASE PLASTICE 

BUZĂU

BUZĂU (Corespondentul 
„Sdnteii". Mihai Bâzu). — în
treprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău cu
noaște in acest cincinal o am
plă dezvoltare. Pînă în 1975, 
bunăoară, producția globală in
dustrială a unității va crește de 
patru ori față de primul *n al 
cincinalului. Realizarea acestei 
importante creșteri a concentrat 
eforturile colectivului In di
recția utilizării intensive a fie
cărui metru pătrat de suprafață 
productivă existentă. Printre 
cele mai de seamă realizări ob
ținute In această direcție de co
lectivul întreprinderii, in ultima 
vreme se înscrie organizarea 
fabricației secției de prelucrare 
a polietilenei prin sinterlzare 
fără a se recurge la construc
ția de spatii suplimentare. A- 
cum, secția de sinterizare are 
In fabricația curentă 16 tipuri 
de produse.Eforturile stăruitoare ale co
lectivului de muncă din între
prinderea buzoiană pentru spo
rirea volumului de producție, 
prin valorificarea tuturor rezer
velor interne se regăsesc preg
nant sintetizate In realizarea 
sarcinilor pe primii trei ani ai 
cincinalului cu trei luni și ju
mătate mai devreme.

1

1

de construcții
metalice

PITEȘTI (Corespondentul 
.Șclnteli". Gheorghe Cirstea) — 

întreprinderea de poduri meta
lice și prefabricate din beton 
din Pitești produce în prezent, 
pe lingă cele două produse de 
ba2ă destinate căilor ferate — 
tabliere metalice și traverse 
din beton — o gamă variată de . 
construcții metalice și din be
ton. Produsele sale — stîlpi, 
ferme, grinzi, eșafodaje ș.a. — 
au fost utilizate, bunăoară, la 
închiderea unor hale industriale 

. ale Uzinei de-aluminiu din Sla- 
V tina, ale combinatelor chimice 
J din Tumu-Măgurele și Crâiova. 
) Recent, unitatea a livrat cîteva 
1 mii de tone de confecții meta- 
/ lice necesâre Împrejmuirii in- 
i stalației de plroliză II dirj ca- 
i drul Combinatului petrochimic 
) de la Pitești. Harnicul colectiv 
1 de muncă al întreprinderii pi- 

teștene .și-a anunțart,. de curind, 
ț participarea la construirea re- 
l leelor de radio . și 'televiziune 
’ din Bucegi și Pitești.

Construcțiile zootehnice în județul Neamț
Țlnînd seama de sarcinile mari ce 

revin agriculturii județului Neamț 
pe linia sporirii efectivelor de ani
male, unitățile agricole construiesc 
numeroase grajduri, saivane, adăpos
turi pentru porcine și păsări. Mer- 
gindu-se pe linia utilizării cu ma
ximă eficiență economică a investi
țiilor, la indicația biroului comitetu
lui județean de partid, s-a urmărit 
ca amplasarea obiectivelor agrozoo
tehnice să se facă acolo unde există 
toate condițiile pentru asigurarea 
bazei furajere, alimentarea fermelor 
cu apă etc. Recent, la cooperativa 
agricolă din Țibucani, spre exemplu, 
a fost dată în folosință, cu trei luni 
mai devreme față de prevederile de 
plan, o fermă pentru creșterea a 700 
de vaci. „Scurtarea termenului de 
punere in funcțiune a acestei ferme 
— ne spune tov. Gheorghe Maltei, 
președintele cooperativei agricole — 
se datorește in primul rind fap
tului că majoritate» coopera tor 
lor au participat efectiv la muncă. 
Cu forțe proprii am confecționat a- 
proape întreaga cantitate de cără
midă și am dislocat și transportat 
din zonă tot balastul și pietrișul ne
cesar turnării fundației și amenajării 
cailor de acces. De asemenea, din 
rindul cooperatorilor au fost consti
tuite echipe de zidari și timplari care 
au lucrat permanent la construcția 
fermei. Ca urmare, termenul de pu
nere în funcțiune a fost devansat, iar 
volumul economiilor la investiție a- 
junge la circa 200 000 lei“.

„Cu bune rezultate se lucrează și

pentru finalizarea construirii com
plexului zootehnic intercooperatist 
de la Zănești, unde lucrările sînt de
vansate cu aproape 2 luni față de 
prevederile graficului — ne spunea 
ing. Adrian Ghica, directorul între
prinderii județene de oonstrucții- 
montaje. Aici pentru a economisi 
fonduri cît mai mari la investiții am

șantierul complexului avicol integrat 
de carne din cadrul întreprinderii a- 
grioole de stat Piatra Neamț, de pil
dă, un mare volum de lucrări de in
vestiții neexecutate la timp a făcut ca 
termenul de punere în funcțiune să 
fie depășit cu peste 4 luni. Ing. Va- 
sîle Boțu, șeful șantierului nr. 2 Să- 
vinești, care execută această lucrare,

DE CE IN I. A. S. SE LUCREAZĂ MAI ÎNCET 
CA iN COOPERATIVELE AGRICOLE ?

recurs la aplicarea unor soluții ori
ginale. Este vorba de Înlocuirea fun
dației in bandă cu piloni sub formă 
de pahar, ceea ce duce la economii 
însemnate de ciment și manoperă". 
Și alte asemenea exemple vin să 
demonstreze că atunci cind există 
preocupare pentru organizarea judi
cioasă a muncii pe șantiere și utili
zarea unor materiale din resurse lo
cale, cum ar fi cărămidă, pietriș, ba
last etc., construcțiile pot fi realizate 
și date in folosință mai devreme.

Din păcate, acest lucru nu este În
țeles peste tot așa cum se cuvine. Pe

dă vina pe beneficiar, iar acesta, la 
rindul lui, pe constructor. Este ade
vărat că beneficiarul nu a interve
nit cu hotărire pentru ca furnizorul 
de utilaje — uzina „Vulcan”-Bucu
rești — să livreze la timp generatoa
rele pentru linia de tăiere ai con
gelare si cazanele de la centrala ter
mică. Dar tot atît de adevărat este că 
nici constructorul nu s-a străduit să 
asigure forța de muncă necesară. 
Este timpul să se instaureze un cli
mat de colaborare intre constructor 
ei beneficiar, astfel Incit întreprin
derea „Avicola” din Piatra Neamț si

poată intra îh circuitul productiv cît 
mai curind.

Lucrările de construcții sînt întîr- 
zlate și pe celelalte șantiere din ca
drul Întreprinderilor agricole de stat 
din județul Neamț, La I.A.S. Girov, 
Roman și- Dumbrava, spre exemplu, 
importante obiective de producție nu 
și-au găsit încă finalizarea potrivit 
planului. La complexul zootehnic de 
la Izvoare — de exemplu — utilajele 
de bază de la sistemul de muls stau 
nefolosite, intrucit nu există unele 
piese-mici, iar la instalația de pre
parare a furajeflor nu s-au contractat 
nici pină acum Utilajele pentru trans
portul exterior, deși unitatea pro
ducătoare — întreprinderea mecanică 
Ceahlăul — se află in cadrul județu
lui. Nici pe alte șantiere lucrările de 
construcții nu se desfășoară pe mă
sura cerințelor. La ferma Spiiridonești, 
de pildă, continuă să rămână nerezol- 
vată alimentarea cu apă. O primă 
documentație, pentru care s-au inves
tit 40 000 lei, s-a. dovedit a fi neco- 
respunzătoare, iar în prezent se fac 
alte cheltuieli pentru o nouă docu
mentație. Asemenea scadențe neono
rate pe linia finalizării construcțiilor 
zootehnice, deloc singulare in județ ud 
Neamț, impun luarea unor măsuri 
urgente pentru înlăturarea manifes
tărilor de risipă șl realizarea, in ter
mene mai scurte, a construcțiilor 
absdlut necesare.

Ion MANEA

dăm o atenție mal mare umidității 
șarjei Ia dozare — în sensul micșo
rării cu circa 0,2 la sută a acesteia 
— pe baza căreia, de asemenea, se 
asigură scăderea consumului specific 
de combustibil tehnologic cu circa 
3 kilocalorli pe tona de cocs meta
lurgic. In scopul diminuării consu
mului de energie electrică Ia fabri
carea cocsului, mai bunei utilizări a 
aburului (în sectorul de captare și 
prelucrare a produselor chimice re
zultate din procesul de cocsificare), 
s-a trecut la raționalizarea fluxului 
de pregătire a șarjelor, în funcție de 
structura de bază a rețetei de lucru, 
avindu-se în vedere și reducerea la 
minimum posibil a utilizării electro- 
exhaustorului la transportul gazului 
de cocs. A fost extinsă și intensifi
cată acțiunea de recuperare și rein
troducere in fluxul tehnologic a res
tului de cărbune rezultat în timpul 
comprimării piloților. precum și de 
recuperare a șlamurîlor, a cocsului 
mărunt de la cele două decantoare 
ale turnurilor de răcire. Pe de altă 
parte, cu sprijinul direct , al organi
zațiilor de partid, al tuturor comu
niștilor din gecție, s-a trecut la re

0 MARE REZERVĂ 
A ECONOMIEI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)

mult de 45 la sută din întreaga pro
ducție suplimentară care se va rea
liza in 1974, comparativ cu acest an.

Spuneam că în întreprindere. ’ de 
pe acum se conturează un amplu 
plan de măsuri tehnico-organizato- 
rice : în bună parte, acestea au și 
început să fie aplicate in practică. 
Cu precădere, se urmărește crește
rea indicilor de utilizare a mașinl- 
lor-unelte „conducătoare” din flu
xurile de fabricație (care vor ajun
ge pînă la 98 la sută). Totodată, 
ș-au elaborat programe de colabora
re si cooperare in vederea Încărcă
rii mai bune a Capacităților de pro
ducție. luîndu-se măsuri pentru ca
lificarea, prin diferite forme de șco
larizare, a fprtei de muncă necesa
re. în -curs de aplicare sînt și alte 
măsuri, ceea ce dovedește că. în 
întreprinderea bucureșteană. se ac
ționează cu mai multă fermitate 
pentru folosirea cu indici superiori 
a mijloacelor tehnice, atît în lunile 
care au mai rămas din acest an, cit 
și in 1974.

Progrese care, din. păcate, nu se 
înregistrează pe măsura posibilită
ților si la ÎNTREPRINDEREA DE 
AUTOCAMIOANE DIN BRASOV. 
Dar să nu anticipăm. Mai întîî. iată 
cîteva date desprinse din bilanțul 
celor trei trimestre. în perioada a- 
mintită. mașinile si utilajele între
prinderii de autocamioane nu au 
funcționat sute de mii de ore, adi
că 12.5 la sută din fondul de timp 
planificat Pe grupe de utilaje, cele 
mai importante pierderi s-au con
semnat la strungurile paralele, ma
șinile de danturat roti dintate. cele 
agregat. O atare stare de lucruri a 
avut urmări negative asilpra reali
zării planului de producție al între
prinderii. nelndeplinirii la unii din
tre cel mai importanți indicatori. 
Cauzele ? Activitatea nesatisfăcătoa
re a sectoarelor calde, care n-au a- 
sigurat In întregime și ritmio semi
fabricatele pentru sectoarele prelu
crătoare. Mari greutăți a creat șl 
creează noua turnătorie de fontă ; a- 
ceașta a funcționat cu mult sub-ca
pacitate. datorită unor greșeli de 
concepție și execuție. Lipsa forței 
de muncă bine pregătită (cu Influ
entă directă asupra folosirii unor ca
pacități de producție), precum șl a 
unor mașini si utilaje neachizițio- 
nate din afară sau neexecutate în 
întreprindere prin autodotare; lată 
alte cauze ale randanientulpi nesa- 
tlsfăcâtor în utilizarea diferitelor li
nii de fabricație, a mijloacelor teh
nice.

Dar pentru anul viitor ee g-a în
treprins pînă acum in acțiunea de 
programare a încărcării capacități
lor de producție ?

— Situația este destul de critică, 
ne-a relatat ing. loan Moraru, din 
cadrul serviciului metalurg-sef. So
luțiile privind încărcarea capacități
lor de producție în sectoarele pri
mare mai eînt in discuțig.

După cum aprecia ing. loan Mo
raru, pentru a se asigura folosirea 
rit mal deplină a fondului de timp 
disponibil la turnătoria nouă da

fontă și la forje, ee Impune să se 
acționeze cu hotărire în direcția 
unei mai bune organizări a activită
ții de întreținere șl reparare a uti
lajelor. respectării graficelor. asi
gurării din timp a pieselor de 
schimb necesare. La fel trebuie să 
se acționeze și în cazul stabilizării 
oamenilor. Un început în acest sens 
s-a făcut: s-a aplicat si se extinde 
sistemul de lucru si remunerare în 
acord global : s-a introdus rețeaua 
de salarizare din siderurgie ; au 
fost luate măsuri pentru a se re
partiza salariatilor din aceste sec
toare un număr de apartamente.

Alte măsuri privesc utilizarea mai, 
bună a capadtății utilajelor în sec-' 
toarele prelucrătoare. Printre aces-, 
tea ar fi de menționat generalizarea' 
schimbului doi șl extinderea schim
bului trei, modernizarea a peste 50. 
strunguri paralele, fapt care va per
mite ca un număr mai mare dt 
muncitori să poată lucra la 2—3 ma-î 
gini. Acestora li se vor adăuga ex
tinderea unor procedee tehnologica 
modeme, ca brosarea plană, prelu
crarea prin extrudarea la rece ș.a. 
Si totuși, in sectoarele prelucrătoare 
se întrevede in continuare o încăr
care necorespunzătoare a unora din 
capacitățile de producție. Ing. loan 
Mateeicu, tehnologul șef al între
prinderii. dădea ca exemplu mași
nile de alezat ghidurile și scaune
le de supapă de la motorul Diesel 
de 135 CP. prevăzute să lucreze și 
în anul ce vine doar cu 40 la sută 
din capacitate. Cauzele sînt multi
ple ; principala insă constă în ne- 
asigurarea semifabricatelor de către 
sectoarele primare, la care se adau
gă și lipsa unor scule și organe d« 
asamblare.

