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Județele Ialomița și Mehedinți
au îndeplinit planul

pe primii trei ani ai cincinalului

In munca de
democrația si

Cum acționați
pentru 

reducerea

„Dezvoltarea democrației in rindul partidului presupune și întărirea dis
ciplinei de partid. Trebuie să înțelegem că munca și conducerea colectivă pre
supun dezbaterea și adoptarea în comun a hotărîrilor, dar odată ce aceste 
hotărîri sînt adoptate, ele devin obligatorii pentru toți. Conducerea colectivă 
Implică fiecăruia, la locul său de muncă, obligația să înfăptuiască hotărîrile 
adoptate. A continua vorbăria goală, a crede că conducerea colectivă în
seamnă vorbărie colectivă, pierdere de timp înseamnă, în fond, a împiedica 
mersul înainte al construcției socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

consumului 
de energie și 
combustibil ?
în producția de

fontă și oțel
La ancheta noastră, 

publicăm răspunsuri din 
marile centre siderurgice 
HUNEDOARA, REȘIȚA 
și GALAȚI.

ÎN PAGINA A III-A

în ansamblul problemelor abor
date în cuvintarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire de la Comitetul Cen
tral al P.C.R. cu primii secretari și 
secretarii pentru problemele orga
nizatorice ai comitetelor județene 
de partid și ai municipiului Bucu
rești. a fost puternic sublinia
ta marea importantă a legăturii 
dintre disciplină șl democrație in 
întreaga activitate a partidului, in 
Întreaga noastră viață socială.

Disciplina și democrația reprezin
tă trăsături caracteristice, perma
nente și definitorii, ale partidului 
nostru comunist. Ca formațiune po
litică revoluționară, partidul este 
prin esența sa pătruns de spiritul 
celui mai consecvent democratism, 
iar ca detașament organizat, el se 
bazează pe o strictă disciplină — 
care asigură coeziunea interioară a 
partidului ; așa cum concepția ma
terialismului dialectic chezășuieș- 
te unitatea de gindire a membrilor 
de partid, tot astfel disciplina asi
gură unitatea lor de acțiune. Disci
plina este o condiție esențială a 
exercitării rolului partidului de a- 
vangardă a întregului popor și for
ță conducătoare a societății.

________________________________

Cu attt mal mult in oondițiile 
cerințelor sporite, sarcinilor atit de 
ample, și complexe cu care este 
confruntat partidul in etapa făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate apare ca o necesitate 
Imperioasă înțelegerea clară, pro
fundă. de către fiecare organizație 
de partid, a legăturii sirinse, indi
solubile dintre democrație și disci
plină — trăsături care nu numai 
că nu sînt opuse, nu numai că nu 
se află in contradicție, ci, dimpo
trivă, reprezintă laturi complemen
tare, părți constitutive ale aceluiași 
tot unitar : activitatea, munca și 
viața comuniștilor. în această pri
vință orice unilateralitate ar fi 
dăunătoare : ar fi cu desăvîrșire 
străină spiritului de partid orice 
tendință de neglijare a cerințelor 
democrației de partid, de recurgere 
la metode de comandă, administra
tive ; la fel, ar fi cu desăvîrșire 
străină spiritului de partid orice 
tendință de interpretare a cerințe
lor democrației in sensul manifes
tării sub orice formă a reminis
cențelor, chiar infime, ale spiritu
lui liberalist, mic burghez, care 
ar duce la ignorarea imperativului

continuei întăriri a disciplinei de 
partid.

Cuvintarea tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu reliefează incă o dată, ca 
o concluzie majoră, ideea că forța 
de mobilizare a organizațiilor de 
partid depinde în măsură decisivă 
de modul în care ele asigură dez
voltarea simultană, în îmbinare 
organică, a democrației și discipli
nei. Intr-adevăr, însăși viața de
monstrează că tocmai prin dezbate
rea democratică a problemelor in 
cadrul organizației de partid, prin 
participarea activă a tuturor comu
niștilor la stabilirea deciziilor, ur
mată apoi de efortul consecvent 
pentru aplicarea acestora in spiri
tul disciplinei comuniste, se impri
mă eficiență muncii de partid.

Esența disciplinei do partid, prin
cipala ei formă de manifestare con
sta în activitatea practică, dusă ca 
energie și inițiativă, pentru îndepli
nirea necondiționată a sarcinilor de 
partid, pentru înfăptuirea politicii 
partidului, în efortul consecvent 
consacrat aplicării riguroase a ho- 
tărîrilor adoptate ; democrația de 
partid nu are și nu poate avea

COVASNA

S-au terminat
arăturile

PRIN ERGONOMIE
LA RANDAMENTE

SPORITE
Eforturile Întregului popor slnt, 

in prezent, concentrate spre infăD- 
tuirea unui mare obiectiv economic 
_  reali Ta cincinalului înainte de 
termen. In această privință au o 
deosebită însemnătate sublinierile 
făcute de secretarul general al par
tidului incă la Conferința Națională a 
partidului, de a se realiza sporurile 
de producție nu prin sporirea efor
turilor fizice și financiare, nu prin 
alocarea de noi 
fonduri din ve
nitul național, ci 
prin creșterea 
mai puternică a 
eficienței econo
mice. Prin mai 
buna organizare 
a producției și a 
muncii și valori
ficarea mai in
tensă a spiritului 
creator al colec
tivelor de muncă.

După cum se știe, «indicatelor li 
a-au atribuit noi și importante răs
punderi privind organizarea îndepli
nirii sarcinilor economice, partici
parea la perfecționarea activită
ții productive, mobilizarea tutu
ror celor ce muncesc La studierea 
șl punerea in evidență a mari
lor rezerve de creștere a produc
ției existente in toate unitățile, a 
resurselor si posibilităților de care 
dispune economia noastră națională. 
Aceasta a impus preocupări noi. o- 
rlentarea hotărită a sindicatelor spre 
cele mai modeme metode si. mijloa
ce de acțiune. între acestea, sindica
tele acordă o atenție deosebită pro
movării ergonomiei — știință care are 
drept obiect studiul relațiilor setau 
naștere intre om și mediul său de 
muncă.

în ultimul timp, mai ales după 
conferința de ergonomie de acum 
doi ani. preocupările de natură er- 
gonomică au crescut simțitor in tara 
noastră : au luat ființă laboratoare 
sau colective de ergonomie, s-au 
înscris teme specifice in planurile

Preocupări sindicale pentru 
organizarea științifică a mun

cii prezentate de 
ing. Pavel ȘTEFAN, 

jecretar o! Consiliului Central 
ol U.G.S.R.

de cercetare si în programele 
studii, de organizare științifică 
producției și a muncii, s-a organizat 
propaganda cunoștințelor ereonomi- 
ce in rindul maselor largi, au fost 
editate o serie de lucrări teoretice 
sau practice.

Specialiștii de la Combinatul si
derurgic Galati, de pildă, au întoc
mit. în acest an. un 9tudiu care se 
referă la organizarea locurilor 

muncă în 
rul ajustaj 
minorului 
benzi la 
Cercetările 
nomice 

.prinse au _ .
dențiat faptul că, 
aici, operațiile nu 
se executau 
tr-o ordine 
mală și cu 
nuiri simple : 
sculele si mate- 

erau-asigurate in 
de

SLOBOZIA (Corespondentul 
..Scintril1', Lucian Ciubotarul. — 
Colectivele dc oameni ai muncii 
din întreprinderile Industriale ale 
județului Ialomița raportează rea
lizarea sarcinilor de plan pe pri
mii trei ani al cincinalului cu 42 
de zile mai devreme. Cele mai 
bune rezultate au obținut fabrica 
de confecții și Combinatul de ce
luloză șl hirtie din Călărași, fila
tura de bumbac și Fabrica de ulei 
din Slobozia, fabricile de nutrețuri 
combinate. Potrivit calculelor, pină 
la sfirșitul anului se va realiza o 
producție suplimentară in valoare 
de peste o jumătate miliard lei. 
Merită remarcat, de asemenea, fap
tul că la Combinatul de Îngrășă
minte chimice din Slobozia conti
nuă In prezent pregătirile In ve
derea elaborării, pină la sfirșitul 
anului, a primei șarje de uree.

Comitetul județean Ialomița al 
P.C.R. a adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, o 
telegramă, in care se spune, printre 
altele : „Conștlențl de înalta răs
pundere ce ne revine din expu
nerea dumneavoastră, la recenta 
consfătuire ținută cu primii secre
tari și secretarii cu problemele or
ganizatorice ai comitatelor Județene 
de partid, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din unitățile indus-

triale ale Județului Ialomița, sub 
conducerea nemijlocită a organelor 
și organizațiilor de partid, nu vor 
precupeți nici un efort, pentru rea- 
Lizarea exemplară și depășirea sar
cinilor pe anul 1974, pentru trans
punerea In viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român".

★
DROBETA TURNU-SEVERIN 

(Corespondentul „Scinteii", Vlrgll 
Tătaru). — Colectivele de oameni al 
muncii din Industria județului Me
hedinți au raportat realizarea, cu 

-40 de zile maL devreme, a sarcinilor 
de plan pe primii trei ani ai cinci
nalului la producția globală indus
trială, producția-marfă și producția 
pentru export Ca urmare a avan
sului clștigat, pină la finele anului 
ae va obține o producție suplimen
tară in valoare de peste 570 mi
lioane lei, care se va concretiza in 
280 milioane kWh energie electrică, 
2 300 tone huilă, mobilă in valoare 
de 15 milioane lei, confecții textile 
in valoare de 25 milioane lei, 300 
tone confecții din carton. 1 500 tone 
hirtie miez, 2 500 tone semiconserve 
șl alte produse.

„Organizația județeană de partid 
— scrie in telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean

Mchedinți al P.C.R. — este hotă- 
rîtfi să pună in valoare întreaga e- 
nergle creatoare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, pentru 

rirea rațională a combur.ti- 
li energiei electrice, astfel 

Incit pină Ia aflrțitul anului In curs 
să obținem o econorttie de 10 900 
tone combustibil convențional șl 
34.5 milioane kWh energie electrică. 
Asigurăm conducerea de partid, pe 
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncit din economia 
județului nostru vor face totul pen
tru aplicarea in practică a indica
țiilor și a sarcinilor ce ne stau 
in față In perioada ce urmea
ză, reieșite din cuvintarea rostttă 
de dumneavoastră Ia recenta con
sfătuire de lucru de lâ Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân cu primii secretari și secretarii 
pentru problemele organizatorice ai 
comitetelor județene de partid șl ai 
municipiului București, nu-și vor 
precupeți eforturile, muncind cu 
pricepere și pasiune exemplară 
pentru dezvoltarea continuă a ju
dețului Mehedinți, Intimpinind ast
fel cu rezultate deosebite cea de-a 
30-a aniversare a insurecției națio
nale antifasciste armate și Congre
sul al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român, evenimente de im
portanță deosebită In viața parti
dului și a statului nostru.