— încărcarea deplină a liniilor de 
fabricație și a celorlalte capacități 
de producție — ne-a relatat ing. | 
Virgil Baras,. din cadrul consiliului 
județean de control muncitoresc — 
este condiționată de definitivare* 
planului. N-a fost elucidată. în to
talitate. problema sortimentelor. In
diferent ce variantă de plan va fi ac
ceptată de către organele competen- . 
te. cerința utilizării integrale a ca
pacităților de producție nu va liniei . 
pe departe realizată. Aceasta este și 
va fi determinată în continuare de 
sectoarele primare. în sensul că ba
lanța de piese turnate nu este încă 
certă șl echilibrată la această oră

Deci, producția pe care o oferă 
«ceste .sectoare si. în speriat noua 
turnătorie de fontă — care în acest 
an nu a realizat nici 50 la sută din 
producția planificată — este nesatis
făcătoare. Prin urmare, aici trebuie 
să se acționeze cu toată hotărirea. 
Se impun măsuri energice pentru 
lichidarea cauzelor care au generat 
situația existentă în noua turnăto
rie. Este vorba de reconsiderarea 
concepției constructive și tehnologi
ce a fluxurilor de fabricație. în așa 
fel incit realizarea ritmică ei inte
grală a planului pe întreaga între
prindere să nu mai fie periclitată 
in anul viitor.

Iile ȘTEFAN 
Nlcolaa MOCANII
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ORIGINALITATEA
ca formă a valorii și calității

creației artistice
OrdÎDe* șl armonia rorespund fi- 

Pe»c. intențional civilizației umane 
contemporane. arestul «eaizlndu-te 
și descoperind, in momeniitl istoric 
pe caro-1 trăiește, poezia imanentă a 
ambianței vieții oamenilor, ide.le și 
•piritul umaMt al «pocii lor. Pen
tru at ngerea ace?tor nobile .vcopuri 
aj-e artei, creatorul dorește să fte 
unicul și cel mai expresiv reprezen
tant., vrea aă fie original. Căile și 
metodele «dnt diverse, depinzlnd de 
talentul fiecăruia, de cultura sa. de 
momentul istoric ș.a.m.d. Transpune
rea plastică a raportului dintre om 
fi lume joii cită elaborarea unui lim
baj propriu. Tendința rpre origina
litate cete astfel firească natura ar- 
ttețului.

Unii psihologi au pus. din aceasta 
cauză, la baza afirmăm originalității, 
subconștientul șL, f&cindu-se ecoul 
improvizatorilor, suprarealiștilor sau 
pictorilor abstrecți, afirmau că nu
mai ceea ce vine din interiorul ar
tistului, numai cooa ce nu a fost vă
zut niciodată este original. Aceasta 
eete o teorie — ca atitea alte teorii 
— subiectivă, care fără să se bazeze 
pe studiul concret al realității, sus
ține c& originalitatea, este un dar, o 
însușire specială, un fel de iluminare. 
O asemenea concepție a fost îmbrăți
șată și de unii adepțl ai abstracțio
nismului și suprarealismului, de cel 
ce au pus la baza actului ... ” 
subconștientul și spontaneitatea, 
subconștientul șl spontaneitatea 
bule eliminate, din explicarea 
finalității, fiindcă arta este un 
creator conștient, o realizare concre
tă, urmarea unul proces de gindire și 
a unei experiențe trăite, o cucerire a 
cunoașterii, un act de voință.

în definirea originalității trebuie 
ta ne conducem nu după caracterele de 
excentricitate, ci după acelea de va
loare și dezvoltare. Aceasta înseam
nă că vom lua in considerare in pri
mul rind raportul dintre tradiție și 
originalitate. Disputa dintre tradiție șl 
invenție se exprimă prin conceptul 
de evoluție, in sensul noțiunii de 
desâvirșire, așa cum o definise și 
Aristotel in „Poetica" și cum a pre
ferat-o și Hegel, mai tirziu, folosind 
in ioc de continuitate noțiunea de 
dialectică.

Moda, adepta „originalității*, este 
dușmanul cel mai mare al originali
tății, fiindcă ea ne dă numai imita
tori și opere fără valoare personală.

Marii artiști, adevărații creatori 
Originali nu au ținut niciodată cont 
de moda timpului lor. Brâncuși, Pal- 
îady. Petrașcu. Ghiață, Tuculescu au 
relevat in operele lor un sistem de 
gindiro personal, o atitudine clară 
față de realitate și societate, au rea
lizat opere care s-au impus prin va
loarea lor singulara.

O temă poate fi comună multor 
artiști, ca un portret, peisaj, un su
biect istoric sau social, dar măiestria 
artistică individuală, capacitatea de a 
sintetiza adevărurile și a le exprima 
in forme autentice le diferențiază in 
valori artistice și le dă verdictul de 
creații originale.

Originalitatea tn mod absolut este 
•ubiertivă și. deci, in afara relației 
cu jum-ea, ceea, ce duce la negarea 
ei. Este suficient să exemplificăm 
cu factorii ideologici, Istorici, este
tici, tehnici, de spațiu arhitectonic, 
economic care contribuie la determi
narea aspectului, mărimii și uneori 
chiar a stilului unui monument pu
blic, a unei picturi monumentale sau 
a unei lucrări de artă decorativă, a

unei ilustrații de oarie, afiș, carica
tură etc. Atributele originalității râ- 
n*Jn continuarea, modif.carea, adău
girea, dezvoltarea tradiției, a ceea ce 
a existat anterior. In artele plastice, 
numai pr.n aprofundarea dezvoltării 
Si a continuării tradiției, prin ceea 
ce adaugă personal un artirt și oare 
modifică tradiția Înțelegem sensul 
originalității. Reînsufleți rea, reaciua- 
li zarea, interpretarea, continuarea, 
contrazicerea, negarea rint atribu
tele aau metodele afirmării origina
lității in arta plastică. Artistul Îm
prumută forme diverse aparțin.'.nd, 
mai apropiate sau foarte Îndepărtate, 
diferitelor epoci ca bază unor idei 
ce duc la sugerarea unor forme noi.

Croația sculptorilor I. Jalea, 1. Iri
mescu, O. Hau, G. Angheâ nu poate

puncte de vedere

creației
Dar 
tre- 
ori- 

8Ct
cea 
des

fi înțeleasă fără aprecierea a ceea ce 
ci au primit dc la înaintașul șl pro
fesorul lor, Dimitrie Paciurea. In 
general forma, caracterele ei riot 
acelea care se transmit de ia artist 
la artist și care se modifică atunci 
cind artistul are o viziune particu
lară, nouă asupra lumii, ce-1 deter
mină să caute forma core^tpunză- 
toare. Aici, asupra imaginii artistice 
lucrează in mod curant artistul. 
Malnaux spunea : „In timp ce 
care caută este mintea, foarte 
cea care găsește este mina".

Recenta expoziție retrospectivă a 
sculptorului Vida Gheza ne-a arătat 
croația unui artist original a cărui 
unicitate este atit rezultatul bizare
riei formelor sale, a răbufnirilor unui 
fond uman sălbatic la suprafața lem
nului In zvlrcoliri plastice expresive, 
cit și continuarea prin prelucrarea 
și interpretarea unor tradiții artis
tice maramureșene pe un fond social 
uman.

Arta este în primul rind o reali
zare și, deci, susceptibilă la periodi
zări, Ia Istorie, Ia determinism social.

Considerind pictura sau sculptura 
doar o artă a vizibilului, în sensul 
că nu o putem concepe fără actul 
percepției, apar și exagerări, unii ar
tiști realiz'nd lucrări de artă doar 
fiindcă au calitatea de a fi vizibile. 
Ei consideră că dacă au bătut două 
sdnduri in cuie și apoi le-ou stropit 
cu vopsele au făcut o operă de artă 
și explică „originalitatea" ei și însu
șirea de a fi vizibilă ca aparținînd 
unui gest creator. Nu putem, desi
gur. nega o evoluție a expresiei 
plastice, care corespunde de 
evoluției subiectului pictural,
această evoluție a contribuit și cine- 
rurtograful, prin puterea sa formi
dabilă de a imita viața, de a reac
tualiza pe ecrane istoria sau prezen
tul, dramele, conflictul, viitorul. Pic
tura istorică, documentară sau lite
rară părea să fie copleșită și depă
șită de film, artei plastice răminin- 
du-i imaginația, simbolul, logica va
lorilor. echivalența, orchestrarea com
pozițională a detaliilor, căutarea ar
moniei. Accept!nd existența acestor 
cltorva atribute ale picturii aminti
te. va trebui cu precădere să nu
mim și semnificația, mesajul uman 
al operei de artă.

Expoziția închinată anului revolu
ționar 1S48, de pildă, ne-a impresio-

nat prin mesajele socieJe și umane, 
prin forța cu caro artișt.i au daă ex
presie unor simboluri. Operele ex
puse ne-au transmis Idei, sentimen
te. ne-au dat o pildă de interpretare 
a Istoriei de pe pozițllte contempo
rane. Accentul a căzut pe realitatea 
culturii, a ideilor, r umanismului mai 
must dcclt n naturii și documentului 
concret, naturalist. Artiștii au fost 
preocupați dc „a doua natură", cum 
spunea Baudelaire, acera făcută de 
om. Puterea reală a omului poate fi 
o inepuizabiQă sursă de inspirație ar
tistică.

Consideri nd arta doar prin obiec
tul realizat, sini șl artiști care li con
feră caracterul de semn și o reduc 
la obiect- In asemenea situații, cind 
lipsește și semnificația umană, sen
timentul valorii, ca și dezvoltarea 
rint reduse, limitate sau anulate. 
Astfel de lucrări nu au forța de a 
implica originalitatea, ci se impun 
doar prin bizareria, prbn subiectivi
tatea lor extremă. Problema se ridică 
chiar și in acest caz, mal firesc, la 
luarea in considerare a calităților ce 
caracterizează latura artistică a unul 
obiect și in ce fel arta., ca realitate, 
poate influența și modifica însăși 
realitatea-

Origin&lltatca operei dc artă este 
totodată și o problemă a comunicării. 
Opera de artă 6ste un model, un act 
creator prin care artistul transformă 
natura, un exemplu al raporturilor 
dintre om și lume. Există o evoluție 
și o dezvoltare in artă, de la tradi
ție la actualitate. Există un lanț in 
cane fiecare verigă aduce ceva nou 
in dezvoltarea sa. ceva unic, origi
nal. Această unicitate-șl originalitate 
contribuie la forța de transformare a 
naturii și societății, 11 dă valoarea sa 
umană. Intre tradiție și originalitate 
nu este o ruptură, o contradicție de 
nerezolvat. Dimpotrivă. Tradiția sus- 
țino originalitatea, o alimentează, li 
dă un specific și direcție. Contempo
raneitatea li dă forțs> noutatea, va
loarea. Societatea noastră implică fi
laturi de originalitate și responsabi
litatea, conștiința misiunii nobile a 
artei de a fi — așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 — 
„un instrument dc perfecționare con
tinuă a societății, a omului, de a- 
firmare a dreptății șl echității sociale, 
a modului de muncă și viață socia
listă !-

Acest instrument de perfecționare, 
care este arta, implică desăvîrșirea 
măiestriei artistice, a originalității 
creatorului ca o formă a valorii și 
calității, ca un rezultat al dezvoltării 
și comunicării.

Imaaine din expoziția retrospectivă Ion Irimescu, deschisă zilele acestea în sala Dalles din Capitală
Foto : M. Andrceucu

A apărut nr. 11/1973 
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PROGRAMUT- T

Mircea DEAC

„probume icoNOHicr
Sumarul revistei se deschide 

cu articolul : Doi ani de la Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971 : Conștiința socialistă 
— dinamizator al dezvoltării e- 
conoinicc și sociale.

La rubrica : Pentru îndeplini
rea înainte de termen a cincina
lului se pot citi articolele : DAN 
POPESCU : Pregătirea in bune 
condiții a planului pe 1974 ; 
MIHAI MORARII: Exigență și 
răspundere in asigurarea cali
tății produselor ; MIHAI MAR- 
TINESCU : Cerințe și priorități 
în contractarea producției anu
lui viitor ; C. MATEI : Posibi
lități de creștere a producției 
prin încărcarea optimă a capa
cităților.

Revista mai cuprinde la ru
brica Investigații și sinteze arti
colul : Structura șl pregătirea 
forței de muncă din agricultura 
cooperatistă de GR. VÎLCEA- 
NU și MARIA BUCUR, iar la 
rubrica Creștere și eficiență e- 
conomică articolele : Responsa
bilitate și spirit gospodăresc in 
utilizarea energiei electrice și 
combustibilului de SORIN PAM- 
FIL ; Sporirea rentabilității în
treprinderilor prin eforturi pro
prii de GH. SICA : Respectarea 
riguroasă a disciplinei în acti
vitatea dc investiții do LIVIU 
NICULESCU ; Considerente pri
vind eficiența comerțului exte
rior de RADU COMȘA.

Revista inserează rubricile : 
Instrumentar modern de con
ducere și planificare, Dezbateri, 
Consultații, In sprijinul candi- 
datilor Ia admiterea in invătă- 
mîntul economic superior. So
ciologie economică. Economie 
mondială. Recomandări pentru 
învățămîntul de partid șl reci
clare, Critică și bibliografie.

„Reflectorul revisteiIii

Manifestări prilejuite de „Zilele cărții social-politice"

pe scena teatrului
Jon Vasilescu

,ROMANIA-FILM" prezintâ

în cadrul acțiunilor 
prilejuite de „Zilele 
cărții social-politice". 
cititorilor bucureșteni 
le-a fost prezentată, 
la librăria .,Mihai E- 
minescu", 
..Bibliotheca Historica 
Romaniae", inițiată în 
urmă cu zece ani de 
Editura Academiei. 
De la debutul său, din 
anul 1963. colecția s-a 
impus atenției specia
liștilor din tară și 
străinătate prin nu
meroase lucrări de o 
deosebită valoare — 
tratate, monografii,

colecția

culegeri de studii, al
bume — cuprinzind 
rezultatele unor cer
cetări Întreprinse în 
România cu privire la 
diverse domenii ale 
științelor sociale. De 
remarcat faptul că a- 
cecașl editură, care in 
acest an împlinește un 
sfert de veac de ac
tivitate, . ’ \ 
meroase alte colecții 
însumind un impre
sionant număr de 
opere de importantă 
națională. Menționăm 
in acest sens colecții
le Biblioteca econo-

Printre lucrările cuprin
zătoare, de sinteză, apărute 
în ultima vreme la noi se 
numără și „Panorama poe
ziei universale contempo
rane" (Editura Albatros), 
alcătuită de poetul A. E. 
Baconsky. Titlul, poate prea 
concentrat, reclamă o su
mară explicație. Este vor
ba, mai precis, de o sută 
de poeți reprezentativi de 
pe diverse meridiape, care 
s-au ilustrat numai în pri
ma jumătate a veacului 
nostru. Lucrarea prezintă 
cu atit mai accentuat pre
misele unei certitudini so
lid întemeiate cu cit re
fuză incursiunea aventu
roasă și îndoielnică pină 
la ultima actualitate, măr- 
ginindu-se numai la figu
rile devenite „clasice" 
poeților contemporani 
valoare universală.

Tentativa ne apare 
tezătoare 
dificultăți 
le-a avut_______ ______
greutate a fost a informa
ției ample intr-unui din 
domeniile cele mai largi 
ale primei jumătăți de se
col, cind maresf poezie s-a 
afirmat aproape pretutin- 

mult 
celor

ale 
de

_ CU-
prin serioasele 

pe care autorul 
de învins. Prima

publică nu-

mică. Biblioteca so
ciologică. Documenta 
Romaniae Historica, 
Ex terra aurum. Flo
ra și Fauna. Ampelo- 
grafia și Pomologia 
Republicii Socialiste 
România etc. De re
ținut și faptul că de 
la 46 de titluri cu 140 
coli editoriale in 1949, 
producția de carte 
științifică a academiei 
a crescut pină în a- 
cest an la 7 214 titluri, 
Intr-un tiraj total de 
peste 13 milioane 
exemplare.

(Agerpres)

O premieră la un 
teatru de revistă este, 
trebuie să recunoaș
tem. floare rară. De 
două-trei ori pe an 
slntem invitați la un 
nou spectacol, r 
puțin. Este firesc, 
această situație, 
orice revistă ce 
prezintă pentru pri
ma oară publicului să 
retină atentia.

Teatrul de revistă si 
comedie „Ion Vasi
lescu" ne propune, in 
acest început de sta
giune — ..Reflectorul 
revistei" de Ciupi Ră- 
dulescu si Petre Băr- 
bulescu. Ne dăm sea
ma de la bun început 
că sintem invitat! la o 
„dezbatere" in limba- 
iul estradei, o dezba
tere vie oe probleme 
de actualitate. care 
reprezintă un larg in
teres. Scenetele, mo- 
nologurile. cupletele 
sînt inspirate din rela
tări concrete din 
presa scrisă sau vor
bită : „Reflectorul re
vistei" prinde in fo
carul său subiecte de 
actualitate, dorește să 
intervină cu aiutorul 
satirei la eradicarea 
unor tare. Sint criti
cate dorințele aprige 
de căpătuire, parazi
tismul. ..avantajele" 
mediocrității. linsa de 
sens a unei arte ne
inteligibile... Se adi:c. 
de asemenea, justifi
cate si emoționante 
omagii oamenilor har
nici. Atmosfera entu
ziastă, sărbătorească 
a unor momente 
munică fericit 
spectatorul.

Fără a fi conceput 
In mod unitar, tinind 
seama doar de alter
nanta numerelor, de 
contraste, spectacolul 
se desfășoară cu ritm, 
trezește interes spec
tatorului. Sint oferite 
citeva momente core
grafice inspirate. Ast
fel : „Coșarii veseli", 
„Felele in albastru"... 
De menționat In rpe-

Cam 
. in 

ca 
se

co- 
cu

cial preocuparea co
regrafului Sandu Fa- 
yer de a dezvolta 
citeva elemente fol
clorice. Este primită 
cu Îndreptățite aplau
ze evoluția oroaspe- 
tei 6oliste a teatru-lui 

Vasilescu" — 
Spătaru-Oli-

nescu. Deși fără un 
repertoriu variat, cu 
melodii alese cam în 
același ton. interpreta 
a imous prin sensibi
litatea și frumusețea 
cintului său. L-am re- 
aocultat pe Dorin A- 
nastasiu, intr-o certă

CARNET 
TEATRAL

evoluție. mult mai 
personal, cu un plus 
de dezinvoltură ; pe 
Lucky Marinescu, cu 
șlagăre de ultimă oră : 
„Mi-ai spus că mă iu
bești" de Mișu Iancu, 
„Chemarea" de Marius 
Telcu. Ciupi Radules
cu, unul din autorii 
textului, iși spune cu
pletele cu vervă, con
vingător.

în mod special se 
cere subliniată , iniția- ' 
tiva de a fi invitat! 
citiva actori pentru 
realizarea spectacolu
lui. Mariana Cercel, 
Dinu Cezar. D. Du- 
nea. Ion Hidisan. dis
tribuit! in citeva sce
nete. au ridicat vizi
bil. prin jocul lor. ca
litatea acestui specta
col de revistă. Să a- 
mintim iocul Iui Dinu 
Cezar si Ion Hidisan 
in „Calul si briche
ta". distincția cu care 
a recitat Mariana 
Cercel versurile închi
nate bogăției pămîn- 
tului, participarea lui 
D. Dunea la sceneta 
„încurcătura".

Regizorul 
Frunzetti a 
un spectacol .... ___
accesibil, aerat. S-a a- 
vtrt in , vedere crearea 
unei scenografii func
ționale. simple. fără 
Inutile încărcături 
(autor Olga Muțiu). 
Orchestra — bine 
pusă la punct : Valen
ti u Gricorescu. com
pozitor. diriior. a- 
daotlnd-o pe cit posi
bil acusticii sălii, 
reușind să dea culori 
unor cintece cunoscu
te. (Mai puțin reali
zate ni s-au Dărut 
„Prologul". cortinele 
muzicale, scrise parcă 
sub semnul improvi
zației).

Premiera 
torul 
tine, așadar, 
prin 
Prin numeroase 
mente reușite. Nu pu
tem insă trece cu ve
derea acele inegalități 
care fisurează calita
tea desfășurării. S-ar 
fi putut face mai 
mult pentru unitatea 
spectacolului. Unele 
cuplete au idei bune, 
dar slnt învesmîntate 
în texte simpliste, 
fără strălucire. Oi 
patru actori amintiți 
ar fi putut fi mai ge
neros distribuiti. Ofe- 
rindu-li-se spre in
terpretare cuplete cu 
miez, cu adresă con
cretă. ei ar fi contri
buit. desigur, la spori
rea , forte! satirice * 
spectacolului.

„Reflectorul revis
tei" pe scena teatru
lui „Ion Vasilescu" 
este bine primit de 
public. Va intra in 
curind în repertoriul 
lungilor turnee. Cu a- 
tit mai mult se cer a- 
duse încă retusări u- 
ncr texte. Îmbunătă
țiri artistice unor mo
mente. astfel incit a- 
tit prin text cit si 
prin ritmul desfășură
rii. spectacolul să 
stîrnească un si mai 
viu

Nicol ae 
realizat 

tineresc.

..Reflec- 
revistei" re- 

atentia 
calitățile sale, 

mo-

pe sceiwi

interes.
Smaranda 
OTEANU

Producție a studiourilor italiene — 1972. Scenariul : 
Marco Bellocchio, Sergio Donați, Goffredo Fofi. Re
gia : Marco Bellocchio. Imaginea : Erico Menczer, 
Luigi Kuweiller. Muzica : Nicolo Piovani. Cu : Gian- 
Maria Volonte, Laura Betti, Famio Garriba, Carla 
Tato.

deni, depășind cu 
cercul delimitat al 
citeva țări așa-zise 
cultură". De aceea. 
Baconsky nici n-a putut să 
se extindă asupra între
gului cuprins aJ obiectu
lui său, așa cum s-a vă
zut anunțat In titlu. To
tuși, mi se pare ieșit din 
comun și faptul de a se fi 
informat temeinic în vreo 
25 de literaturi naționale, 
îndeosebi din ~ 
din America.

Următoarea 
s-a dovedit a 
selectării din acest ___
material liric. Aci avem și 
unele rezerve care se ra
portează nu atit la opțiuni
le lui A. E. Baconsky, cit 
mai cu seamă la omisiuni
le sale, pe care le-a și ex
plicat, de Altfel, In dczvol 
tata sa Introducere. Măr
turisim, totuși, că nu ne-a 
putut convinge omisiunea, 
bunăoară, a lui Saint John- 
Perse, unul din cei mai 
mari poeți francezi al vea
cului nostru, incontestabil 
superior lui Jules Super- 
vlelle, pentru care autorul 
a optat. Trebuie însă să 
ținem seama că lucrarea

A.

Europa și

dificultate 
fi aceea a 

imens

este a unui poet, în care 
afinitățile și antipatiile de
curg pe căi care adesea ne 
scapă. Nu știm dacă au
torul nu s-a gindit și la 
Bine cind l-a scuzat in fe
lul următor pe Eliot, care 
n-a acceptat poezia lui 
Hopkins : „Intr-un dome
niu unde ți criticii cel mal 
comprehensivi se ințeală 
de atitea ori, poeții vor be
neficia întotdeauna de cir
cumstanțe atenuante". A-

la traduceri dinainte exis
tente in românește. A avut 
ambiția să traducă el totul 
în versuri, realizare ce se 
cere cu deosebire sublinia
tă. Faptul implica o re
marcabilă virtute a moda
lității și flexibilității de 
spirit, reclamată de trans
punerea in o sută de uni
versuri și sensibilități li
rice diferite. Apreciem, de 
aceea, reușita, fie ea și

o muncă asiduă, este Cro
nologia adăugată la urmă. 
Pe un traseu de jumătate 
de veac, de la 1900 pină la 
1950 inclusiv, autorul ur
mărește an cu an eveni
mentele mari șl reprezen
tative care au avut loc in 
lumea poeziei din tot acest 
interval. El caută să cu
prindă chiar mai mult de- 
cit atit, tinzind să dea un 
tablou vast al întregii cul
turi din acest timp, repre-

NOTE DE LECTURĂ

A. E. BACONSKY:

Panorama poeziei
universale contemporane"

în acest secol. Arghezi, 
Bacovia, Blaga, Ion Barbu 
figurează și el printr-o a- 
tentă selectare, fără nici 
o exagerare cantitativă a 
ilustrărilor, care să vată- 
me proporțiile întregului 
ansamblu. Tocmai această 
moderată demonstrație a 
creat și perspectiva justă 
a situării lor printre valo
rile de circulație univer
sală. Cumpătata proiecta
re a poeților români pe 
scena lumii, printre con
frații lor de pretutindeni, 
ne-a permis un proces de 
confruntare obiectivă. Ne-a 
prilejuit satisfacția de a 
constata experimental, „pe 
viu", că ei nu rămin infe
riori nici celor mai răsu
nătoare nume ale poeziei 
mondiale din prima jumă
tate a veacului nostru. 
Este adevărat că mijloa
cele de apreciere slnt ine
gale, de vreme ce poeții 
noștri apar in original pe 
cind toți ceilalți in tradu
cere. Trecind, totuși, peste 
acest obstacol in ordinea 
preciziei comparative și 
avind în vedere calitatea 
celor mal multe transpu-i » *• de

a putut

ceasta cu atit mai mult cu 
cit, in cazul de față, ex- 
ceptind citeva abateri, se
lectarea ni se pare justifi- 

" ’ ' și din unghiul
sau istoricului

cată chiar 
criticului 
literar.

A treia ________ __
vedea-o In laborioasa acti
vitate de interpretare 
de traducere, extinsă 
aproape nouă sute de 
gini mari. Autorul nu 
mulțumit să preceadă 
flecare din poeții traduși 
doar cu o scurtă notiță de 
dicționar literar, ci 
dat o sută de eseuri, 
mai multe cu intuiții 
tunde și originale, în 
sură să alcătuiască

dificultate am

pe 
pa
s-a
pe

ne-a 
cele 

pro- 
mă- 
ele

singure o carte impozantă, 
în sflrșit, A. E. Baconsky 
nu și-a economisit efortul, 
așa cum se obișnuiește Ia 
noi in lucrări de o aseme
nea amploare, prin apelul

numai parțială, a unei ten
tative atit de temerare.