0 IMPERFECȚIUNE ORGANIZATORICĂ ÎN REALIZAREA INSTALAȚIILOR

ȘI UTILAJELOR PENTRU INDUSTRIA CHIMICĂ

Prea sini generale atribuțiile
furnizorului general

(Continuare în pag. a V-a)

opinează
ing. Alexandru loan MUSCAN

acest sens, am finalizat un studiu pe 
care l-am susținut, In urmă cu 
un an, la încheierea cursurilor 
de la Institutul central pentru per
fecționarea -pregătiriir cadrelor.

de toamnă

vedere panoramica a Combinatului petrochimic de la Brazi

SF. GHEORGHE (Corespon
dentul „Scinteii", G. T5m6ri). 
Lucrătorii ogoarelor din județul 
Covăsiva au terminat arăturile 
de toamnă pe ,țoate pele. 38 200 
hectare prevăzute in plan. Tot
odată, au fost fertilizate cu în
grășăminte naturale peste 1000 
hectare și peste 4 000 hec
tare cu îngrășăminte chimi
ce. în prezent, întreaga atenție 
a lucrătorilor din agricultură 
este concentrată spre îmbunătă
țirea oondițiilor de iernare a 
animalelor, in vederea sporirii 
producției de lapte și carne.

în mai multe împrejurări, condu
cerea partidului a atras .atenția că • 
realizarea cu eficiență sporită a pro
gramelor de investiții este condițio
nată in mare măsură de îmbunătă
țirea activității de furnizor general 
de utilaje și echipament industrial. 
Perfecționarea structurilor organiza
torice din economie a creat condiții 
favorabile pentru o mai bună des
fășurare și coordonare a legăturilor 

---dintre- factorii implicați -in, realiza
rea investițiilor. Abordind acest as
pect, ing. Alexandru loan Muscan, 
director adjunct tehnic al IPRO- 
CHIM, a ținut să releve necesitatea 
soluționării cîtorva probleme esen
țiale în ansamblul activității furnizo
rului general de utilaje si echipa
ment pentru industria chimică.

— Consider o asemenea temă de 
stringentă actualitate — ne-a răspuns 
prompt interlocutorul. De altfel, in

oficiu de aprovizionare a bene
ficiarilor de investiții. El nu dis
pune practic de nici un drept de 
decizie : ca furnizor general, el 
preia doar numeroase obligații 
față de toți ceilalți factori implicați 
în realizarea investițiilor : titular și 
beneficiar de investiții, proiectant, 
constructor, întreprinderea importa
toare. Toți aceștia negociază pe sea
ma termenului de livrare a utilaje- 

' lor-și echipamentelor de a eăriti res
pectare singurul răspunzător este 
furnizorul general.

intre- 
evi-

rialul aiutător nu 
ordinea operațiilor, iar gradul 
încărcare a muncitorilor era sub po
sibilități. Ca urmare a măsurilor a- 
doptate s-a elaborat o nouă tehno
logie. condițiile de lucru s-au îmbu
nătățit simțitor, iar numărul munci
torilor s-a redus. 38 de oameni 
au fost redistribui ți in alte sectoare 
de activitate. La întreprinderea „Ar
mătura" Cluj, dotarea locurilor de 
muncă cu mobilier adecvat cerințelor 
ergonomice a avut ca rezultat creș
terea productivității muncii cu 10 la 
sută, iar la întreprinderea de autoca
mioane Brașov, organizarea a 17 
locuri de muncă după principiile er
gonomice. la secțiile motor, șasiu și 
montaj general, s-a soldat cu o spo
rire a productivității muncii cu 30 
plnă la 60 la-sută.

După cum se știe. In țesătorii, ca 
de altfel si In unele unităti din ra
mura constructoare de mașini, unul 
din factorii care au efecte dăunătoa-
(Continuare In pag a Il-a)

• AVUTUL OBȘTII ESTE ÎNCREDINȚAT ÎNTOTDEA
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• FAPTUL DIVERS
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— La ce concluzii ati ajuns 7
— Că sintem ln6ă departe de ceea 

ce ar trebui să fie un adevărat fur
nizor general. Practicăm o formulă 
organizatorică prea puțin operativă 
și, ca atare, prea puțin eficientă. 
Furnizorul general de utilaje și 
echipament industrial reprezintă 
in momentul de față un fel de

— Credem ci 4-ar cuveni ex
plicată această afirmație.

— Urmăriți vă rog circuitul unei 
comenzi. Beneficiarul investiției lan
sează proiectantului tema de proiec
tare ; acesta întocmește specificațiile 
de furnitură pe care le expediază 
beneficiarului investiției ; la rindul 
lui, acesta le transmite furnizorului 
general. în cazul unor utilaje sau 
echipamente ce trebuie importate, 
după ce furnizorul general ia act de 
specificație, întocmește comenzile 
către o întreprindere de comerț ex
terior, care, obține oferte de la fur
nizori de specialitate din străinătaj- 
te. Odată obținute, ofertele parcurg 
întreg drumul în sens invers pentru 
a fi avizate de proiectantul instala
ției. Un asemenea circuit durează 
deștul de mult. Este greu de crezut 
că oferta cea mai avantajoasă va fi 
găsită din primul moment. De regu
lă, se parcurg 2—3 asemenea circuite 
tur-retur, mai ales cind proiectan
tul instalației intervine cu modificări 
privind caracteristicile tehnice ale 
utilajului sau echipamentului solici
tat. Pierderi importante de timp se 
mai înregistrează cu ocazia defi
nitivării specificațiilor de mate
riale de montaj‘ de către proiectan
tul instalației. Alte pierderi de 
timp survin și după ce comanda a 
fost in sfirșlt pusă In lucru : este 
vorba de modificări ale documenta
ției de execuție solicitate de proiec-

Convorbire realizata dt 
loan ERHAN

(Continuare In pag. a IlI-a)

acest an, flăcările a- 
cetilenei decupau in 
oțel primele contururi 
ale navei. După mai 
puțin ’ ‘ • • •
la 8 
tiiele 
mele

de cinci luni, 
octombrie, in- 
blocsecții, pri- 
compartimente 

ale primului minera
lier de 55 000 tone erau 
ridicate de brațul pu
ternic al unei macara
le, la o simplă co
mandă dată prin sta
ția de radio, și așeza
te in doc pentru asam
blare. Bucată cu 
bucată, exact ca in
tr-un obișnuit joc de 
cuburi, primul mine
ralier crește cu fiecare 
zi și cu fiecare noapte. 
Ca un nufăr uriaș de 
oțel care-și numără 
zilele și nopțile cu 
încă o petală răsă
rită, care se deschi
de și se împlinește 
mereu pină in ziua 
cind se va contura 
deplin și bazinul do
cului va fi inundat, 
iar cl va rămîne dea
supra apelor.

Apoi, porțile docu
lui — adevărat arc de 
triumf — vor des
chide lăsind primul 
mineralier să pri
mească îmbrățișarea 
mărilor și oceanelor.

...Două hale gemene. 
Măsurind împreună o 
suprafață de patru 
hectare și jumătate. 
Lăcătușul Nelu Apos
tol este unul din su
tele de muncitori de 

k_________

șantierul III al 
trustului de construc
ții industriale care au 
venit aci, cu un an de 
zile in urmă, să con
struiască aceste hale.

Spațiul care era mai 
înainte o dană petro
lieră a fost eliberat. 
Conducte, linii de cale

crincenare a cupei de 
excavator, din pămint 
n-a răsărit o groapă, 
ci un adevărat fluviu 
de apă. $j tot de atitea 
ori, de Ia flacăra de 
sudură, care trebuia să 
consolideze un pilon, 
s-au iscat din pămint 
vilvătăi.

lee tranzistorizate. A- 
cesteia este suficient 
să-1 oferi planurile 
milimetrice ale viitoa
relor părți de navă 
.pentru a le decupa in 
metal. A fost instalată 
intr-o baracă provizo
rie și pusă la treabă 
sub supravegherea u-

mele table, Vasile 01- 
teanu a inițiat 20 de 
colegi in tainele mași
nii, pentru a putea fi 
folosită in trei schim
buri și la întreaga ca
pacitate. $i tot de a- 
tunci colectivul secției 
navale a șantierului 
s-a dublat, apoi s-a

Școala navaliștilor
X

de mare clasă

au

ferată, rezervoare u- 
riașe, cabine, cabluri 
și instalații au fost 
strămutate In com
partimentele noului 
port Pe locul rămas 
viran au Început fun
dațiile. Dar exact in 
clipa în care
Început săpăturile au 
apărut un milion de 
surprize.

Terenul mai avea 
îngropat în el, uitate 
de oameni și ani, con
ducte de petrol șl 
gaze, canalizări de 
apă, rezervoare și in
stalații abandonate. Nu 
o dată, la simpla In-

Au fost zile și au 
fost nopți cind Nelu 
Apostol șl toți cei GO 
de brigadieri din de
tașamentul iul au uitat 
că trebuie să mai ple
ce acasă, au rămas să 
remedieze ceea ce ha
zardul punea in peri
col pentru ca locul de 
naștere al navei mari
time de mare tonaj să 
se împlinească la ter
menul stabilit. Și 
chiar mai înainte de 
termen.

O mașină ultramo
dernă. Cit o casă de 
mare. Echipată cu ce
lule fotoelectrice și re-

nui tînăr de 29 ani — 
Vasile Olteanu. Tinăr 
da, dar V. Olteanu 
poartă intr-un buzu
nar atestatul tuturor 
treptelor meseriei dc 
sudor, pină la cea de 
maistru. In celălalt, 
diploma de bacalau
reat Cu două jeturi 
de foc, mașina croiește 
continuu, ziua și noap
tea, detaliile in oțel 
ale primului și celui 
de-al doilea minera
lier. Apoi, alte jeturi 
de foc. Așa se unesc 
în blocsecții bucăți 
masive de vapor. De 
cind s-au croit prl-

triplat. Muncitorii mai 
vechi și-au adus fe
ciorii să lucreze cu ei 
in echipă, in secție. 
Sudorul-Gheorghe Con
stantin a dat șantieru
lui un strungar și un 
mecanic. Lăcătușul Ion 
Pascu lucrează acum 
in echipă cu fiul său, 
Ștefan. Maistrul Ion 
Spătaru, la fel.