Ar mai trebui adăugat că 
A. E. Baconsky a căutat 
să ne ajute înțelegerea, și 
să-și întregească evocări
le prin nenumărate com
plemente figurative, foto
grafii ale poeților, uneori. 
la diferite vîrste, reprodu-’ 
ceri de manuscrise, peisa
je sau ambianțe domesti
ce, frecventate de cei co
mentați. Ni s-a părut în
deosebi relevantă prezen
tarea unor desene artis
tice, executate de atiția 
din liricii intrați in aceas
tă culegere — de la Ar- 
ghezi pină la Maiakovpki 
— mărturii care comple
tează prin alte mijloace 
de expresie profilul 
marcate sensibilități, 
noscute numai pe 
poeziei.

în sfirșit, ultima 
cultate, care a cerut

unor 
cu

ca 1 ea

zentate prin toate momen
tele ei de virf. Autorul 
semnalează, astfel, și une
le mari evenimente pentru 
artele figurative, pentru 
muzică, pentru filozofie, 
pentru știință (apariția lu
crărilor lui Einstein). De
sigur că tabloul este in
complet, insă nu-i putem 
contesta marea utilitate, 
in limitele in care auto
rul nici n-a intenționat și 
nici n-ar fi. putut să dea, 
In contextul respectiv, o 
efectivă enciclopedie a cul
turii din acel timp.

La succintul nostru co
mentariu am putea anexa 
și o trăsătură destinată să 
trezească un interes cu to
tul special. Printre cei o 
sută de poeți din atitea 
țări, A. E. Baconsky nu 
uită să treacă și numele 
ilustre ale poeziei româ
nești, devenit© „clasice"

neri românești, 
A. E. Baconsky, _ ,___
reieși evident mesajul sub
stanțial cu care poezia 
noastră a intrat, in acel 
timp, în poezia lumii.

O trăsătură esențială a 
autorului este viziunea ma
relui, lipsa de timiditate 
și de șovăială, tn fața cu
prinzătorului, a monumen
talului, ceea ce intră ca
tegoric in postulatele și 
exigențele culturii noastre 
actuale. Natural că o lu
crare de atari proporții, 
gindită și executată de la 
un capăt la altul — în toa
te articulațiile ei complexe 
— de către un singur om, 
rămine susceptibilă și de 
anumite obiecții. Am fi 
insă nedrepți să ignorăm 
puterea de cuprindere in
tuitivă a autorului ei. care 
a străbătut, a adlnclt și a 
circumscris o atit de Im
punătoare arie a poeziei 
moderne. Aceasta fără a 
mai insista asupra Imensei 
sale utilități ca instrument 
de Informație șl de educa
ție artistică pentru citito
rul român de astăzi și de 
mllne.

Edgar PAPU

•,00 Curs de limba franceză. Lec
ția «8.

B,M Curs de limba rulă. Lec
ția 6«.

10,00 Telex.
10,00 Avanpremieră.
10.10 Album coral. Aspecte de Ia 

concertul coral susținut In 
cadrul festivalului „Sarmle 
’73".

10.30 Reflector.
10,M Publicitate.
10,40 Vtrstele peliculei. Magazin 

bilunar de cultură cinemato
grafică.

12,00 Telejurnal.
10,00 — 17.00 Teleșcoală • Fizică t 

Structura nucleului atomic 
(Televiziune școlară comple
tivă) * Geografie (anul IV) : 
Delta Dunării (Televiziune 
școlară dirijată) • Istoria 
României : Cele două Sarml- 
zegetuae (Televiziune școlară 
completivă).

17.30 Curs de limba engleză. Lec
ția 86.

10,00 Telex. 
18.00 Tragerea Loto.
18.11 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.30 Stadion.
13.50 Revista economică TV.
10.30 1001 de seri : „Alo, alai 

Mihaela”.
18.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1073 — an 
hotârîtor.

30,00 Clntecul Băptămînll : »,Tot 
cintînd ca clocîrlla".

20,05 Baladă pentru acest pămlnt 
Cheile TurzlL

20.30 Publicitate.
20,23 Panoramic științific.
20.50 Film artistic •,
22,13 24 de ore.

PROGRAMUL H
20,00 Pagini muzicale de mare 

popularitate.
20,85 Selecțlunl din „Gal# lunilor" 

(gala lunii octombrie).
«.00 Telex.
31,03 Reportaj TV : „Destinul unei 

idei".
21,33 Portativ *73.
31,« Mal aveți o întrebare ? „Cit 

de probabil este... timpul 
probabil 7" (II).

cinema
a Monolog : VICTORIA — I; 
11,15; 13,30; 10; 18,13; 20.30.
• Omul din La Mancha : SCALA
— 9.30; 12,15; 15,30; 18,15; 21, CA
PITOL — 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30; 21.
• Fiul mecanicului de locomoti
vă : LUMINA — 3; 12; 15; 17,30;
20,20.
a 100 de Iei t AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 13,45; 18; 20,15, CENTRAL — 
9,15: 11.30: 13.45; 16: 18,15; 20,30.
• Ultimele șase minute . PATRIA
— 9; 11,30; 14; 1«.M; 19; 21,15.
BUCUREȘTI — 8.30; U| 13,30; 16; 
18,30; 21. MODERN — 9; 11,15; 
13,30: 16? 18,15; 20,30.
• Bună scara, doamnă Campbell t 
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 16,30; 21. EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30. FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,46; 
16; 13,15: 20,30.-
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Esop : DOINA — 11,15; 13,50) 
15,45; 18; 20,13.
• Operațiunea „Atomul marcat" i 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
a Doi pe un balansoar : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Lumea se distrează : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 In continuare.
• Mafia albă : GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30. TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Despre o anume fericire : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18: 20.15. FLACA- 
RA — 15,30; 17,45; 20,
• Paradisul : BUCEGI — 15,30;
18; 20,15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,43; 18: 20.15.
• Șapte zile t UNIREA — 16; 
18; 20.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,13, MIORIȚA — I; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Nunta : COTROCENI — 13,30; 
18; 20,15.
• Pe aripile vintulul : GRIVIȚA
— 10; 14,30; 19.
• Lupta după victorie : LIRA — 
15,30: 10.
• Legenda negrului Charley î 
FERENTARI — 15,30; 13: 20,15.
• Departe de Tipperary : PACEA
— 15,30; 18; 20,15.
• O afacere pe cinste î ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, MUNCA — 16,30;
17,43; 20.
• Conspirația : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Cu cărțile pe față : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.15.
• O floare șl doi grădinari : BU- 
ZEȘTI — 9; 12,30; 16; 19.30.
8 Acea pisică blestemată : CRIN-

AȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Stare de asediu : VIITORUL — 
15,30; 18: 20,13.
• Urmărire la Amsterdam : MO
ȘILOR — 15,30: 18; 20,15.
• Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici : ARTA — 15,30; 18: 20,15.
• Nici un moment de plictiseală : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert coral simfonic. In pro
gram : Oratoriul „Triumful timpu
lui șl al adevărului" de Haendel. 
Dirijor ; Mircea Cristcscu — 20.
• Opera Română : Fldelio — 
19,30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan- — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) ; Prizonierul 
din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Casa de mode — 20.
• Teatrul Mic : A opta minune —■ 
19,30.
• Teatrul ,.C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufi
ța cu trei iezi — ț6.
a Teatrul „Țăndărică1 
Calea Victoriei) : O 
cintec — 10; Bu Aii • 
din str. Academiei) : 
tarii — 18.
• Teatrul Glulești : 
sufleurulu!
a Studioul I.A.T.C. „T. L. Cara- 
giale" : Lumea cit o fl... — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30,
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 - 10,30 ; (la Sala Pala
tului) ; De la Tănase adunate — 
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„ion VșsUescu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Circul „București" : Gala acro
baților — 19,30.

“ (sala din 
poveste cu 

— 17 (sala 
Răi șl nă-

19,30.
Răzbunarea

I
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PREȘEDINTELE CONSUM DL STAI, 
TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUSESCU, A PRIMIT 

SCRISORILE DE ACREDITARE
A AMBASADORULUI R, P. POLONE

în cuvîntul rostit în cadrul solem
nității de prezentare a scrisorilor de 
BCTodilare. ambasadorul WLADYS- 
LAW WO.TTASJK a arătat :

..Renublica Socialiști» România, 
Partidul Comunist Român, poporul 
român se bucură in țara mea de sti
ma cuvenită si de o simpatie tradi
țională. în patria mea admirăm suc
cesele harnicului $1 talentatului po
por român, care dezvoltă din ce In ce 
mai dinamic industria modernă, a- 
pricultura socialistă, mindrindu-^e cu 
rezultatele obținute In domeniul cul
turii șl științei, construind, ca și po
porul polonez, socialismul. Aceasta 
constituie, neîndoielnic, meritul Isto
ric al Partidului Comunist RomAn, 
care, sub conducerea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Ceaușescu, conduce 
ponorul român**.

în continuare, ambasadorul polonez 
a spus :

..Cu deplină satisfacție, doresc să 
subliniez că relațiile dintre România 
șl Polonia se dezvoltă cu succes, in 
toate domeniile, spre binele ambelor 
noastre popoare, in interesul păcii șl 
socialismului. Misiunea mea are drept 
scop realizarea unei sarcini de mare 
răspundere, care constă in lărgirea 
și aprofundarea pe mai departe a 
relațiilor frățești dintre ambele noas
tre țâri prietene".
^Arătind, In Încheiere, că prietenia 

șii colaborarea care se dezvoltă intre 
țăriie și partidele noastre contri
buie la întărirea forțelor socialismu
lui și slujesc cauza progresului șl 
păcii, ambasadorul polonez și-a ex
primat convingerea că in Îndeplini
rea misiunii sale se va bucura de 
sprijinul Consiliului de Stat și al gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

..Constituie un motiv de satisfac
ție — a spus tovarășul Ni cola e 
Ceaușescu — faotul că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre parti

Primire la C. C. al P. C. R.
Joi dimineața, tovarășul Cornel 

Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit delegația Uniunii 
Tineretului din Iugoslavia (U.T.I.), 
condusă de Vladimir Maksimovici, 
președintele Conferinței U.T.I., 
care, la invitația C.C. ai U.T.C.. e- 
fectuează o vizită în tara noastră.

Vizita delegației Comitetului femeilor sovietice, 
condusă de Valentina Nikolaeva Tereșkova

în cadrul vizitei ne care o în
treprinde in țara noastră, la invita
ția Consiliului Național al Femeilor, 
delegația Comitetului femeilor so
vietice. condusă de Valentina Niko
laeva Tereșkova. președinta Comite
tului femeilor sovietice, membru al 
C.C. al P.C.U.S.. deputat in Sovietul 
Suprem, erou al Uniunii Sovietice, a 
făcut joi o călătorie in județul 
Argeș.

Au fost 
„Gheorghe

vizitate Hidrocentrala 
Gheorghiu-Dej“ de pe

De la Comisia Electorală Centrală 
pentru alegerea unor deputați 

in Marea Adunare Națională
în vederea alegerii unor deputați 

'Cp.Sîarea Adunare Națională, ce va 
«:6i loc la 2 decembrie 1973, in 
locurile rămase vacante, au fost de
puse, din partea Frontului Unității 
Socialiste, candidaturile tovarășilor : 
prof. dr. docent Octavian Fodor, rec
torul Institutului de medicină și far
macie din Cluj, in circumscripția 
electorală nr. 5 „Institutul Agrono
mic", județul Cluj ; contraamiral Se
bastian Ulmeanu, in circumscripția 

0 MARE POLICLINICĂ STOMATOLOGICĂ ÎN CAPITALĂ

dele. țările și popoarele noastre st 
dezvoltă și se întăresc continuu, în- 
temeindu-se trainic pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist. Partidul Comu
nist Român și Republica Socialistă 
România vor face totul și in viitor 
pentru ca aceste relații să cunoască 
o evoluție ascendenta, in Interesul 
popoarelor noastre, al cauzei generale 
a socialismului șl păcii In lume".

Arătînd că „poporul român nu
trește sentimente de sinceră priete
nie fața de harnicul și talentatul po
por polonez, care, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, a obținut șl obține succese re
marcabile in dezvoltarea economici, 
științei» culturii. in opera de 
construire a socialismului in patria 
sa“. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

..în timpul misiunii dumneavoastră 
in România veți putea cunoaște în
deaproape activitatea si realizările 
poporului român in edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
eforturile sale pentru instaurarea in 
Europa și în lume a unor relații <ta 
tip nou, a unui climat de securitate 
și pace, de largă colaborare intre sta
tele lumii.

Doresc să vă asigur, tovarășe am
basador, că în îndeplinirea înaltei 
dumneavoastră misiuni consacrate 
dezvoltării prieteniei și colaborării 
dintre țările și popoarele noastre vă 
veți bucura de tot sprijinul din par
tea Consiliului de Stat, a guvernului 
și a mea personal".

După prezentarea scrisorilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a avut o 
convorbire cordială, tovărășească cu 
ambasadorul polonez, Wladyslaw 
Wojtasik.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Au fost, de asemenea, 
prezență membri ai Ambasadei R. P. 
Polone la București.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Ion Traian Ște- 
fânescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului.

A fost de fată Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

rlul Argeș, barajul de la Vidraru, 
precum și monumente istorice și de 
artă medievală românească din ora
șul Curtea de Argeș.

La sediul Comitetului județean 
Argeș al P.C.R.. delegația Comitetu
lui femeilor sovietice s-a intîlnit 
apoi cu Vasile Mușat. secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
Elena Mateescu. președinta Comite
tului județean al femeilor, alte re
prezentante ale femeilor din muni
cipiul Pitești.

electorală nr. 5 „Mangalia", județul 
Constanța, și Gheorghe Stoica, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Rimnicu-Vilcea al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al consiliu
lui popular municipal, în cir
cumscripția electorală nr. 5 „Grădiș
tea", județul Vilcea.

Aceste candidaturi, nefiind con
testate, au rămas definitive.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am apreciat !n modul ced mai înalt căldurosul mesaj de felicitare 
pe care Excelența Voastră a binevoit să ni-1 adreseze cu ocazia celei 
de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii Guineea.

Poporul guineez, partidul său democratic, guvernul său și noi per
sonal rugăm Excelența Voastră șl, prin dumneavoastră, harnicul popor 
român, partidul său și guvernul său să găsească aici expresia sinceră 
a mulțumirilor noastre militante.

Sîntem, de asemenea, convinși că raporturile de prietenie și coope
rare existente între popoarele și țările noastre vor cunoaște o dezvol
tare impetuoasă pentru triumful nobilelor idei antiimperialiste, anti
colonialiste și antineocolonlaliste.

La rindul nostru, vă transmitem urări de sănătate șl fericire pentru 
Excelența Voastră și prosperitate continuă pentru poporul român 
prieten.

Cu cea mal înaltă considerație, 
AHMED SEKOU TOURE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Acoeptați vă rog mulțumirile mele, precum și pe cele ale guvernu

lui și poporului din Botswana pentru mesajul dumneavoastră amabil 
transmis cu ocazia Zilei naționale.

SIR SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Manea Mănescu, vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit, joi la amiază, pe președin
tele „Regiei Renault", Pierre Drey
fus, care se află intr-o vizită in ța.ra 
noastră.

în timpul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme ale colaborării și

♦
în aceeași zi, vicepreședintele Con

siliului de Miniștri Manea Mă
nescu, a primit pe Arthur G. Gilkes, 
director al Companiei Standard Oii 
(Indiana), și pe Constantin Moldaw, 
director al Companiei American Oii, 
care se află In țara noastră cu pri
lejul expoziției „Dezvoltarea tehno-

Primire la Ministerul
Educației și Învățămîntului

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul educației și învăță- 
mintului, a primit, joi dimineața, 
delegația oficialităților universitare 
din Statele Unite ale Americii, care 
se află intr-o vizită in România in 
cadrul Aranjamentului de schimburi 
culturale dintre cele două țări.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme ale dezvoltării in-, 
vățămintului superior și ale colabo
rării reciproce in aceste domenii.

Au participat Alexe Popescu, ad
junct al ministrului educației și in- 
vățămîntului, cadre didactice uni
versitare. Au fost de față membri ai 
Ambasadei S.U.A la București.

★
între 3—15 noiembrie a.c. ne-a vi

zitat țara, la invitația Ministerului 
Educației și învățămîntului, o dele

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA:

Consumul rațional 
al activității consiliilor 

TIRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scinteii", C. Soci). — Din inițiativa 
biroului oomitetudui județean de 
partid, in întreprinderile și institu
țiile județului Dîmbovița și-au făcut 
apariția, începind de ieri, colective 
special alcătuite de către consiliul 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale, care 
urmăresc producerea și consumul de 
energie electrică, de carburanți și 
combustibil de orice natură. Membrii 
colectivelor, sprijiniți de activiștii de 
partid șl specialiști din unități, ana
lizează, la nivelul atelierelor și sec
toarelor productive, normele de cone
sum. posibilitățile de reducere a 
consumului de energie electrică, 
combustibil și carburanți pe unitatea 
de produs. Sint vizate cu acest pri
lej utilajele și agregatele cu randa
ment scăzut și consum mare de car
buranți, căile și mijloacele de trans
port al produselor petroliere, gazelor 
de sondă, starea tehnică a instala
țiilor din termocentrala Doicești, hi
drocentralele Moroieni și Dobreștl, 
conductele care alimentează cu abur 
industrial dezbenzinârile, parcurile de 

cooperării industriale intre „Regia 
Renault" și Întreprinderi construc
toare de mașini din țara noastră.

La primire a luat parte loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele.

A fost de față Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

*
logiei. și perfecționarea echipamen
tului pentru industrie petrochimică 
din S.U.A.", deschisă în Capitală.

în timpul Întrevederii, desfășu
rată intr-o atmosferă cordială, au 
fost discutate unele probleme pri
vind posibilitățile de colaborare și 
cooperare industrială.

gație universitară din Statele Unite 
ale Americii, alcătuită din dr. Char
les Odegaard, președintele Universi
tății din Washington-Seattle, dr. W. 
Donald Cooke, vicepreședinte pentru 
cercetare și decan al Facultății pen
tru studii postuniversitare ă Univer
sității Cornell, Ithaca, New York, dr. 
Eugene Hammel, prodecan al Facul
tății de studii postuniversitare a U- 
niversității Berkeley. California, dr. 
Stephen Wiberley, decanul Facultății 
de studii postuniversitare a Institu
tului politehnic Rensselaer. Troy, 
New York, dr. Reith Hitchins, pro
fesor la Universitatea Urbana, Illi
nois.

Universitarii americani au fost 
oaspeții unor instituții de învățămînt 
superior din București, Cluj, Iași, 
Sibiu, unde au expus conferințe și. 
au participat la mese rotunde.

(Agerpres)

-obiectiv „la zi" 
de control muncitoresc
tratare a țițeiului, întreprinderea de 
prefabricate din beton autoclavizat 
din Dolcești ș.a.

Pentru reducerea consumului de 
energie electrică, factorii de răspun
dere aL comitetului județean de par
tid au chemat in fața unei respon
sabile analize pe toți marii consu
matori : fabricile de ciment și becuri 
din Fieni, întreprinderile textile 
„Bucegi" și „Trainica" din Pucioasa, 
de utilaj petrolier, „Romlux" șl de 
strunguri automate din Tirgoviște, 
de utilaj chimic și de frigidere din 
Găești. In toate aceste unități, ca de 
altfel și in orașele Moreni, Găești, 
Titu, Tirgoviște, Fieni și Pucioasa, 
au fost alcătuite colective similare 
care, sub Îndrumarea consiliilor de 
control muncitoresc, au trecut la ac
țiune. Printre altele, a fost luată mă
sura ca corpurile de iluminat de pu
tere mare să fie înlocuite cu becuri 
de 60 și 75 W, iluminatul public din 
incinta unităților, acolo unde se Jus
tifică, să fie redus Ln mediul rural 
cu 50 la sută, iar ln mediul urtian 
cu 25 la sută.

Cronica zilei
Pentru contribuția prețioasă la 

cercetarea și răspindirea culturii, ar
tei și literaturii turcești, acad. Emil 
Condurachi șl prof. Mihail Guboglu, 
de la Facultatea de Istorie a Uni
versității București, au fost distinși 
cu diplome do onoare de către gu
vernul turc, cu prilejul împlinirii u- 
nei Jumfttațl do secol de la procla
marea Republicii Turcia.

Diplomele au fost laminate celor 
doi oameni de știința români de că
tre ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Osman Derinsu. în cadrul u- 
nel festivități care a avut loc joi 
la amiază, la sediul ambasadei.

★
O bogată colecție de bijuterii mo

derne din R.S. Cehoslovacă este ex
pusă, începind de Joi, in sala Ateneu
lui Român. Cele peste 200 de piese 
de podoabă din metale șl pietre pre
țioase sin» alese dintre creațiile uni
cat cele mal recente, realizate de 30 
de artiști bijutieri, in majoritate ti
neri, cărora le sint comune fantezia 
creatoare, originalitatea

Expoziția, care demonstrează boga
ta tradiție de care se bucură aria bi
juteriei in Cehoslovacia, este organi
zată ln baza planului de colaborare 
culturală dintre cele două țări, in 
cadrul căreia tapiseriile, sculptura ln 
lemn și ceramica românească au fost 
prezentate pină acum la Praga, 
Karlovy Vary și Bmo.

La vernisaj au luat parte Dumitru 
Ristea, vicepreședinte al UCECOM, 
Ion Săllșteanu, vicepreședinte al U- 
niunli artiștilor plastici, loan Botar. 
secretar general al I.R.R.C.S., repre
zentanți al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, ai Ministerului A- 
faceriăor Externe, numeroși oameni 
de artă șl cultură.

Au fost de față, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei R.S. Ceho
slovace la București șl alțl membri 
ai corpului diplomatic.

★
în ziua de 14 noiembrie au luat 

sfirșit cursurile de perfecționare Ln 
domeniul industriei chimice și petro
chimice, organizate ln cadrul progra
mului Centrului Organizației Națiu
nilor Unite de dezvoltare industrială 
— România, de cooperare interna
țională in industria chimică pentru 
țările în curs de dezvoltare.

Timp de zece săptămini, Ingineri 
din Bolivia, Irak, Iran, India, Iugo
slavia, Kuweit, Mexic, Pakistan, 
Peru, Trinidad-Tobago șl Turcia au 
audiat expuneri teoretice, au purtat 
dezbateri. pe teme de specialitate, au 
efectuat vizite de documentare ln u- 
zine petrochimice și constructoare de 
utilaj chimic din țara noastră.

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P. C.

din Cehoslovacia
Joi la amiază a sosit în Capitală 

o delegație de activiști al P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de Vladimir 
Macha, șef de sector la C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, care, la invitația 
C.C. a.1 P.C.R.,. va face o vizită in 
schimb de experiență în ^țara 
noastră. *.

Delegația a fost intîmpinată la so
sire de Gheorghe Fulea, adjunct de 
șef de secție la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, de activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.S. Cehoslovace la 
București.

(Agerpres)

0 delegație a Comitetului 
orășenesc Budapesta 

al P.M.S.U.
a sosit la București

O delegație a Comitetului orășe
nesc Budapesta al P.M.S.U., condusă 
de Pejak Emil, șef de secție la Co
mitetul orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U., a sosit, joi, la amiază, in 
Capitală, pentru o vizită ln tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Iulian 
Cirțină și Ion Carabogdan, șefi de 
secție la Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Ungare la București. 

(Agerpres)

Viața internațională

Comunicat comun sovieto-iugoslav
MOSCOVA 15 (Agerpres). — A- 

gențille T.A.S.S. șl Tanlug au difu
zat comunicatul comun sovieto- 
iugoslav cu privire la vizita de prie
tenie efectuată ln Uniunea Sovietică 
de Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Abordlnd probleme ale situației in
ternaționale, Leonid Brejnev și Iosip 
Broz Tito au acordat o atenție deo
sebită aspectelor legate de consoli
darea și adinctrea destinderii.

U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia apre
ciază că una dintre cele mai im
portante sarcini constă ln stingerea 
focarului de război din Orientul A- 
proplat. In acest sens. se consideră că 
trebuie să se pornească de la apli
carea neintîrziată a tuturor preve
derilor rezoluției nr. 242 a Consiliu
lui de Securitate din 22 noiembrie 
1967. U.R.S.S. și Iugoslavia conside
ră că numai pe baza respectării in
dependenței. suveranității și integri
tății teritoriale a tuturor statelor 
din Orientul Apropiat se poate a- 
Junge la o reglementare politică jus
tă și trainică a acestui conflict. Co
municatul arată că Uniunea Sovieti
ca si Iugoslavia sint gata 6ă depună 
șl pe viitor eforturi In interesul In
stituirii păcii ln Orientul Apropiat și

Convorbiri economice româno-iugoslave
BELGRAD 15 (Corespondență de 

la S. Moroovescu). — Tovarășul Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele păr
ții române în Comisia mixtă româno- 
îugoslavă de colaborare economică, a 
fost primit joi de Gemal B ied ici. 
președintele Consiliului ^Executiv Fe
deral. Convorbirea caro a avut loc

Comunicat cu privire la vizita in Franța 
a delegației academiei „Ștefan Gheorghiu**

PARIS 15 (Corespondență de Ia P. 
Diaconescu). Ziarul .JL’Humanita" a 
publicat, joi, un comunicat în legă
tură cu vizita făcută la invitația Cen
trului de studii și cercetări marxiste 
șl a institutului „Maurice Thorez" de 
pe lingă C.C. al P.C. Francez, de de
legația academiei „Ștefan Gheor
ghiu", condusă de tovarășul Leonte 
Rău tu, membru ăl Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.C.R., președinte al consiliului de 
conducere și rector al academiei. In

LUCRĂRILE CONGRESULUI P.C. DIN JAPONIA
TOKIO 15 (Agerpres). — La Tokio 

se desfășoară lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist din Japonia. Pe agenda congre
sului figurează prezentarea și dez
baterea raportului de activitate al 
Comitetului Central, a proiectului de 
program al guvernului democratic de 
coaliție și a propunerilor privind mo
dificarea programului și statutului 
partidului, alegerea noilor organe de 
conducere.

U. R. S. S.

CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI INDUSTRIALE
MOSCOVA 15 (Agerpres). — în 

primele zece luni ale acestui an, vo
lumul producției industriale a Uni
unii Sovietice a crescut cu 7,4 la sută 
față de aceeași perioadă a anului 1972, 
deși planul prevede o creștere de 
numai 5,8 la sută. Un ritm deosebit 
de aocelerat s-a Înregistrat in sfera 
creșterii productivității muncii, care 
a fost de 5,9 la sută.

Toate republicile unionale au rea
lizat cu succes sarcinile de plan pe 
primele zece luni. Cei mai ihalți in
dici au fost Înregistrați de între
prinderile din Azerbaidjan, Bieloru
șii și Turkmenia, unde producția in
dustrială se dezvoltă intr-un ritm de 
1,5 ori mai mare decit media pe 
țară. 

asigurării securității garantate a tu
turor statelor șl popoarelor din a- 
ceaslă regiune a lumii.