între timp, construc
ția vapoarelor de mare 
tonaj a atras tineri ab
solvenți ai școlilor 
profesionale din în
treaga țară: de la Bra
șov, Iași, Bacău, Hu
nedoara. Unii nici nu

văzuseră vreodată, 
pină aici, un vapor. 
Alții erau a doua ge
nerație de navaliști, 
fii ai constructorilor 
de la Galați, Brăila 
sau Oltenița.

Tineri de 17 și 18 ani 
și-au dublat, in 2—3 
luni de cind lucrează 
pe șantier, toate cu
noștințele despre me
serie și viață cîștigate 
In școală. Minuiesc a- 
parate automate și se
miautomate de sudură 
și se numesc cu min- 
drie constructori ai 
celui mai mare vapor 
românesc.

Colectivele a trei 
mari întreprinderi : 
I.C.H., T.C.I. și S.N.C. 
își sincronizează efor
turile pentru ca la 
Constanța, pe malul 
mării, în actualul plan 
cincinal, primul șan
tier naval al țării să 
producă primele va
poare de mare tonaj. 
Rezultatele de pină a- 
cum sînt semnificati
ve: constructorii și-au 
realizat integral sarci
nile pe întregul an, in 
timp ce navaliști! — 
venind din urmă — au 
reușit să se înscrie în 
graficul la zi. Nava-1 
liștil constănțeni de
pun eforturi statornice 
pentru a-și respecta 
angajamentul de a lan
sa primul mineralier 
la data de 1 mai 1975,

ARAD

Fabrica de PAL
a început 

să producă
ARAD (Corespondentul „Scin

teii**, Constantin Simion). Un 
nou obiectiv industrial s-a În
scris pe harta economică a 
județului Arad. Este vorba de 
noua fabrică de plăci aglomera
te din lemn din cadrul C.P.L. 
Arad. Astfel, deșeurile rezulta
te de la fabricile de mobilă și 
cherestea din județ vor fi va
lorificate superior la scară in
dustrială. Colectivul noii fabrici 
este ferm hotărit să facă totul 
pentru a atinge cit mai repede 
parametrii proiectați.

• LOCUL TEATRULUI 
IN VIAȚA SPIRITUALA 

A ORAȘULUI • DRUMUL 
PRESTIGIULUI ARTISTIC
• NOTE DE LECTURĂ

In pagina a IV-a
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'FAPTUL i 
IDIVERSI

Copii, nu 
lăsați pă
rinții să se 
joace cu... 
focul!

Abia plrceterS de acasă soțîl » 
Dima din comuna Poșta CUniu— I 
Buzău, că în urma lor. ncsupra- | 
vegheate de nimeni, cele trei 
fetite au și Început să scormo- I 
nească jarul din sobă. jucindu-<e I 
cu cărbunii. Unul dintre ei. a- • 
runcat pe pat. a provocat un in- i 
cenfliu. In urma căruia micuța I 
Aurora, de un an și șapte luni. | 
a decedat prin asfixiere, iar ce- 
lclalte două fetite — Cornelia I 
și Viorica — au fost internate I 
ac urgență în spitalul din Bu- 1 
zău. Fără comentarii. Vezi titlul! | 

Măciucă n-a i 
dat cu... bîta

în fata instanței. Aurel Mă- | 
ciucd din Butoețti—Mehedinți : .

— Roq onorata instanță să I 
rețină ed. deși mă cheamă Mă- | 
ciucd. n-am dat cu bita in ni- 
meni. Banii mi s-au dai in mod I 
..civilizat". nu i-am furat. Si I 
mai roa onorata instanță să re- ' 
tind drept circumstanță că in I 
tot ce spun sint foarte sincer | 
ți deschis.

— Ai mal fost vreodată. așa 
cum soul, sincer și deschis ?

— Absolut / în toate carurile 
anterioare, care s-gu lăsat cu 
condamnare.

— Cam cite cazuri ?
— 19 fix.
De 19 ori A.M. și-a schim

bat... profesia, dar năravul. ba ■' 
Cind se dădea drept funcționar 
ceferist, cind avocat, clnd dis
tribuitor de butelii de arcoaz, 
cind inspector, cind farmacist, 
cind... Pină cind n-a mai pășit 
numai oameni „buni" să le vin- 
dâ promisiuni, iar litera legii. . 
tot „sincer și deschis", l-a-nchis! I

Locații cu 
dislocații*

Pînă acum se știa că recordul 
de lungime In formarea trenu
rilor îl alcătuiau garniturile de 
dte 60—70 de vagoane. Azi sin- 
tem in măsură să anunțăm un . 
..record al recordurilor1', dar nu I 
realizat de C.F.R.. ci de între- I 
prinderea de oteluri aliate din 1 
Tirgoviște. Pe liniile sale uzi- I 
nale a fost alcătuit un tren cu I 
203 vagoane care a staționat I 
mai mult de o lună, pînă la mij
locul lui noiembrie. Pe 20 ale 
aceleiași luni se formase o altă 
garnitură, dar numai din... 83 
de vagoane, toate nedcscărcate. 
Le vede toată lumea, numai cei 
care ar trebui să le vadă nu le 
văd. El plătesc. Dar nu din bu- | 
zunarul lor. Pină acum, in acest I 
an s-au plătit peste cinci mi- | 
lioane lei locații. Poate că după 
atitea dese locații vor urma și I 
niscai... dislocații.

Sacul gol 
nu stă-n 
picioare

Piața centrală din Timișoara, 
într-un colț, la o tarabă, trei 
inși, cu voce care mai de care 
mai îmbietoare :

— Ia sacu. neamule, dă pita- I 
eu ți ia sacu...

— Sac de iută, marfă rari, ■ 
bun la toate și la moară.

— Ia săculețul, ia să.... ia.-
Pină i-a luat si pe cei trei 

cine trebuia la rost fi așa. cum I 
sacul gol nu stă-n picioare, ! 
n-au „ținut" nici ..jurămintele" I 
celor trei că sacii-s făcuii de ■ 
ei. Erau „făcuți nevăzuți" din I 
magazia stației de uscat ți ca- | 
librat porumb din Timișoara, 
de către dumnealui, loan Ko- I 
vacs. lucrător aici, ajutat de | 
doi buni prieteni — loan Ră- 
doi $i Ioan Gales. Acum, toți I 
cei trei loan, prinți cu mtța-n | 
sac. iți vor împărți pedeapsa 
cu virf ți îndesat. Firește, tot.- I 
„prietenește". '

Un camion
cu ghinion

Din neatenție, un funcționar 
>1 șantierului nr. 400, aparținind 
de I.C.C.F. Cluj, i-a inminat 
unui salariat, domiciliat în loca- I 
litatea Căianu Mic (Bistrița- I 
Năsăud), două salarii. în loc de 1 
unul. Dar cum omul avea zi li- I 
beră și suma trebuia recuperată, I 
oe s-a gindit inginerul Virgil 
Marian ? Să dea fuga c-neva c-o I 
mașină pină la Căianu Mic. Zis I 
și făcut. Șoferul Ștefan Doroti 
s-a urcat in camionul 21-CJ-867 I 
și p-aci ți-e drumul. La ir.toar- | 
cere, punct de control : de ce se . 
merge ,in gol ?“ Acum, nea ten- I 
tul contabil și inginerul prea a- | 
mabil trebuie sâ-și golească 
portofelul spre a face plinul cn I 
benzina irosită. Dar nu-i vorba | 
numai de benzină. ■

Rubricfi redoctoto de
Petre POPA 
Gheorqbe DAVID
și corespondenții w5<5nlefl*|

în contextul actual, cind 
normele codiriuj etic devin 
tot mai mult un ghid că
lăuzitor .
nna.'rfrâ de zi cu ti. alitu* 
dino* față dc avutul 
stesc a căpătat noi valențe, 
grija pentru sporirea și 
păstrarea Acestuia consti
tuind o problemă de con
știință a fiecărui om al 
muncii, a fiecărui Celăț&fU). 
Șl i' fire«c sft fie așa. de
oarece. in ultimă instanță, 
bunăstarea fiecăruia depin
de dr buna gospodărire și 
dezvoltarea avuției națio
nale. A-cmenea binecunos
cute precepte morale ni le 
repetăm dc flecare ’ ’* 
cind. in numeroase 
sori primite la redacție, ci
tim cu satisfacție cum co
lectivele din diferite în
treprinderi, acționînd in 
dubla lor calitate dc pro
ducători i ‘ 
tari ai i

nu ț 
efort

unor

în comportarea

ob-

dată 
scrl-

și de proprie- 
avuției naționa- 
precupețesc nici 

un efori pentru obți
nerea unor producții cit 
mai mari, pentru realiza
rea de txonomii și exita
rea oricăror forme de risi
pă. Cu atit mai distonante 
apar pe acest fond general 
faptele și actele de preju
diciere a avutului obștesc, 
de risipire a banului pu
blic și. lucru tot atit de 
grav, dc favorizare și to
lerare a unor astfel de fe
nomene. în rândurile de 
fată ne vom referi la cite- 
va cazuri cu astfel de con
secințe din sectorul coope
ratist, cazuri in care, clu- 
dindu-sc prevederile legii, 
au fost încadrate în posturi 
de gestionari nu numai oa
meni cu spirit gospodăresc 
atrofiat, ci chiar si clemen
te necinstite sau cu antece
dente penale.

„Instanța noastră — ne 
scria Lîviu Podgomei, pre
ședintele Judecătoriei Dră- 
gășani. județul Vilcea — 
arc de soluționat uneori 
dosare in câre este vorba 
desore lipsă de grijă, ne
glijență, prin care se pre
judiciază avutul obstesc. 
Cu citva timp in urmă, de 
pildă, am judecat la fata 
locului, in comuna Băl- 
cești. cazurile privind pe 
Slănculescu Emil, șef de 
depozit la centrul de legume 
și fructe, și pe Zidărolu 
Marin, gestionar la chioș
cul de legume si fructe al 
C.A.P. din localitate, am
bii trimiși in judecată pen
tru neglijență in serviciu. 
Bineînțeles, cei doi și-au 
primit pedeapsa cuvenită. 
Aduc totuși in discuție a- 
cest caz. deoarece din ana-

le.