Leonid Brejnev șl loelp Broz Tito 
au subliniat importanta istorică a 
victoriei eroicului popor vietnamez, 
reaflrmlnd hotărlrea celor doua țări 
do a acorda șl pe viitor ajutor R. D. 
Vietnam in refacerea economiei na
ționale șl construirea socialismului, 
de a oferi un sprijin eficient G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud.

Părțile au reafirmat că sint gata 
să aducă o contribuție constructivă 
la Încheierea cu succes a Conferinței 
general-europene pentru securitate și 
cooperare. Uniunea Sovietică și 
Iugoslavia apreciază că desfășurarea 
la nivel Înalt a etapei finale a con
ferinței general-europene ar cores
punde intereselor tuturor țărilor par
ticipante la conferință.

Leonid Brejnev șl Iosip Broz Tito 
au relevat că echlmbările favorabile 
survenite ln viața Internațională 
creează tuturor țărilor, indiferent de 
mărimea teritoriului șl a populației 
lor, posibilitatea de a participa, pe 
baza egalității ln drepturi, la solu
ționarea problemelor fundamentale 
ale contemporaneității.

cu acest prilej s-a referit la dez
voltarea in continuare a relațiilor e- 
conomice româno-iugoslave.

La intilnlre a fost de față Dușan 
Gltgorlevicl. membru al Consiliului 
Executiv Federal, președintele părții 
iugoslave ln comisia mixtă. A fost, 
de asemenea, prezent Vasile Sandru, 
ambasadorul român la Belgrad.

comunicat se arată că, ln cadrul 
discuțiilor avute cu o delegație a 
Partidului Comunist Francez, condu
să de Guy Hermier, membru al Bi
roului Politic, cele două părți și-au 
exprimat satisfacția față de rezulta
tele acestei vizite, care a permis să 
se convină asupra realizării umor 
contacte și schimburi de experiență 
ln domeniul activității politioo-ideo- 
logice, menite să contribuie la con
solidarea și dezvoltarea colaborării 
dintre P.C.R. și P.C.F.

Lucrările au fost deschise de pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
Sanzo Nosaka. Președintele Prezidiu- '"' 
lui C.C. ai partidului, Kenji Miya
moto, a adresat apoi delegaților șl • 
oaspeților la congres un cuvint de 
salut, relatind pe scurt despre acti
vitatea partidului în perioada care a 
trecut de la ultimul congres, și sar
cinile luptei viitoare a comuniștilor 
japonezL

„Trybuna Ludu" despre

Relațiile dintre 

Polonia și Vatican
VARȘOVIA-15 (Agerpres). — Zia

rul „Trybuna Ludu" scrie, referin- 
du-nse la vizita făcută la Vatican de 
ministrul de externe al Poloniei, 
Stefan Olszowski, și la convorbirile 
purtate de ei cu Papa Paul al Vl-lea, 
că ele au reprezentat un eveniment 
politic important în relațiile dintre 
Polonia și Vatican. Vizita a confir
mat că cele două părți sint interesate 
ln extinderea și consolidarea muta
țiilor pozitive din viața internațio
nală.

în acest fel, feerie „Trybuna Ludu", 
s-a făcut începutul procesului de 
normalizare a relațiilor dintre Polo
nia și Vatican. Au fost create con
dițiile pentru a se conferi un conți
nut pozitiv relațiilor dintre R.P. Po
lonă și Vatican.

în centrul Bucureștrului s-a deschis 
de curind Policlinica metodologică 
de stomatologie — cea mai mare u- 
nitate medicală de acest fel din 
țară — care are o capacitate de a- 
sistență stomatologică pentru 100 000 
de locuitori. Ea dispune de 30 de ca
binete.

Potrivit datelor furnizate de Direc
ția sanitară a municipiului București, 
investițiile din domeniul sanitar rea
lizate in acest an in Capitală se con
cretizează. de asemenea, și prin con

I OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM PRAHOVA organizează la Sinaia, 
( ozi, 16 noiembrie, orele 14, la restaurantul Palas
J EXPOZIȚIA CONCURS DE ARTA CULINARĂ INTERJUDEȚEANĂ 
’ Participă maiștrii bucătari din județele Dîmbovița, Ilfov, Argeș, lalo- 
ț mița și Prahova ciștigători ai fazei județene. Expoziția cu vînzare va 

fi urmată de program muzical-distractiv

___________________________________________________________

struirea a 11 creșe, cea mai mare 
parte dintre ele fiind in faza de a fL 
date In funcțiune, precum și prin 
construirea la Spitalul dr. Cantacu- 
zino a incă unui pavilion, ceea ce a 
dus la creșterea capacității de spita
lizare cu 100 de paturi.

Intr-o altă zonă a orașului. In car
tierul Berceni, s-au terminat lucră
rile și urmează să fie dat in func
țiune pină la sfîrșitul acestui an un 
spital cu 800 de paturi.

(Agerpres)
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ÎN CÎTEVA RÎNDURIFOTBAL

La 21 noiembrie 

„Cupa României44 
io faza 16-imilor de finală

Ieri au fost stabilite, prin tra
gere la sorți, jocurile din ca
drul 16-imilor ..Cupei Români
ei" la fotbal. în această fază a 
popularei competiții fotbalistice 
isl fac debutul echipele de di
vizia A. Intilnirile vor avea Ioc 
la 21 noiembrie, pe terenuri 
neutre (care urmează să fie 
ștabLlite ulterior), după urmă
torul program : C.F.R. Pașcani 
— Petrolul Ploiești : Poiana 
Cimplna — Steaua : Universi
tatea Ciul — Stăruința Aleșd : 
Politehnica Timișoara — F. C. 
Constanta ; Gloria Buzău — 
A.S.A. Tg. Mureș : C.S.M. Re
șița — Politehnica Iasi ; U.T. 
Arad — Universitatea Craiova ; 
Electroputere Craiova — Delta 
Tulcea : Partizanul Bacău — 
Jiul Petroșani : C.F.R. Ciul - 
F. C. Argeș Pitești : Dacia O- 
răștie — Sportul studențesc : 
Oltul Sf. Gheorghe - Știința 
Petroșani : Steagul roșu Bra
sov — Sport Club Bacău : Ra
pid — Chimia Rm. Vilcea ; 
Minerul Baia Mare — Gloria 
Bistrița : Dlnamo București — 
Șantierele Navale Oltenița.

HANDBAL: Aseară, la Timișoara

România—Cehoslovacia 17-11
Peste 2 000 de spectatori au urmă

rit aseară, in sala de sport ..Olim
pia" din Timișoara. întilnirea inter
națională de handbal dintre repre
zentativele masculine ale României 
șl Cehoslovaciei. Handbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
17—11 (9—8).

Partida revanșă dintre cele două 
selecționate se va disputa simbătă, 
17 noiembrie, in aceeași sală, cu În
cepere de la orele 19,30.

ACTUALITATEA LA TENIS...
TENIS • Țlriac l-a învins pe 

Ashe 1 în cea de-a treia zi a tur
neului internațional de tenis „Cupa 
Dewar", care ee desfășoară la Not
tingham (Anglia), Ion Țiriac a fur
nizat o surpriză, reușind să-1 învin
gă in trei seturi (3—6, 6—2, 6—3) pe 
americanul Arthur Ashe. Intr-o altă 
partidă contind pentru turul doi, 
Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—1, 6—1 
pe Bob Kreiss (S.U.A.). Olandezul 
Tom Okker l-a eliminat cu 6—3, 6—4 
pe englezul Reid, iar Mark Cox (An
glia) a ciștigat cu 6—3, 6—1 partida 
cu suedezul BJbrn Borg. în sfertu
rile de finală. Ilie Năstase a ciștigat 
la R. Moore (R.S.A.) cu 6—3, 6—4. • 
Pc terenurile gazonate ale clubului 
„Kooyong" din Melbourne astăzi în
cepe meciul dintre echipele Austra
liei șl Cehoslovaciei, care-și dispută 
a doua semifinală a „Cupei Davis".

Redacția Actualități a T.V, ne-a 
anunțat că din programul ,«Trofeului 
Cerpați" — competiție internațională 
de handbal masculin ce va avea loc 
săptămîna viitoare, la Cluj — va 
transmite in direct reprizele secunde 
ale următoarelor partide : România 
— Danemarca (miercuri, ora 20,10), 
România — R.D. Germană (joi, ora 
20,10) România — U.R.S.S. (simbătă. 
ora 20,05), România — Iugoslavia 
(duminică, ora 20,10).

în prima partidă, Rod Laver ÎI va 
lntîlnl pe Jan Kodes. în cea de-a 
doua, John Newcombe va primi re
plica lui Jiri Hrebec.

...Șl LA ȘAH
ȘAH. A început campionatul Indi

vidual masculin de șah. în sala 
I.P.G.G. din Capitală a Început cea 
de-a 37-a ediție a finalei campiona
tului masculin național de șah. în 
partida centrală a rundei inaugurale, 
marele maestru Internațional Florin 
Gheorghiu l-a învins ln 30 de mutări 
pe Carol Partoș, deținătorul titlului. 
Buză a ciștigat la Rădulescu și Vals- 
man la Ilijin. A fost consemnată re
miza In partidele Ghlzdavu — Cio- 
ciltea, Neamțu — Botez, Pavlov — 
Șuta și Stanciu — Rotaru. Celelalte 
trei partide ale rundei s-au Între
rupt. Astăzi, de la ora 16. se va dis
puta runda a doua.

HOCHEI PE GHEAȚA. • în cea 
de-a doua zi a competiției interna
ționale de hochei pe gheață (echipe 
de juniori) „Cupa prietenia", care se 
desfășoară în orașul cehoslovac Ni- 
tra, s-au Înregistrat următoarele re
zultate : R.D. Germană — Bulgaria 
7—4 (1—2, 3—1, 3—1) ; Polonia — 
Ungaria 13—4 (6—0, 7—3, 0—1) ; Ce
hoslovacia — R.P.D. Coreeană 8—0. 
(0—0, 6—0, 2—0). • în localitatea 
Weissw&sser (R.D.G.), echipele Ceho
slovaciei și R.D. Germane au susți
nut o nouă intllnire. învinși in pri
mul joc cu 3—2, hocheiștii ceho
slovaci și-au luat revanșa, obținînd 
victoria cu scorul de 6—3 (0—1, 2—1,

FOTBAL • în meci amical, la 
Glasgow selecționatele de fotbal ale 
R.F. Germania și Scoției au terminat 
la egalitate : 1—1 (scoțienii au con
dus pină in minutul 81; ln min. 74, 
ei au ratat un penalti). • La Londra, 
partida amicală Anglia — Italia a 
revenit echipei Italiei cu scorul de 
1—6. • La Lisabona, in prelimina
riile campionatului mondial de fot
bal (grupa a 6-a europeană), echi
pele Irlandei de Nord și Portugaliei 
au făcut joc egal 1—1 (0—1). Pen
tru turneul final al Cupei mondiale 
s-a calificat echipa Bulgariei (cu 8 
puncte). Portugalia și Irlanda de 
Nord, cu toate partidele jucate, au 
acumulat 7 și respectiv 5 puncte. • 
La Monte Carlo, ln turneul interna
țional de fotbal (echipe de juniori) i 
Suedia — România 2—1, R.F. Ger
mania — Italia 3—1,

RUGBL La Montpellier s-a dispu
tat meciul internațional de rugbl 
dintre selecționatele studențești ale 
Franței și României. Jocul a luat 
sfîrșit cu scorul de 21—6 (15—0) ln 
favoarea gazdelor.

• Președintele Comitetului Inter
național olimpic, lordul Michael Kil- 
lanin, a remis primarului orașului 
Mtinchen, Georg Kronawitter, trofeul 
„Fair play" al jocurilor olimpice, de
cernat publicului capitalei bavareze, 
care a găzduit ln anul 1972 Jocurile 

■Olimpice de vară. Trofeul, instituit 
de Pierre de Coubertin, este atri
buit pentru prima oară locuitorilor 
unul oraș, și nu unul sportiv.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

1« ?1 19 noiembrie. In țară j Vreme re- 
rativ rece. Cerul va fi variabil, mal 
mult acoperit. Vor cădea precipitații, 
atlt sub formă de ploaie, cit șl sub 
formă de lapoviță șl ninsoare In ju
mătatea de nord a țării. In rest, preci
pitații izolate. VIntul va sufla potrivit, 
cu Intensificări trecătoare, Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre mi
nus 7 și plus 3 grade, iar maximele 
intre zero și 10 grade. In București : 
Vreme In răcire. Cerul va fl mal mult 
noros. Temporar, precipitații. Vin» po
trivit, cu intensificări de scurtl du
rată.
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ORIENTUL APROPIAT SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U. pekin CONVORBIRI r
în Comitetul pentru problemele ALE DELEGAȚIEI ECONOMICE

politice si de securitate
JEFUI DELEGAȚIEI DE OBSERVATORI Al R.P.D. COREENE 
la națiunile vNiTE t „Pe harta lumii a existat șl există o 
singură Coree, care acum este divizată în mod artificial"

GUVERNAMENTALE ROMÂNE
Problema combustibililor

■ ■ ■

DAMASC 15 (Agerpres). — Mircea 
Malița. reprezentant al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a fost primit de 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne. generalul Hafez Assad. Cu acest 
prilej, el a remis șefului statului 
«irian un mesaj din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Hafcx Assad * adre-

sat mulțumiri călduroase pentru me
saj. a transmis cAlde salutări pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
urările sale de sănătate. împreună cu 
cele mai bune sentimente pentru po
porul român. Șeful statului sirian a 
evocat cooperarea fructuoasă cu Ro
mânia in diferite domenii, exprimind 
dorința dezvoltării multilaterale * 
relațiilor bilaterale, precum și a con
tinuării dialogului ce iși dovedește 
utilitatea.