Uza Iul se desprind cltcva 
concluzii oo depășesc ra- 
drul strict al procesului. 
In primul rind. celor doi li 
s-a încredințat gestionarea 
unor importante valori ma
teriale fără să se verifice 
și sft existe garanția certă 
că sint buni gospodari și 
au pregătirea corespunaă- 
toare necesară. Nu este do 
mirare, deci. că c! s-au 
Comportat negiijent Cu bu
nurile pe care Ic aveau în 
grijă, le-au lăsat să se stri
ce, producind pagube de 
zeci dc mii lei. Consider 
că tot atit de vlnovați de

despre care amintea sem
natarul scrisorii de mai 
sus, reprezintă in acest 
sens o garanție sigură, o 
pavăză menită să bareze 
calea acelora care, Intr-un 
fel sau altul, ar inCerca să 
atenteze la integritatea a- 
vuțicl obștești. In unele 
cazuri insă, după cum re
zultă din Investigațiile e- 
feetuaic pe urmele unor 
scrisori, dispozițiile acestei 
legi sint nesocotite, încăl
cate. în cooperația mește
șugărească din județul 
Prahova, la un număr de 
6 cooperative, de pildă.

planificarea Inventarelor șl 
alegerea unităților unde a- 
cestca urmau sft se efec
tueze erau lft<ato la latitu
dinea revizorilor si gestio
narilor. La cooperativa 
„Munca" din Cimplna, în 
numai, doi ani, prin delapi
dare șl fals s-a înregistrat 
un prejudiciu de pesta o 
jumătate de milion I Iar 
cei vlnovați (președintele, 
vicepreședintele, contabilul 
șef) n-au fost trași in 
nici un fel la răspundere.

Pe parcursul inx-estlga- 
țlllor noastre am dorit să 
aflăm și părerea conduce-

Anchetă pe urmele unor scrisori
crearea unei asemenea si
tuații sînt și cei oare i-au 
angajat, nesocotind dispo
zițiile Legii nr. 22/1969, Pa
re incredibil, dar Mihai 
Rădulescu. președintele 
C.A.P. Bălceșli — cel in
vestit de cooperatori să a- 
pere avutul obștei și Să 
vegheze la respectarea or
dinii și disciplinei — a de
clarat in fața instanței că 
nici n-a auzit despre a- 
ceastă lege ! Dacă ar fi cu
noscut-o. . ar fi aflat că 
„poate fi gestionar numai 
cel care are pregătirea ne
cesară pentru a indcplini 
această funcție, care nu a 
fost condamnat pentru să- 
vîrșirea unor anumite In
fracțiuni, nu a mai produs 
pagube avutului obștesc in 
alte locuri de muncă, a de
pus garanțiile materiale 
corespunzătoare, este un 
bun gospodar".

Calitățile ce trebuie să le 
îndeplinească cel care mî- 
nuiește bunurile noastre, 
ale obștei — cinste; hărni
cie, spirit gospodăresc — 
reprezintă imperative de 
la care nimeni nu poate 
abdica. Legea nr. 22'1969,

sectorul evidenței contabi
le este condus de persoa
ne care au suferit condam
nări penale. Se înțelege că 
asemenea persoane cu 
munci de răspundere nu 
pot avea vreun ascendent 
moral asupra angajaților 
din subordine, o reputație 
neștirbită. Consecința ? In 
multe cooperative din ju
deț s-au comis fapte pena
le. de prejudiciere a avu
tului obștesc, inregistrin- 
du-se pagube de ordinul 
milioanelor, sub privirile 
îngăduitoare sau chiar cu 
complicitatea unor conta
bili șefi, revizori contabili, 
președinți de unități. Ion 
Dumitrescu, de la coopera
tiva „Confecția“-Ploiești, a 
delapidat peste 90 000 lei, 
lipsa in gestiune fiindu-i 
camuflată in timp de către 
revizorul Emil Istnate, prin 
falsificarea inventarelor. 
La aceasta a contribuit și 
faptul că președintele coo
perativei a dat posibilita
tea revizorului respectiv 
să-și alg^gă singur gestiu
nile pe care urma să le ve
rifice. De altfel, așa cum 
am constatat, de multe ori

rii Uniunii județene a coo
perativelor meșteșugărești 
Prahova cu privire la ase
menea fapte grave, de dez
interes față de avuția uni
tăților din subordine.

— La noi s-au cunoscut 
cazurile respective — ne-a 
spus Traian Niță, vicepre
ședintele uniunii. Am dat 
indicații ca acestea să fie 
prelucrate in colectivele de 
muncă, s-au ținut confe
rințe de popularizare a le
gilor și am recomandat 
schimbarea unora din cei 
vinovați, am făcut chiar și 
adrese scrise în acest 
sens (.'?)

— Cum explicați men
ținerea ca gestionari a 
unor persoane necores- 
punzătoare, cu antecedente 
penale ?

Am folosit suspensia 
pentru că nu am putut să 
consemnăm vreun răspuns 
la observațiile noastre, 
pentru că practic la 
U.J.C.M.-Prahova nu s-a 
întreprins nimic eficient în 
ce privește înlăturarea a- 
baterilor comise la angaja-

rea gestionarilor, In vede
rea creării unui climat să
nătos de respect responsa
bil față do munca cinstită 
a marii majorități a mem
brilor colectivelor din uni
tățile respective, față de a- 
vutul acestora, față de 
lege.

— Apariția acestor feno
mene in uncie cooperative 
meșteșugărești — ne relata 
Iov. M. MHroi, procuror șef 
ai Procuraturii județene 
Prahova — se datof’Kiză, 
in primul rind. nelnde- 
pliniril obligațiilor de 
serviciu in ce privește 
administrarea și gospodări
rea patrimoniului încredin
țat de către persoanele cu 
funcții de conducere, atît 
în cadrul uniunii jtfdcțcnc, 
cit și din unitățile din sub- 
ordinea acesteia. în același 
timp, garanțiile legale, mai 
ales cele instituite dc Le
gea nr. 22/1969, n-au fost 
întotdeauna transpusa in 
practică, ceea ce a permis 
celor puși pe căpătuială 
să se înfrupte din averea 
obștei. Organele noastre au 
depistat numeroase cazuri 
de angajare și menținere 
în funcții gestionara a u- 
nor oameni incompatibili. 
M-aș referi, bunăoară, la 
cooperativele „Deservirea" 
și „încălțămlnteaM-Ploieștk 
„Munca meșteșugarilor"- 
Mizil ș.a., unde abia la in
tervenția repetată a noas
tră s-a procedat la înlocui
rea unor persoane care nu 
mai aveau, potrivit legii, 
dreptul să se ocupe de ges
tionarea avutului unități
lor.

Iată de ce se impune ca, 
pretutindeni, cu deosebire 
acolo unde se minuiesc va
lori materiale, pe lingă 
grija pentru selecționarea 
și angajarea gestionarilor, 
cu respectarea stricta a le
gii, să existe și preocupa
rea pentru desemnarea u- 
nor persoane corespunză
toare, de o integritate mo
rală neștirbită, care să se 
ocupe de verificarea aten
tă a activității lor. a între
gii unități. Pentru că nimă
nui nu-i poate fi indiferent 
pe mina cui este încredin
țat avutul obștesc. Iar res
ponsabilitatea celor care, 
în calitate dc conducători 
șl oameni politici, se ocupă 
de gospodărirea patrimo
niului obștesc, trebuie să 
crească In consens cu spi
ritul . legalității socialiste, 
al normelor noastre de 
tică și echitate.

NOI COMPLEXE PENTRU SERVIREA POPULAȚIEI

Aflăm de la organele de resort ale UCECOM că, pină la sfirșitul 
acestui an, vor fi date In folosință Încă 40 complexe de servire a 
populației șl peste 90 ateliere1 meșteșugărești. Mare parte dintre ele 
eu șl fost puse la dispoziția publicului : la Alba Iulia, Baia-Mare, Tg. 
Jiu, Ploiești etc.
AVIZ TINERILOR INTERESAȚI

în aproape toate ju
dețele țării se află in 
construcție cămine
muncitorești pentru 
nefamiliști. în Bucu
rești, de pildă, capaci
tatea acestor edificii 
va însuma, pină la

sfirșitul anului, 5 000 
dc locuri. în Pitești — 
circa 1 000. Am citat pe 
piteșteni pentru că el 
sint șl autorii unei 
inițiative Interesante 
și mobilizatoare : In 
stabilirea priorităților

pentru ocuparea locu
rilor In viitoarele că
mine se va tine seama 
și de numărul de ore 
de muncă voluntar- 
patrlottcă prestate la 
construcția acestora de 
tinerii eolicltanțL

CABINET PENTRU PREVENIREA STERILITĂȚII

De clteva zile, la policlinica spitalului județean din Baia Mare func
ționează un nou serviciu medical de specialitate — cabinetul pentru 
prevenirea șl combaterea sterilității. Este pentru prima oară In județ 
cind, pentru tratarea acestei afecțiuni, se rezervă un serviciu special 
— cu personal medical anume pregătit, cu posibilități modeme de 
investigație șl tratament.
DE CE LIPSEȘTE BULIONUL DE PE PIAȚA SUCEVEI î

La depozitul central 
al C.L.F. din munici
piul Suceava contro
lul obștesc a găsit 
aproximativ 8 000 kg 
de bulion alterat, in 
timp ce la magazinele 
de desfacere acest

produs lipsea cu desă- 
vlrșire. Șl, tot aici, ca 
urmare a lipsei de spi
rit gospodăresc pentru 
conservarea produse
lor, se aflau In stare 
de degradare 30 tone

do morcovi, o tonă de 
ceapă și — să vezi și 
să nu crezi ! — 130 de 
lăzi cu struguri. Cine 
acordă C.L.F.-ulul 
„premiul1* pentru buna 
gospodărire ?