A început schimbul de prizonieri între Egipt șl Israel
CAIRO 15 (Agerpres). — Un prim 

grup de prizonieri de război israe- 
lieni a fost îmbarcat joi la bordul 
unul avion al Crucii Roșii Interna
ționale. cu destinația Tel Aviv, mar- 
cînd începerea schimbului de prizo
nieri între Republica Arabă Egipt și 
Israel.

Acest schimb este prevăzut în ca
drul acordului de consolidare a În
cetării focului, intervenit între cele 
două părți, iar detaliile în legătură 
cu punerea sa In practică au fost 
stabilite in cadrul întâlnirii de 
miercuri dintre reprezentanții Egip
tului și Israelului.

Ulterior, la Cairo au sosit mal 
multe scrii de prizonieri egipteni 
repatriațl de către Israel.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Pri
mele grupuri de prizonieri egipteni, 
îmbarcate la bordul unor avioane 
ale Crucii Roșii Internaționale, au 
părăsit aeroportul internațional 
Lod, indreptindu-se spre Egipt.

La același aeroport a sosit, pe de 
altă parte, primul lot de prizonieri 
lsraelieni repatriați de Egipt, în ca
drul schimbului de prizonieri prevă
zut în acordul pentru consolidarea 
încetării focului.

Puncte de control ale O.N.U. pe șoseaua Cairo—Suez
CAIRO 15 (Agerpres). — în con

formitate cu acordufl privind consoli
darea încetării focului și cu Înțele
gerea survenită miercuri, intre repre
zentanții militari ai Egiptului și Is
raelului, punctele de control israe- 
liene de pe șoseaua Cairo-Suez au 
fost înlocuite, joi, cu cele ale O.N.U. 
— a anunțat. Ia Cairo, un purtător 
de cuvin* al 
de agențiile

Națiunilor Unite, reiual 
Reuter, France

★
(Agerpres). —

Preș se

TOKIO 15 . „ __ ..
nuindu-si turneul prin mai __
te capitale arabe. Islamice si din Ex
tremul Orient, secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, a conferit 
joi. la Tokio, cu primul ministru ja
ponez, Kakuei Tanaka, și cu al ti 
membri ai cabinetului nipon asupra 
situației din Orientul Apropiat și a 
unor aspecte ale crizei mondiale de 
energie.

Conti- 
mul-

șl United Press International. EI a 
menționat că au fost instalate două 
puncte de control ale O.N.U. pe a- 
ccastă șosea — la kilometrul 101 și 
la kilometrul 119.

Totodată, purtătorul de cuvlnt a 
anunțat că. în conformitate cu înțe
legerea dintre reprezentanții celor 
două părți. 24 de camioane transpor- 
tind alimente, ' 
au trecut, joi, 
ln-dreptindu-se

★
treprins prin 
vest-europene — pentru a conferi cu 
reprezentanți ai Ministerului de Ex
terne britanic asupra perspectivelor 
de soluționare a conflictului din O- 
rientul Apropiat.

apă și medicamente 
pe la kilometrul 101, 
spre Suez.

mal multe capitale

LONDRA 15 (Agerpres). — Joseph
5. sco, secretar de stat adjunct al
6. U_A., Însărcinat cu problemele O- 
lientului Apropiat, a sosit la Londra 
— ultima etapă a turneului său În

seul Ciocniri între

BONN 15 (Agerpres). — „Guvernul 
vest-german dorește ca in Orientul 
Apropiat să fie instaurată o pace de
finitivă, justă și durabilă** — a de
clarat cancelarul Willy Brandt 
miercuri seara, cu prilejul unui dineu 
oferit in onoarea șefilor misiunilor 
diplomatice de cari nd acreditați la 
Bonn. „Republica Federală Germa
nia, a relevat cancelarul, apreciază 
că suveranitatea, integritatea terito
rială și independenta fiecărui stat 
din această regiune trebuie respec
tate. Fiecare stat trebuie să aibă 
dreptul de a trăi în pace in interiorul 
unor frontiere sigure. Problema 
populației paiestlnene trebuie, la 
rindul ei, soluționată**.studenți și poliție

SEUL 15 (Agerpres). — 500 de 
lițiști sud-coreeni au intervenit 
în mod brutal, pentru a reprima
monstratia a peste 2 000 de studenți ai 
universității din Seul, care cereau in- 
făDtuirea de reforme democratice și 
eliberarea colegilor lor. arestați în 
cursul manifestațiilor studențești îm
potriva regimului sud-coreean din 
ultimele ziăe. Poliția a atacat pe de
monstranți cu gaze lacrimogene și a 
efectuat noi arestări.

ALGER 15 — Secretarul general 
ad-interim al Organizației Unității A- 
fricane, Peter Onu, a adresat mi
nistrului algerian de externe, Abde
laziz Bouteflika, un mesaj prin care 
îl informează oficial despre acordul 
majorității statelor membre ale 
O.U.A. de a se convoca, la Addis 
Abeba, in zilele de 19—21 noiembrie 
fi.c.. la propunerea Algeriei, cea de-a 
opta sesiune extraordinară a miniș
trilor de externe din aceste țări.

SESIUNEA G. A. T. T

Pentru așezarea relațiilor 
economice internaționale

NAȚIUNILE UNITE 15 (Corespondență de la C. Alexandroaic). — 
Comitetul pentru problemele politice $1 de securitate al Adunării Ge
nerale a trecut la dezbaterea „Problemei coreene**, punct la care au 
fost deja prezentate două proiecte de rezoluție. Primul document, 
elaborai de 35 de state Intre care șl România, cere dizolvarea Comi
siei O.N.U. peqtru Unificarea șl Refacerea Coreei, anularea dreptului 
de folosire a steagului Națiunilor Unite de către trupele străine sta
ționate in Coreea de sud, dizolvarea așa-numitului comandament al 
O.N.U. din această parto a Coreei și recunoașterea necesității retra
gerii tuturor trupelor străine din sudul Coreei, pentru a se putea 
întreprinde noi pași In vederea - - - .......... - --accelerării reunificării pașnice a tării.

PEKIN 15 (Corespondentă de la 
I. Tecută) : Delegația economică gu
vernamentală română, condusă de 
Ion P&țan, vicepreședinte aJ Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, a avut ioi. la Pe
kin. convorbiri cu o delegație chi
neză. condusă de Li Clan, ministrul 
comerțului exterior.

La convorbiri, care »-au desfășu
rat intr-o atmosferă prietenească, 
au participat, de asemenea. Nico
lae Gavrilescu. ambasadorul Româ
niei la Pekin, și membri al Agen
ției economice române.

si energiei - 
la zi, pe toate meridianele
AUSTRIA: Majorarea prețurilor la carburanți

Autoritățile austriece au hotărlt o Importantă sporire a prețului la 
carburanți. Prețul per litru la benzina superioară a crescut de la 4,50 
la 5,60 șilingi, cel al benzinei obișnuite — de la 3,90 la 4,90 șilingi și cel 
al motorinei — de la 3,60 Ia 4,40 șilingi per litru. în sfirșit, prețul per 
litru la păcura pentru Încălzit erește de la 1,85 la 2,30 șilingi.

Al doilea document, elaborat de un 
grup de 18 state occidentale, reco
mandă doar dizolvarea Comisiei Na
țiunilor Unite pentru Unificarea și 
Refacerea Coreei și intrarea R.P.D. 
Coreene și a Coreei de sud in O.N.U.

Luind cuvintul la dezbateri. Li 
Jong Mok. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, șeful delegației de 
observatori ai R.P.D. Coreene la Na
țiunile Unite, a declarat că pe harta 
lumii există si a existat o singură 
Coree. care acum este divizată în 
mod artificial. Numai datorită ames
tecului străini poporul coreean a fost 
împiedicat să-și unifice patria. Vor
bitorul a prezentat apoi, pe larg, pre
facerile social-politice care au avut 
loc in anii de după eliberare in par
tea de nord a tării, evidențiind, tot
odată. repetatele propuneri făcute de 
guvernul R.P.D. Coreene pentru uni
ficarea pașnică a statului.

Referindu-se la contactele dintre 
nordul și sudul Coreei. Li Jong Mok 
a apreciat pozitiv dialogul dintre or
ganizațiile de Cruce Roșie din cele 
două părți ale tării și a relevat că 
Declarația comună semnată la 4 iu
lie 1972 între Nord și Sud conține, în 
esență, trei principii, cele ale inde
pendentei, reunificării pe cale pașni
că a țării și unității naționale, fapt 
de o semnificație istorică in luDta 
poporului coreean pentru reunifi- 
carea patriei sale. Urmare a acestui 
document, guvernul R.P.D. Coreene 
a avansat propuneri concrete, meni
te să adincească înțelegerea recipro
că, să înlăture barierele diviziunii și 
să faciliteze ediTicarea bazelor uni
tății naționale. Dar, a spus vorbito
rul. nici una dintre propunerile fă
cute nu a găsit ecoul dorit in rin- 
durile autorităților de la Seul.

în legătură cu ,,Declarația specia-

lă de politică externă asupra păcii 
și reunificării". publicată de autori
tățile sudului Coreei, vorbitorul a 
apreciat că aceasta reprezintă un 
plan menit să scindeze Coreea în 
două state separate, prin violarea 
prevederilor declarației comune din 
iulie 1972. în context, vorbitorul s-a 
referit la mașinațiunile politice, mi
litare și diplomatice întreprinse de 
unele state occidentale, in scopul 
permanentizării divizării poporului 
coreean și a țării sale.

Pronunțindu-se pentru dizolvarea 
Imediată a așa-zisei Comisii a 
O.N.U. pentru Refacerea și Unifi
carea Coreei, pentru retragerea tu
turor trupelor străine din sudul Co
reei și în favoarea rezolvării pro
blemei coreene de către poporul co
reean însuși, fără nici un amestec 
din afară, reprezentantul R.P.D. Co
reene a spus : „Cind trupele străine 
vor părăsi sudul Coreei, pacea și li
niștea țării vor fi asigurate prin res
pectarea prevederilor Declarației co
mune, prin caro Nordul și Sudul s-au 
angajat.să nu provoace conflicte mi
litare șt să prevină astfel de acte". 
Reprezentantul R.P.D. Coreene a a- 
mintit propunerea guvernului său de 
a se Încheia un acord de pace în
tre cele două părți ale Coreei, care 
să înlocuiască acordul de armistițiu, 
arătind totodată că R.P.D. Coreeană 
este gata să semneze un astfel de 
document.

în încheiere, vorbitorul a respins, 
ca inacceptabilă, propunerea inclusă 
in proiectul de rezoluție occidental 
ca Nordul și Sudul să intre în 
O.N.U. ca state separate, declarind că 
un popor care de mii de ani a trăit 
împreună nu poate admite o aseme
nea propunere, care vizează. în fapt, 
legiferarea scindării tării sale.

OLANDA

Ambasadorul României 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
HAGA 15 (Agerpres). — Regina 

Juliana a Olandei l-a primit, la 14 
noiembrie, pe Mihail Bujor Slon, care 
și-a prezentat scrisorile de acredita
re in calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România ih Regatul Țări
lor de Jos.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea președin
telui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj cordial de salut, 
urări de sănătate și fericire perso
nală și de prosperitate pentru po
porul olandez prieten.

La rindul său, regina Juliana a 
transmis președintelui Consiliului de 
Stat, NiooLae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu cele mai bune urări 
de sănătate, fericire personală, de 
prosperitate și succese pentru poporul 
român.

LIBAN: Vecinii de stradă - cu aceeași mașină 
în Liban, restricțiile introduse obligă pe antomoblliști să circule o 

zl din două, realizindu-se astfel economii de benzină. Mulți dintre po
sesorii de autoturisme, care locuiesc in cartiere mărginașe sau în nfară 
de oraș, se înțeleg Intre ei, cite doi sau mal mulți, pentru a folosi 
cite o zi, alternativ, mașina fiecăruia dimineața — pentru transportul 
la locul de muncă și scara — pentru reîntoarcere. Această formulă în
cepe să-și găsească aplicare tot mal largă.

R. F. G.: Largă campanie de presă
Industria petrolieră vest-germană a lansat o largă campanie de 

presă, în cadrul căreia 60 de ziare șl reviste fae recomandări de eco
nomisire a carburanților. Această campanie are menirea de a obfint»’ 
o reducere benevolă cu 10—15 la sută a consumului de benzină și pă
cură destinată consumului menajer.

Serviciile Ministerului vest-german al Economiei apreciază că 
livrările interne de petrol șl produse petroliere se vor reduce cu apro
ximativ 15—20 Ia sută începind din luna decembrie.

Pe de altă parte, Karlheinz Haager, secretarul general al Asociației 
oentralelor de electricitate din R.F.G., a declarat că, potrivit statisticii 
actuale, o treime din cele 22 milioane de gospodării din R.F.G. posedă 
un radiator electric. Dacă s-ar aprinde simultan, ele ar consuma 
circa 25 la sută din curentul electric produs. El a indicat că deficitul 
de energie ar putea impune programarea de întreruperi de curent.