ÎN AZUGA, APA E LA ÎNĂLȚIME

Odată cu terminarea lucrărilor de Îmbunătățire a alimentării cu 
potabilă, populația orașului Azuga primește în plus 150 mc de _r_ 
la fiecare oră. După cum ne informează inginerul Lucian Palmez, de 
la Grupul întreprinderilor de gospodărie comunală și locatlvă Prahova, 
construcția barajului de captare a apei de pe Valea Azugăi, con
ducta de aducțiune de pest^ 2 km, stațiile de decantare, filtrare, re
zervoarele de inmagazinare — care reprezintă o investiție de aproa
pe 6 milioane lei — asigură nu numai cantitatea necesară de apă 
localității Azuga. ci șl presiunea necesară de ridicare, incit toți con
sumatorii, la orice înălțime ar avea locuința, 
robinet

O, BRAD FRUMOS..

apă 
apă

să poată avea apă la

Alexandru BOGHIU

La începutul acestei 
săptămlni, întreprin
derea „Flamura ro
șie" din Sibiu a livrat 
unităților comerciale 
din țară Ultimele lo
turi de pomi de iar
nă... din plastic (in-

treaga comandă livra
tă pentru acest an În
sumează 33 250 bucăți). 
Executați în două sor
timente — de 54 cm și 
83 cm (34,50 lei și, res
pectiv, 67,50 lei) — 
pomii de iarnă din 
plastic, pe Ungă o fo-

losință nelimitată, pre
zintă si avantajul e- 
conomisiril unul mare 
volum de 
de" din 
forestier s 
așteptăm 
zine...

j „aur ver- 
patrimoniul 

al tării. II 
în maga-

fost deschis

PENTRU CEI MAI MICI CETĂȚENI

bonifer au’fost ridicate și noi obiec
tive social-culturale. La Petrila a 
început să funcționeze din toamna 
aceasta o școală generală cu 16 săli 
de clasă, iar la Vulcan s-a dat în

Noi locuințe pentru mineri

in prezent în 
orașele și comunele

PEISAJ COMERCIAL LA BRĂILA

(Urmare din pag. I)

O bună 
la gră- 
Crlstian

Co- 
nivel.

Ocrotirea mamei șl copilului este o componentă principală a grijii statului 
crcșclor și grădinițelor de copii, știut fiind că existența acestor instituții 
parte din aceste obiective sociale au și fost date in folosință. Vă prezentăm 

dinlța nr. 8

pentru om. Cincinalul actual prevede dezvoltarea intensă & rețelei 
condiționează în mare parte randamentul muncii salariatei-mamă. 

în fotografia alăturată secvențe surprinse de fotoreporterul nostru 
din Tirgovișto Foto : S.

folosință o creșă cu 100 de locuri. în 
centrul minier Lupeni s-a construit 
un cămin pentru tineri nefamiliști, 
iar la Lonea s-a dat in folosință un 
complex meșteșugăresc pentru ser- 

. .......... „ ............. ...... ---------- ■ -virea ^populației. Au continuat/ 
brie: De asemenea, in așezările mi->? .de asemenea, lucrările -pentru imbu-, 
n icre din atest important bazin carr - , nfițătire^ alimentării cu ----- 

... -........ trelor miniere din acest
canalizare generală a 
din Valea Jiului, lucrări 
s-au investit, în ultimii 
100 milioane lei.

.>
în localitățile miniere ale Văii 

Jiului au fost date in folosință in a- 
cest an aproape 700 de apartamente 
construite cu fonduri alocate de stat, 
iar alte .600 vor fi predate benefi- 

. clarilor pină la finele lunii decem-
apă,j el c^nr- 
bazin și de 
localităților 
pentru care 
ani, peste 

(Agerpres) -

La Brăila, în noul cartier de blocuri „Vizlru II", a 
marți un complex comercial cu o suprafață de 1100 mp. Aici func
ționează un magazin alimentar cu autoservire, o casă de comenzi 
și de abonamente pentru servirea laptelui la domiciliu, raioane pen
tru desfacerea cărnii și preparatelor din came, pentru brînzeturi, pes
cărie, dulciuri, pîine, o secție tip „Gospodina", un punct de vinzare a 
legumelor și fructelor și altul de desfacere a produselor de mercerie 
și tutun. Zilele următoare va fi dat in folosință un alt important 
complex comercial la parterul blocului turn din strada Școlilor.

în ' cartierul de- lo- cu o capacitate • totală mănătoare construite
cuințe Tomis III și de 250 de locuri pen- pjng 
Tomis IV, din Con- tru copiii salariaților. 
stanța, au fost date in din oraș. Ele se adau- 
folosință două cămine gă altor obiective ase- județului Constanța-

ÎNTREBARE : Dacă 
locuințele care se rea
lizează cu sprijinul 
statului, in credite și 
execuție, sau care se 
cumpără din fondul 
locativ de stat, se pot 
lăsa moștenire sau se 
pot vinde ?

turi ce se pot face la 
CE C. cu dobindă de 
8 la sută pe an, deoa
rece creditele ce se a- 
cordă de stat nu pot 
depăși plafoanele sta
bilite prin Legea nr. 4.

utile a acestora, cu su
prafața utilă a locuin
țelor respective, iar la 
totalul rezultat se a- 
plică tariful corespun
zător locuinței.

RÂSPUNS : în con
formitate cu art. 644 
din Codul civil, pro
prietatea bunurilor se 
dobindește și se trans
mite și prin succesiu
ne. Procedura de des
chidere a succesiunii 
este reglementată de 
Decretul nr. 40 din 
22.1.1953 privitor la 
procedura succesorală 
notarială. în corelare 
cu aceste prevederi de 
principiu, prin art. 51 
din Legea nr. 4/1973 se 
stabilește că In caz de 
succesiune sau de în
străinare a locuinței —_ 
realizate cu sprijinul* 
statului, în credite și 
execuție, sau a celei 
cumpărate din fondul 
locativ de stat — se 
transmit asupra dobin- 
di torului toate dreptu
rile și obligațiile re
zultate din contractul 
de împrumut, din con
tractul de construire 
sau din contractul de 
vinzare-cumpărare.

în consecință, aceste 
locuințe pot fi lăsate 
moștenire. De aseme
nea, ele pot fi înstrăi
nate in condițiile sta
bilite prin art. 31 din 
Legea nr. 4/1973. iar in 
cazul rambursării inte
grale a creditului, ele 
pot fi înstrăinate fără 
nici o condiție.

ÎNTREBARE : Suma 
încasată drept despă
gubire pentru locuința 
ce urmează a fi demo
lată va putea constitui 
avansul pentru noua 
locuință, in cazul cind 
fostul proprietar do
rește să-ți construias
că o nouă locuință, 
chiar dacă această su
mă este mai mică sau 
mei mare decit avan
sul minim stabilit 7

RĂSPUNS : Pentru 
persoanele care întru
nesc condițiile prevă
zute de lege, da, și ea 
trebuie depusă inte
gral. în cazul Jn care 
avansul depus și cre
ditul acordat nu aco
peră costul locuinței 
dorite, diferența tre
buie depusă la contrac
tare de către benefi
ciar, fie din surse pro
prii, fie din imprumu-

ÎNTREBARE: 
recțiile pentru ___
prevăzute in tabelul de 
la anexa 2, se aplică 
șl suprafeței depen
dințelor și garajului

Specialiști ai di
recției de resort 
din Comitetul 
pentru proble
mele consiliilor 
populare dau 
răspuns la aite 
întrebaii referi
toare Ia aplica
rea legilor 4 și 5

ÎNTREBARE : Dacă, 
in condițiile Legii nr. 
4/1973, se poate sau nu 
acorda credit pentru 
cumpărarea de către 
chiriaș a locuinței din 
fondul locativ de stat, 
pe care o deține, in 
situația in care acesta 
in trecut sl-a înstrăi
nat (prin vinzare sau 
donație) o locuință 
proprietate personală 
ce nu a fost construită 
cu sprijinul statului ?

situate la alte nivele 
decit locuința ?

RÂSPLNS : Corec
ția de nivel corespun
zătoare unui aparta
ment se aplică și de
pendințelor și anexe
lor afurente acestui a- 
partament, numai dacă 
acestea sint situate in 
construcția (bloc) res
pectivă. Aceasta, de
oarece corecția de ni
vel se aplică valorii 
totale de înlocuire a 
locuinței, in care s-a 
inclus și prețul depen
dințelor și anexelor a- 
ferente. Pentru ane
xele gospodărești si
tuate in curți nu se 
aplică corecții de nivel.

RĂSPUNS: Conform 
prevederilor Legii nr. 
4/1973 orice cetățean 
beneficiază o singură 
dată de sprijinul sta
tului pentru construi
rea sau cumpărarea u- 
nei locuințe proprieta
te pc-r.sona’ă, cu excep
țiile .stabilite prin art 
19 din lege (cei care 
se mută definitiv din- 
t. -'> localitate in alta). 
C.nd un cetățean do- 
rește să cumpere lo
cuința pe care o de
ține in calitate de chi
riaș, fiind singurul 
cumpărător posibil al 
ei; statul ii acordă 
creditul stabilit prin 
lege, chiar in cazul in 
care in trecut a în
străinat locuința pro
prietate personală 
(prin vinzare sau do
nație). dacă nu a be
neficiat de credit de 
la 6tat pentru con
struirea el.

ÎNTREBARE : Care 
.este suprafața de te
ren ce se poate atribui 
odată cu vinzarea unei 
locuințe celui care o 
cumpără ?

ÎNTREBARE: Ce
tarif se aplică came
relor de serviciu care 
nu sint situate la sub
sol sau in cadrul apar
tamentului. in cazul 
locuințelor proprieta
te de stat, altele decit 
cele executate din fon
durile statului ?

RASPUNS : Came- 
y rele de serviciu afe

rente unor apartamen
te, care nu slnt situate 
la subsol sau in cadrul 
apartamentelor (la a- 
celași nivel), se iau in 
calcul la stabilirea va
lorii locuințelor prin 
însumarea suprafeței

RĂSPUNS : Odată 
cu vinzarea locuinței 
se atribuie in folosința 
cumpărătorului, pe du
rata existenței con
strucției. și terenul a- 
ferent ei. Prin teren 
aferent locuinței se În
țelege terenul de sub 
construcția care se 
vinde (locuință, de
pendințe, anexe gospo
dărești etc.) și terenul 
strict necesar accesu
lui la acestea, conform 
art. 17 din H.C.M. nr. 
860/1973. în cazul cind 
In clădire sint mai 
multe locuințe, se atri
buie cotă-parte pro
porțională cu suprafa
ța utilă ce se vinde.

re asupra sănătății oamenilor și ran
damentului in muncă este zgomotul. 
S-a calculat că datorită intensității 
sporite a zgomotului productivitatea 
muncii scade obișnuit cu 5 pină la 
chiar 20 la sută ! Pentru a anihila 
această irosire a potențialului de 
muncă, specialiștii Institutului de 
proiectări tehnologice al industriei 
ușoare au găsit uncie remedii pro
mițătoare. La țesătoria „Victoria" din 
Iași, de exemplu, s-a aplicat. în mod 
experimental, la plafonul unei hale 
un tratament fonoabsorbant. format 
din casete de aluminiu perforat, pre
văzute cu saltele din pislă minerală. 
Realizindu-se o reducere a nivelului 
zgomotului cu circa 4—7 dB. prin a- 
plicarea acestei măsuri ergonomice 
s-a 'obținut, totodată, o creștere a 
productivității muncii cu circa 5—6 
la sută.

Un studiu ergonomie interesant 
și eficienta fost elaborat la instalații
le dc aglomerare a minereului de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara. 
Prin soluțiile adoptate s-a reușit ca 
noxele să scadă la un procent in
fim ; drept urmare, fenomenele de 
oboseală și îmbolnăvirile provocate de 
aceste noxe s-au redus aproape in 
întregime. Pină la aplicarea măsurilor 
ergonomice amintite, la Fabrica de 
aglomerare nr. 2 se lucra cu un e- 
fectlv de forță de muncă cu mult 
peste nivelul planificat. Acum, cind 
s-au îmbunătățit radical condițiile 
de muncă, a devenit posibilă redu
cerea efectivului fată de nivelul pla
nificat cu circa 200 salariați, care au 
putut fi astfel utilizați in alte sec
toare. obținindu-se totodată o crește
re a productivității muncii cu aproa
pe 16 la sută.

Se cuvine insă remarcat că preo
cupările in domeniul ergonomie nu 
s-au ridicat încă pretutindeni la ni
velul cerințelor și posibilităților, că 
ceea ce s-a făcut pină acum este 
mult prea puțin față de ceea ce pu
tea fi făcut. Cauza tărăgănării rezidă 
— credem — In insuficientul Interes 
pe care-1 manifestă unele cadre din 
conducerea a diferite instituții și 
unități productive, inceplnd cu mi-

•>

nisterele și terminind cu întreprinde
rile. Din nefericire, este încă mult 
prea rășpindită concepția îngustă 
potrivit căreia atentie maximă tre
buie să se acorde. în primul rind. 
sarcinilor imediate, la zL — și apoi 
să ne ocupăm do ,^alte probleme" — 
ca și cum ergonomia ar constitui o 
„altă problemă" și nu o componentă 
intrinsecă a realizării sarcinilor in 
condiții mal bune, mai eficiente. 
Cit de greșită este această optică o 
dovedesc exemplele înfățișate mai 
sus. ca de altfel toate acțiunile er
gonomice realizate, care au avut

că. în cei doi ani care s-au scurs, 
nu au fost valorificate integral toate 
aceste concluzii. Investigațiile ergo- 
nomice efectuate de institutele de 
cercetări sint puține la număr, ră- 
mînînd încă multe domenii în care 
problemele ridicate de practică sînt 
nerezolvate. După părerea noastră, la 
această situație contribuie și faptul 
că in cercetarea aplicativă ergonomi- 
că lucrează un număr mult prea re- 
strins de‘ specialiști — circa 140.

De asemenea, trebuie spus că în 
proiectarea noilor capacități de pro
ducție. a utilajelor si instalațiilor

ERGONOMIA
drept principal efect tocmai crește
rea producției si productivității 
muncii. Rămînerea in urmă în acest 
domeniu este cu atit mai nejustifi- 
cată cu cit un mare număr de cadre 
de conducere și specialiști au urmat 
cursuri adecvate la Institutul central 
pentru perfecționarea pregătirii ca
drelor ', prea puțini aplică Insă in 
practică cunoștințele ergonomice în
sușite. Se pare că mulți dintre eL au 
uitat că cunoștințele aVc.nsatepe care 
și le-au însușit pe banii statului 
trebuie introduse nelntlrziat In. prac
tică. Mai mult ca oricind astăzi, cind 
realizarea cincinalului înainte de 
termen reclamă va’orifirarea deplină 
a întregului Dotențial Uman si teh
nic existent in întreprinderi, este 
necesar ca activitatea de cercetare 
și proiectare, cit șl cea de organi
zare. să corespundă in mal mare mă
sură necrsl'ătilor si posibilităților 
fiziologice si psihologice ale omului.

Conferința de ergonomie din 1971 
a permis desprinderea unor impor
tante concluzii privind direcțiile In 
care trebuie canalizată activitatea 
din acest domeniu In tara noastră. 
Cu părere de rău trebuie «ă spunem

nu se tine seama de rezolvarea pro
blemelor importante privind relația 
om-mijloc de muncă-mediu, nu se 
respectă principiile ergonomice. Deși 
pe plan mondial atestatul ergonomie 
a devenit o necesitate obiectivă, de
terminată de comDetftivitatea pro
duselor. totuși în tara noastră nu 
s-a lărgit in mod corespunzător, 
experiența dobândită, de pildă. In e- 
laborarea atestatului ergonomie pen
tru strungul SNA 630.

Soootesc că deosebit de important 
pentru succesul activității din acest 
domeniu este instruirea si perfec
ționarea cadrelor. în acest scoo s-au 
organizat unele cursuri postuniver
sitare sau de inițiere, se predau no
țiuni de ergonomie la Academia de 
studii economice și Politehnica din 
București, au fost organizate lecto
rate oe aceste teme, s-au inițiat 
cursuri de popularizare la Univer
sitatea populară din București. Este 
un lucru bun. dar Insuficient. Cu
noștințele ergonomice trebuie să de
vină un bun al unor mase cit mai 
largi. De aceea, cred că se impune 
acordarea unei atenții sporite in
struirii cu problemei* «rgonomice

a tuturor cadrelor pe care le pre
gătim prin învățămintul profesio
nal și tehnic. Credem că promovarea 
studiilor ergonomice nu trebuie să 
constituie numai preocuparea spe
cialiștilor, mai ales în condițiile in 
care nu se reușește ca lntr-o Între
prindere să se constituie o echipă 
complexă de ergonomie. Aceste pre
ocupări. de adaptare a muncii la 
om. trebuie 6ă fie în atenția perma
nentă a conducătorilor de unități e- 
conomice șl organizatorilor procesului 
de producție, a sindicatelor. Dată 
fiind contribuția substanțială a ergo
nomie! în acțiunea de Identificare și 
valorificare a potențialului uman al 
întreprinderilor, se impune necesi
tatea ca ministerele, centralele, in* 
stitutele de învățământ și cele de 
cercetări și proiectări să elaboreze 
programe concrete care să asigure 
alinierea tării noastre alături de ță
rile cu cele mai bune rezultate In 
domeniul ergonomie. în această ac
țiune trebuie să participe, alături de 
specialiști, colectivele largi de oa
meni ai muncii care sînt direct inte
resați în crearea condițiilor apte să 
ducă la ridicarea eficientei întregii 
economii șl la îmbunătățirea conti
nuă, pe această bază, a condițiilor de 
muncă și de viață. Se cere, totodată, 
intensificată și dezvoltată activitatea 
editorială, pentru ca ergonomia să fie 
cit mai larg popularizată. în ceea ce 
privește sindicatele, în etapa actuală 
sînt preocupate să cuprindă In pro
gramele de propagandă tehnico-eco- 
nomice mai multe acțiuni pe teme de 
ergonomie, de utilitate activității 
practice a diferitelor categorii de sa
lariați, să sprijine realizarea progra
melor privind introducerea ergono
mie! In toate ramurile economiei na
ționale. să impulsioneze pregătirea 
unui număr cit mal mare de cadre 
in acest domeniu.

Pentru deplinul succes in această 
acțiune, esențial este să folosim cit 
mai bine condițiile si posibilitățile 
de care dispunem, incit roadele aces
tei științe să-și găsească o aplicare 
cit mai largă și operativă in munca 
oamenilor, a făuritorilor bunurilor 
materiale și spirituale ale societății 
noastre socialiste.

I
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ÎN PRODUCȚIA DE FONTĂ ȘI OȚEL
D n ocest Qn producem 8 milioane de tone de ojel ți 5 570 000 tone de 

fontă. Realizarea unei asemenea producfii necesită consumuri considerabile de 
cocs, energie electrică, combustibil ș.a. Consumurile sint însă diferite de la un 
combinat siderurgic la oltul, in funcție de gradul de dotare, de capacitatea 
instalațiilor, de calitatea minereurilor, a cocsului ș.a.m.d.

O analiză a consumurilor de combustibil convențional ți energie elec
trică pe tona de fontă ți oțel înregistrate după trei trimestre ale acestui an 
de către combinatele din Hunedoara, Reșița ți Galați arată că cel mai scăzut 
consum de combustibil convențional pe tona de fontă a fost realizat la Hune
doara. In ce privețte consumul de energie electrică pe tona de fontă, pe 
primul loc se situează siderurgicii rețițeni. La consumul de combustibil con
vențional ți energie electrică pentru producerea oțelului Martin, cele mai 
bune rezultate au înregistrat ofelarii hunedoreni. La consumul de energie elec

trică pentru producerea unei tone de oțel electric, comparația indică un 
avantaj al siderurgiștilor hunedoreni față de cei din Galați.

Variațiile relevă însă — pe lingă diferențierile de ordin tehnic ți mate
rial la care ne-am referit — ți unele neajunsuri, unele rămîneri în urmă în 
privința identificării și valorificării posibilităților de reducere a consumului pe 
unitatea de produs.

Urmărind modul în care acționează marii producători de metal pen
tru înfăptuirea sarcinilor stabilite prin Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a prevederilor Decretului Consiliului de Stat referitoare la gospodări
rea mai judicioasă a combustibilului și energiei electrice, prezentăm, în cadrul 
anchetei noastre, odată cu experiența utilă dobîndită, măsurile ce se între
prind și obiectivele ce urmează a fi atinse în acest an ți in cursul anului vii
tor la Hunedoara, Reșița și Galați.

Răspunsuri din marile centre siderurgice: Uzina de fire sintetice Săvinești. Aspect din secjia textil — linia de 
fibră poliamid

Foto : E. Dlchiseanu

HUNEDOARA REȘIȚA W GALATI
1____

• In 10 luni ale anului, economii de peste 
7 700 tone combustibil conventional, cu care 
se pot elabora mal mult de 54 000 tone otel 
Martin • Consumurile specifice de enerqle 
electrică au fost micșorate în total cu
2 200 000 kWh, cu care se pot produce peste
3 000 tone otel special în cuptoarele elec
trice.

Comparativ cu consumurile normate din 
acest an, tn xece luni s-au economisit: • Peste 
23 000 tone combustibil energetic • Peste 
2 300 tone cocs metalurgic • Peste 1 300 000 
kWh energie electrică.