In obiectiv ACCELERAREA PROCESULUI
DE LICHIDARE A SUBDEZVOLTĂRII

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN IN COMITE
TUL PENTRU PROBLEMELE ECONOMICE

„Activitățile operaționale pentru 
dezvoltare" formează de citeva zile 
obiectul dezbaterilor Comitetului 
pentru problemele economice al Adu
nării Generale, prilej de a continua 
evaluarea capacităților O.N.U. in 
sprijinirea eforturilor proprii ale ță
rilor în cura de dezvoltare In ve
derea progresului lor economic și so
cial și de a se identifica mai precis 
căile și mijloacele prin care- Progra
mul Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.) poate contribui la 
accelerarea procesului de lichidare a 
fenomenului subdezvoltării.

România, a subliniat delegatul țării 
noastre, s-a pronunțat In mod con
stant pentru promovarea unor criterii 
elastice, bazate pe realități, do atra
gere și cointeresare a statelor in cir
cuitul colaborării, pentru asigurarea 
universalității programului.

Referindu-se, în continuare, Ta ne
cesitatea de a se ajunge la o soluție 
echitabilă de alocare a fondurilor 
programului intre diferite regiuni ale 
lumii, reprezentantul român a arătat, 
in context, că România adoptă o 
poziție favorabilă creșterii, in an
samblul activităților P.N.U.D., a 
ponderii proiectelor interregionale, 
interesind mai mult de două țări, 
poziție care ține seama de tendințele 
ce se manifestă in această direcție 
in diverse zone și regiuni ale lumii, 
pentru cooperare și realizarea unor

acțiuni comune în domenii esențiale 
ale dezvoltării economice și sociale.

Arătind că tara noastră este de 
părere că P.N.U.D. trebuie să-și^ ex
tindă asistenta și asupra mișcărilor 
de eliberare națională din Africa, re
prezentantul român a subliniat că, 
prin elaborarea unor programe efi
ciente de asistență pentru aceste miș
cări, corespunzătoare nevoilor lor 
actuale și de perspectivă, programul 
poate marca o contribuție importan
tă la sprijinirea luptei lor juste pen
tru abolirea jugului colonial si înfăp
tuirea aspirațiilor lor de libertate, 
Independență și progres.

în încheiere, delegatul român a 
relevat colaborarea fructuoasă dintre 
România și P.N.U.D., subliniind că 
tara noastră dezvoltă bune relații de 
cooperare cu acest organism, concre
tizate In execuția de proiecte de înalt 
nivel tehnic și economic in România, 
în participarea unor specialiști ro
mâni la realizarea de proiecte ale 
programului în alte țări în curs de 
dezvoltare, relații cărora li se des
chid noi perspective în urma conve
nirii programului național de coope
rare cu P.N.U.D. pe perioada 1973— 
1977.

Vizita ministrului afacerilor

Adevărat agrement

BELGIA: Un efect secundar binevenit

O imagine pe care fotoreporterii o surprind tot mai frecvent în ulti
mele zile pe șoselele occidentale

BERLIN 15 (Corespondență de la 
C. Varvara). — Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, care 
se află într-o vizită oficială în Re
publica Democrată Germană, a fost, 
joi, oaspetele regiunii Erfurt. El a 
fost însoțit de adjunctul ministrului 
afacerilor externe al R.D.G., Her
bert Krolikowski, de ambasadorul 
R.D.G. la București, Hans Voss, și 
de ambasadorul român la Berlin, 
Vasile Vlad. Ministrul român a vizi
tat monumente istorice, obiective 
culturale și a fost oaspetele Uzinei 
de aparate electronice din Erfurt 
Președintele Consiliului regional 
Erfurt. Richard Gothe, a oferit un 
dejun in onoarea ministrului român.

ÎNCHEIEREA convorbirilor
POLONO-BULGARE

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat joi convor
birile oficiale polono-bulgare la ni
vel înalt. Delegațiile celor două țări 
au fost conduse de Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și, respectiv, Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria. La convorbiri au partici
pat si altl reprezentant! ai conduce
rii de partid și de stat din cele 
două tărL

reducerea spectaculoasă a accidentelor...
Numai economia de benzină scontată prin interdicțiile de circu

lație in zilele de duminică este estimată de Ministerul Afacerilor Eco
nomice la 10 milioane de litri, adică aproximativ 1 la sută din con
sumul lunar.

Societățile de transport în comun au adoptat dispoziții speciale 
pentru a îmbunătăți funcționarea unor linii și pentru a prelungi ora
rele lor. Astfel, duminica viitoare tramvaiele vor circula în număr mai 
mare, iar căile ferate belgiene vor pune la dispoziție trenuri supli
mentare.

Serviciile poliției rutiere au constatat o reducere spectaculoasă a 
accidentelor de circulație, a numărului de morți și răniți. Anunțarea 
interdicțiilor de circulație pentru duminica viitoare a provocat o mare 
afluență in magazinele de biciclete, care au fost literalmente luate cu 
asalt.

Se impune scurtarea traseelor aeriene
Asociația profesională pentru circulația aeriană a cerut controlori-^ 

lor de trafic aerian, intr-un comunicat dat publicității la Paris, să sta
bilească pentru avioanele de transport pe distanțe mai scurte, care fac 
legătura între marile orașe europene, trasee directe, in scopul de a 
reduce consumul de carburanți la aceste avioane.

JAPONIA: Măsuri pentru diminuarea 
efectelor negative ale penuriei de produse 

petroliere
Ministerul japonez al Comerțului Internațional și Industriei a anun

țat definitivarea unui plan în baza căruia exportul și importul de pe
trol și de produse petroliere sint puse sub controlul guvernamental. 
Acest plan, care urmează să fie transpus în practică începind de luna 
viitoare, constituie una dintre măsurile pe care guvernul nipon Ipten- 
ționează să le aplioe în vederea micșorării efectelor negative ale ac
tualei penurii de produse petroliere.

CUVINTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE

alP.C. din Austria

Puțin haz de necaz: Ultima inovație.
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Plenara C. C.

Consillului 
Cruce

în bune 
misiunii, 

lansărilor

Directorul general al
O.M.S.r H* T‘ MaWer> directorul 
Comitetului regional pentru Pacifi
cul de vest al O.M.S., F. J. Dy, și-au 
Încheiat joi vizita efectuată la Pekin.

pe baze stabile și echitabile

de colaborare In problemele protec
ției mediului ambiant, precum și pe 
acad. Evgheni Ciazov, locțiitor al 
ministrului sănătății al U.R.S.S.

„Skylab-3“Azi—start în misiunea

(caricatură din „Die Welt")

GENEVA 15 (Agerpres). — La 
Geneva a avut loc sesiunea a 29-a a 
părților contractante la Acordul Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), cane coincide cu cea de-a 
25-a aniversare a intrării in vigoare 
a acestui acord multilateral.

Luind cuvintul in cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, Mircea 
Petrescu, ministru consilier, a subli
niat importanța pe care România o 
acordă noilor negocieri comerciale 
multilaterale, deschise prin recenta 
conferință ministerială de la Tokio. 
Aceste negocieri — a declarat vorbi
torul — trebuie si conduci la o libe
ralizare eit mal largi a comerțului 
Internațional, la realizarea unei divi
ziuni Internaționale a muncii mai 
echitabile, la punerea în aplicare a 
unor măsuri concrete, imediate și

eficace, în vederea sprijinirii efortu
rilor țărilor In curs de dezvoltare In 
direcția reducerii șl a eliminării de
calajelor care Ie separă de țările dez
voltate. în acest context, noile ne
gocieri constituie un test de primă 
importanță al voinței reale a comu
nității internaționale de a așeza re
lațiile economice internaționale pe 
baze stabile și echitabile. Reprezen
tantul român a subliniat necesitatea 
de a se ține seama de poziția și in
teresele tuturor celor peste 80 de 
țări participante, de a se respecta 
principiul egalității statelor. O apli
care corectă a acestui principiu în
seamnă. printre altele, și acordarea 
unui tratament egal tuturor țărilor 
situate la același nivel de dezvol
tare, fără nici o discriminare, indi
ferent de sistemul lor social, econo
mic sau poziția lor geografică.

VIENA 15 (Agerpres). — La Vie- 
na s-au încheiat lucrările Plenarei 
C.C. al Partidului Comunist din 
Austria. în cadrul căreia a fost ana
lizată situația politică din tară, ca 
urmare a alegerilor cantonale des
fășurate la Viena șl în Austria Su
perioară.

Raportul a fost prezentat, după 
cum informează ziarul „Volksstim- 
me“, organ al C.C. al P.C. din Aus
tria. de Alois Peter, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C, 
Austria.

CAPE CANAVERAL 
15 (Agerpres). — 
N.A.S.A. a confirmat 
oficial că misiunea 
„Skylab-3" va începe 
vineri, 16 noiembrie, 
la ora 14.01 G.M.T. 
(9,01 locală). Progra
mată inițial pentru 
data de 10 noiembrie, 
lansarea a fost, după 
cum s-a anunțat, a- 
minată în două rîn- 
duri ca urmare a de
fecțiunilor constatate 
la racheta purtătoare 
„Saturn 1 B". După 
verificările minuțioa
se din ultimele două 
zile, există certitudi
nea că starea rachetei 
nu pune în pericol

realizarea 
condiții a 
Directorul ___
de la centrul spațial, 
Walter Kapryan. a 
declarat, in acest 
sens, că si anterior 
unele componente ale 
rachetelor au prezen
tat deficiente, dar. în- 
trucît analizele au do
vedit că ele -nu sint 
de natură să pericli
teze securitatea zbo
rului. oficialitățile 
N.A.S.A. au dat sem
nalul verde pentru 
începerea misiunii. Se 
știe că defecțiunea 
principală constatată 
in cazul de față — 
fisurarea celor opt a-

ripi stabilizatoare ale 
rachetei — a fost re
mediată prin înlocui
rea integrală a piese
lor respective.

Lansarea va avea 
loc. potrivit previziu
nilor. in condiții me
teorologice optime. E- 
chipajul este alcătuit 
din Gerald Carr. Ed
ward Gibson si Wil
liam Pogue, aflați toți 
trei la prima misiune 
spațială. Cei trei as- 
tronauți vor petrece 
prima lor noapte In 
spațiu la bordul ca
binei ..Apollo", care « 
va transporta spre la
boratorul „Skylab

AFRICA DE SUD: Stații de benzină 
Închise, viteză limitată...

în Africa de Sud au fost adoptate o serie de măsuri menite să 
restrângă consumul de carburanți. Stațiile de benzină vor fi închise de 
sîmbătă pînă luni. Viteza vehiculelor a fost limitată la 80 km/h pc 
ansamblul rețelei rutiere. Particularilor nu Ii se permite să stocheze 
mai mult de zece litri de carburant de familie. Este interzisă utili
zarea avioanelor de turism și a ambarcațiunilor cu motor. Toate con
cursurile automobilistice au fost suspendate.

Vizita ministrului sănă
tății al României în Maroc. 
La invitația guvernului Regatului 
Maroc, la 14 noiembrie a sosit la 
Rabat prof. dr. Th. Burghele, mi
nistrul sănătății al României. Mi
nistrul român s-a Intilnit cu Rah
man Touhami, ministrul sănătății 
publice din Maroc, și Mohammed 
Benhima, ministru de stat însărci
nat eu cooperarea șl formarea ca
drelor. în discuții au fost abordate 
aspecte ale intensificării cooperării 
româno-marocane in domeniul sănă
tății publice.

In ședința plenară de Joi 
a negocierilor privind redu
cerea trupelor și armamen
telor șl măsuri adiacente 
In Europa centrală au luat

agențiile de presă transmit
cuvintul reprezentanții Canadei Bel
giei și Cehoslovaciei, care au conti
nuat prezentarea punctelor de vedere 
ale guvernelor lor in legătură cu ordi
nea de zi a reuniunii. în aceeași zi 
a luat, de asemenea, cuvintul șeful 
delegației României, ambasadorul 
Dumitru Aninoiu, care a reafirmat 
poziția țării noastre.

Președintele S.U.B., Ri- 
chard Nixon, a primit, la Casa Albă, 
pe arad. Evgheni Fiodorov, directo
rul Direcției generale hidrometeoro- 
logice de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., care participă la 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
comisiei mixte americano-sovietice

In capitala Iranului 8 au 
Încheiat, joi. lucrările celei de-a 
22-a Conferințe Internaționale a 
Crucii Roșii, la care au participat 
reprezentanți al unui mare număr

de societăți naționale și ai organis
melor Internationale de Cruce Roșie. 
Din România a participat o delega
ție condusă de general-colonel Mi
hai Burcă, președintele .........
Național al Societății de 
Roșie.

0 delegație a Camerei 
de Comerț a S.U.R. *,ăcut 0 
vizită în R. P. Polonă. Cu acest pri
lej. la Varșovia s-a convenit asupra 
semnării șl a fost parafat textul 
unui acord referitor la colaborarea 
camerelor de oomerț din cele două 
țări și la constituirea unui consiliu 
economic Polonia-S.U.A.

0 delegație culturala din 
România, condusS <■« Andrei 
Vela, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, efectuează o vizită 
Elveția la 
Helvetia". 
Ion Dodu 
Consiliului 
claliste, și 
al revistei 
Hans Peter Tschudi, consilier fede
ral, șeful departamentului culturii, 
educației și asigurărilor sociale al 
guvernului elvețian, a primit dele
gația română, cu care s-a Întreținut 
într-o atmosferă cordială asupra 
evoluției și perspectivelor schimbu
rilor culturale dintre România și El

invitația fundației
Din delegație fac parte 
Bălan, vicepreședinte al 
Culturii și Educației So- 
Dan Hăulică, redăctor-șef 
„Secolul XX". Prof. dr.