• Pînă In prezent, colectivul combinatului 
a valorificat resurse energetice secundare 
echivalente cu zeci de mii de tone combustibil 
conventional • La energia electrică, consumu
rile au fost reduse cu 50 milioane kWh.

PLANTAREA POMILOR
în flecare secție au fost 

întocmite programe con
crete de măsuri — infor
mează tor. Constantin Na
gy. inginer-sef energetic al 
C.S. Hunedoara — care se 
înfăptuiesc în paralel cu 
intensificarea acțiunii de 
utilizare mai eficientă a re
surselor energetice secun
dare — gaze furnal și de 
cocs — de exploatare mai 
rațională a instalațiilor 
pentru recuperarea căldurii 
din gazele arse in sectoa
rele oțelării și laminoare, 
unde acum funcționează 11 
cazane recuperatoare. Pen
tru folosirea mai deplină a 
combustibililor locali s-a 
asigurat introducerea biga
zului (gaz metan — gaz de 
furnal) la cuptoarele lami- 
noarelor de sirmă și de 
profile fine. în scopul ra
ționalizării consumului de 
combustibil s-a trecut în 
rezervă .un turbogenerator 
de 6 MW ; ca atare, pînă 
la sfirșitul anului se vor 
economisi circa 820 tc.c. 
Demne de remarcat sint 
și măsurile care vizează 
prevenirea funcționării „in 
gol" a utilajelor consuma
toare de energie electrică. 
S-au încărcat mai rațio
nal stațiile de distribuție și 
transformatoarele, ceea ce 
a permis trecerea in re

zervă la rece (prin decu
plare) a unui transforma
tor de 1 000 kVA și a al
tuia de 630 kVA. la secția 
I furnale, precum și a 
două transformatoare — 
de 400 Și, respectiv, 360 
kVA — la stația de pom
pe Cerna.

Acțiuni in curs de des
fășurare ? La laminoa re
le de sirmă și profile fine 
se trece la aplicarea co
menzilor automate (prin 
celulă fotoelectrică) pentru 
aprinderea și stingerea ilu
minatului exterior ; in ca
zul laminorului de 750 mm 
și la cele două bluminguri 
se execută lucrări pentru 
sistematizarea iluminatului 
in subsolurile de ventila
ție, in scopul eliminării ri
sipei de energie electrică. 
De asemenea, la nivelul 
combinatului se desfășoa
ră din plin lucrările privind 
separarea circuitelor ilumi
natului interior de cel ex
terior. Prin înfăptuirea a- 
cestor măsuri, a multor al
tora, cit și prin finalizarea 
unor investiții — cum ar fi 
cele două cazane recupe
ratoare de la oțelăria Mar
tin nr. 2, cuptoarele 5 Și 6 
— in anul acesta se vor 
economisi, in total, față do 
normă, peste 10 000 tone 
combustibil convențional.

Ne răspunde ing. Con
stantin Savu. directorul ge
neral al combinatului si
derurgic :

în domeniul economisirii 
energici electrice este vorba 
de raționalizarea ilumina
tului prin 6ectorizarea și 
comanda numai după ne
cesitate a luminatului in
terior din halele de pro
ducție, înlocuirea corpuri
lor de iluminat cu incan
descentă (neeconomicoase) 
cu lumina fluorescentă ; 
curmarea oricăror ten
dințe de folosire ne
justificată a corpurilor de 
încălzire electrică prin 
control zilnic și introduce
rea unei discipline riguroa
se j optimizarea schemei 
de’ distribuire a energiei e- 
lectrice, in vederea reduce
rii la minimum a circula
ției suplimentare de ener
gie reactivă și a mersului 
;,în gol“ al transformatoa
relor ; depistarea Și înlătu
rarea pierderilor de aer 
comprimat ; limitarea con
sumului de energie la pom
parea apei industriale. în 
scopul gospodăririi judi
cioase a combustibilului se 
acționează pentru distribui
rea cu grijă și utilizarea 
căldurii din rețeaua de ter- 
moficare, prin completarea 
și Întărirea izolațiilor ter
mice, evitarea pierderilor 
de apă fierbinte și abur,

sistematizarea unor insta
lații neeconomicoase de 
consum, reducerea progra
mată a intensității căldurii 
la temperaturi strict nece
sare ; recondiționarea sau 
înlocuirea actualelor arză
toare neeconomice de la 
unele cazane de Încălzire 
centrală ; reglarea perma
nentă a arderii in cazanele 
și cuptoarele industriale Ia 
parametrii optimi, in soopul 
prevenirii pierderilor de 
căldură prin gazele de ar
dere ; creșterea gradului de 
eficiență în utilizarea ter- 
moficării pe baza aburului 
de priză, prin renunțarea la 
diverse sisteme neeconomi
coase de termoficare. Pen
tru reducerea consumului 
de cocs s-a asigurat și se 
va accentua in continuare 
Încălzirea aerului suflat in 
furnale la temperaturi tot 
mai Înalte. O contribuție 
la diminuarea consumului 
de oocs o au întreținerea șl 
reparațiile la timp, de ca
litate, ale instalațiilor fur
nalelor, la care se adaugă 
reparația capitală a unui 
furnal, In curs de termi
nare.

în urma aplicării acestor 
măsuri, in ultimele două 
luni ale anului se vor eco
nomisi Încă 4 000 t.c.c., 200 
tone cocs și 250 000 kWh 
energie electrică.

C.S. Galați, acest „gigant" 
al industriei metalurgice 
românești, consumă anual 
o cantitate de energie elec
trică și do combustibil e- 
chivalentă cu dc patru ori 
consumul total al unui oraș 
do mărimea Galațiului, de
sigur, fără combinat. Cu 
toate economiile obținute, 
aprecierea unanimă a 
maiștrilor, inginerilor și 
tehnicienilor cu oare am 
discutat este : rezultatele 
obținute sint încă departe 
de a fi considerate pe de
plin mulțumitoare.

— O dovadă in acest sens 
— ne-a spus tov. Teodor 
Ioanovici, inginerul șef al 
uzinei pentru producerea 
și distribuirea energiei în 
siderurgie — o constituie 
faptul că, la o serie de pro
duse, normele de consum 
de energie electrică și com
bustibil nu au fost In în
tregime respectate. Cu Ex
cepția producției de oțel, 
la care atit la energie elec
trică, cit și la combustibil, 
norma de consum pe tonă 
s-a diminuat cu 4,3 kWh și, 
respectiv, 1 kg combusti
bil convențional, la celelalte 
produse — intre care fon
ta — toate consumurile de 
combustibil șl energie elec
trică au fost depășite. La 
cocs, bunăoară, cu 3,9 kg pe 
tona de fontă, la energia

electrică cu B,4 kWh pe 
tonă, iar la combustibil 
convențional cu fi kg pe 
tona de fontă.

Astfel de depășiri nu mal 
pot fi tolerate — au hotărit 
colectivuL combinatului șl 
organizația de partid. Ca 
urmare, s-au declanșat a- 
nalize temeinice, prin con
sultarea masei largi de 
oameni ai muncii din ca
drul platformei siderurgi- 
oe; depistindu-se cu acest 
prilej sursele generatoare 
de risipă și importante re
zerve nevailorificate. Pe 
baza constatărilor făcute, a 
sugestiilor și propunerilor 
formulate de un .număr 
mare de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, a fost Întoc
mit un amplu program de 
acțiune cuprinzind măsuri 
concrete de reducere a con
sumului de energie electri
că șl combustibil la, nivelul 
.’fiecărei ,'unități din cadrul 
plătfbrfnei; Ele se referă, 
intre altele, la : diminuarea 
procentului de pierderi din 
reglaj pe magistralele de 
gaz de furnal de la 10—12 
la sută, la 3—4 la sută ; 
preincălzirea aerului de 
combustie destinat cuptoa
relor industriale : utiliza
rea bi gazului la slebinguri, 
centralizarea comenzii ilu
minatului exterior ș.a.

De ce la primăvară, 
ce se poate face, acum, 

în toamnă?
Deși condițiile de lucru sînt bune, ritmul. plantărilor în 
livezi este necorespunzător: doar trei la sută din planul 

de toamnă-primăvară !

Măsuri și direcții de acțiune
• în aceste zile, h C.S. Hunedoara se analizează te

meinic căile si posibilitățile existente pentru închide
rea in anul 1974 a tuturor ..canalelor" de risipă a com
bustibililor și energiei electrice. Concluziile desprinse 
din aceste analize vor fi dezbătute in ședința de lucru 
a comitetului oamenilor muncii din 27 noiembrie a.c. 
între preocupările conducerii combinatului șe află, de 
asemenea, realizarea la termen a unor noi obiective 
de investiții, in anul viitor, și a unor importante mă
suri tehnice (cum ar fi construcția a două cazane de 
recuperare a căldurii din gazele arse Ia cuptoarele 7 și 
8 ale otelăriei nr. 2 ; a grupului turbogenerator de 
12 MW cu prize și condensație ; introducerea utilizării 
bigazului la încălzirea lingourilor In cuptoarele lami
norului Biuming de 1 300 mm).

• Deosebit de importante sint acțiunile preconizate 
la C.S. Reșița pentru anul 1974. Se au in vedere : re
cuperarea căldurii evacuate prin gazele de ardere de 
la cuptoarele otelăriei : îmbunătățirea recuperării căl
durii gazelor de ardere de la cuptoarele de propulsie 
ale laminoarelor ; înlocuirea cuptoarelor ..Mendheim" 
cu 14 camere cu un cuptor tunel ; renunțarea la cup
toarele vechi ale laminorului de bandaje, in favoarea 
unui cuptor carusel ; modernizarea hidrocentralei 
Grebla si — in legătură cu această lucrare — desfiin
țarea rețelei vechi și neeconomicoase de 20.8 kV ; in
troducerea procedeului de îmbogățire cu oxigen a ae
rului carburant Ia furnale și cuptoare Siemens Martin. 
Unele din aceste acțiuni se află in curs de realizare. 
Nu s-a găsit posibilitatea practică de valorificare, din 
cauza spațiului extrem cie restrins al otelăriei. a căl

durii din gazele de ardere. Este necesar ca IPROMET 
să elaboreze neîntirziat soluțiile tehnice șl documenta
ția de execuție pentru aplicarea acestei măsuri.

• Esențiale in cadrul C.S. Galați — potrivit apre
cierii ing. Leonard Marian, dispecer șef energetic — 
sint asemenea măsuri : utilizarea gazelor combustibile- 
deșeu. respectiv, a gazului de furnal și a celui de cocs; 
ca urmare, se va introduce folosirea bigazului la cup
toarele cu propulsie 1. 2 și 3 din cadrul laminorului 
de tablă groasă și la cuptorul numărul 1 de la lami
norul de benzi la cald. La secția furnale, ing. Ștefan 
Banu, șeful secției, ne-a comunicat : „Importantă pen
tru reducerea consumului de combustibil in furnale 
este ridicarea temperaturii aerului insuflat. De aceea, 
am întocmit un plan riguros de întreținere și reparare 
a preincălzitoarelor. astfel ca temperatura aerului în 
furnal să se mențină in medie la circa 1 120 grade, 
știut fiind că. prin creșterea cu 100 de grade a tempe
raturii aerului, consumul de cocs pe tona de fontă se 
reduce cu pină la 15 kg. Cit privește reducerea consu
mului de energie electrică, măsurile se referă la opti
mizarea fluxului la benzile transportoare a materiilor 
prime, in scopul diminuării la maximum a timpului 
de funcționare «in gol» a acestora". Tot in vederea re
ducerii consumului de cocs pe tona de fontă — la 
care norma de consum urmează să fie. in anul viitor, 
mai mică cu 10 kg fată de cit este prevăzut in acest 
an — urmează să se utilizeze pe o scară mal largă, in 
procesul de elaborare a fontei, minereul peletizat, (îm
bogățit). să se intensifice procesul tehnologic de obți
nere a fontei prin utilizarea oxigenului.

ECONOMII ’74
—• La C.S. Hunedoara : peste 20 000 tone combustibil conven

țional. Prin punerea parțiala în funcțiune a secției de omogenizare 
a minereurilor de fier se va asigura reducerea consumului specific 
de cocs cu cel puțin 3—5 kilograme pe tona de fontă.

— La C.S. Reșița : peste 30 000 tone combustibili energetici 

și peste 4 000 000 kWh energie electrică,

- La C.S. Galați : 84 800 tone combustibil convențional (cu

care se pot produce peste 300 000 tone fontă, și 2,1 milioane 
kWh energie electrică (cu care se pot elabora 6 000 tone fontă) ; 
prin utilizarea resurselor energetice secundare vor- fi recuperate 
175 000 tone combustibil convențional.

Pentru dezvoltarea, in continuare, a pomiculturlî s-a prevăzut ca 
în această toamnă și in primăvara anului viitor in cooperativele 
agricole să se planteze 5 000 hectare cu pomi in masiv. De asemenea, 
pe baza indicațiilor conducerii partidului, continuă acțiunea de plan
tare a pomilor in gospodăriile populației, în spațiile dintre blocuri din 
orașe, pe marginea drumurilor. în acest soop, pepinierele au produs, 
in aces>t an, o mare cantitate de material săditor, în special de măr, 
păr, cireș, vișin, arbuști fructiferi, ceea ce va permite să fie îmbună
tățită structura livezilor. După cum am fost informați la centrala de 
specialitate, pe baza cererilor forrriulâțe de fiecare județ 6-a reparti- 
za<t~dln vreme materialul sădțtor pomicol, pentru ca el să poată fi 
procurai din vreme și apoi să se treacă la plantare.

Timpul excepțional de frumos din această toamnă a permis des
fășurarea in bune condiții a lucrărilor în livezi. în mod deosebit ee 
urmărește ca, acum in toamnă, să se planteze un număr cit mai mare 
de pomi, deoarece, in acest fel. se asigură o prindere mai bună, se 
evită degradarea materialului săditor care adesea este păstrat peste 
iarnă in condiții necorespunzătoare. Deși aceste cerințe sint binecu
noscute de către toți specialiștii, de cadrele de conducere din unită
țile agricole, nu s-a acționat cu destulă hotărire pentru ca, in această 
toamnă, să se planteze un număr dt mai mare de pomi. Pină la 
16 noiembrie, potrivit datelor furnizate de ministerul de resort, au 
fost plantate numai 133 hectare cu pomi in masiv, ceea ce reprezintă 
doar 3 la sută din plan pentru această toamnă și primăvara viitoare. 
Cele mai mari suprafețe au fost plantate in cooperativele agricole din 
județele Maramureș. Argeș. Sălaj. Bistrița-Năsăud și Caraș-Sevenn. 
în alte județe, chiar din cele oare și-au propus să extindă simțitor 
livezile de pomi fructiferi — Dolj. Olt. Buzău. Prahova. Mehedinți 
și altele — lucrările sînt foarte întirziate. Ce se face pentru impulsio
narea plantărilor ? Am urmărit această problemă in două județe care 
au sarcini mai mari in ce privește extinderea pomiculturii.

(Urmare din pag. T)

tontul instalației. Aș aminti cu acest 
prilej că majoritatea utilajelor teh
nologice nestandardizate livrate pen
tru Combinatul de îngrășăminte azo- 
toase de la Slobozia au suferit cel 
puțin o modificare după intrarea in 
fabricație, la unele solicitîndu-se 
modificări chiar după ce fuseseră 
livrate pe șantier.

— Cum ar putea fi evitată ri
sipa de timp 7

— Soluția este una singură : eli
minarea verigilor intermediare, le
garea activității de concepție de eea 
a furnizorului general, astfel ca dia
logul dintre proiectantul instalației 
și cel care realizează utilajele și 
echipamentul să fie nemijlocit ; toate 
deciziile care privesc realizarea unei 
asemenea furnituri trebuie să le ia 
furnizorul general. Or, in prezent 
această activitate complexă este di
vizată intre organizații ce aparțin de 
șase ministere, după cum urmează : 
întocmirea documentației tehmeo- 
eeonomice, a documentației de mon
taj. a specificațiilor și documentației 
tehnice pentru utilaje și echipa
mente, precum și prestarea de asis
tență tehnică pe șantier se realizea
ză de către institutele de proiectare 
ale Ministerului Industriei Chimice 
(M.I.Ch.) ; documentația de execuție 
a utilajelor se elabora pină nu de 
mult fie de uzinele producătoare, fie 
d« institutele de proiectare ale Mi

nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele (M.I.C.M.G.) sau ale 
M.I.Ch. (prin noua organizare a in
stitutelor de proiectare de instalații 
ale M.I.Ch., survenită recent, docu
mentația de execuție se va elabo
ra numai de aceste organisme) ; con
strucția utilajelor și echipamentului 
industrial se efectuează in unități 
subordonate M.I.C.M.G., Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașinl-Unelte șl Electrotehnicii 
(M.I.C.M.U.E.). Ministerului Con
strucțiilor Industriale (M.C.Ind.) sau 
M.I.Ch. ; In ce privește importurile, 
acestea se asigură prin Întreprinderi 
de comerț exterior, care sint subor
donate M.I.Ch., M.I.C.M.G.. Ministe
rului Industriei Ușoare (M.I.U.), Mi
nisterului Comerțului Exterior 
(M.C.E.) ; In sfirșit, execuția con
strucțiilor, montajului și probele 
tehnologice se realizează de către 
unitățile M.C.Ind.

Prioritățile și preocupările felurite 
ale organizațiilor din cele 6 ministe
re alimentează deseori ample diver
gențe. pentru a căror soluționare este 
nevoie de un mare volum de mun
că, chiar la nivelul conducerilor a- 
cestor ministere. Astfel, lșl pierde 
orice sens însăși ideea de operativi
tate.

— Ce căi vedeți pentru ieși
rea furnizorului general din a- 
cest labirint al relațiilor depar
tamentale ?

— în studiul despre care am a- 
mintit la Începutul discuției noastre,

am propus 3 soluții, care reprezintă 
tot atitea etape succesive în rezol
varea problemei. Am să Încep cu ul
tima dintre ele. pentru că aplicarea 
ei se află in competența Centralei 
industriale de utilaj tehnologic chi
mic, petrolier și minier, iar soluțiile 
de Îmbunătățire a activității pot fi 
convenite In cadrul reglementărilor 
in vigoare prin acorduri prealabile și 
contracte cu beneficiarii de investi
ții. într-o primă fază — aplicată de

Anchetă realizată de
Nlcolae CATANA, Constantin DUMITRU, 
Sabin IONESCU, Petre NEDELCU

Tn județul MARAMUREȘ, potrivit 
planului, acum și la primăvară ur
mează să 6e planteze 300 hectare cu 
pomi. Munca fiind bine organizată, 
lucrările sint avansate, realizindu-se, 
pină la această dată, plantații pe o 
suprafață de 160 hectare. Noile li
vezi se realizează, în principal, în 
cadrul asociațiilor intercooperatiste 
care pot asigura îngrijirea mai bună 
a pomilor. în cooperativele agricole 
care fac parte din asociația inter- 
cooperatistă Sighetul Manmației, lu
crările sînt avansate. La Teceu, de 
pildă, înainte de a fi săpate gropile 
pe o suprafață de 20 hectare, tere
nul a fost curățat de mărăcini și au 
fost astupate ravenele. Aceste lu
crări, făcindu-se din vreme, au per
mis ca plantările să se desfășoare in 
ritm intens. De asemenea, in coope
rativa agricolă- din Fărcașa. pe cele 
150 ha care urmează să fie plantate 
cu pruni, terenul este curățat de 
mărăcini și desțelenit. La Vadul Izei, 
lucrările de extindere cu 10 hecta
re a livezii au început încă in cursul 
verii, plantatul propriu-zis putin- 
du-se face in timp optim. Este lău
dabil faptul că in unitățile agricole 
din această zonă conducerile și spe

vedere grefarea unei asemenea acti
vități pe institutele de proiectare de 
instalații cu integrarea tuturor ce
lorlalte activități aferente : efec- 
tulnd Întreaga activitate de proiec
tare. de procurare de utilaje și 
echipament, recepția, urmărirea șl 
coordonarea livrărilor, precum și 
pe cea a lucrărilor efectuate pe șan
tier, furnizorul general va fi in mă
sură să asigure livrarea unei insta-

ATRIBUȚIILE FURNIZORULUI GENERAI
altfel — am preconizat eliminarea 
beneficiarului de investiții ca verigă 
intermediară Intre furnizorul gene
ral și proiectantul general, situație 
ce permite întocmirea mai operati
vă a documentației, a specificațiilor 
de furnitură. transmiterea docu
mentației. avizarea ofertelor, clarifi
cările tehnice și punerea de acord 
a soluțiilor din proiecte cu posibili
tățile furnizorilor din țară șt străi
nătate.

— V6 propunem să relatați 
mai pe larg despre conținutul 
primei variante — ca etapă fi
nală.

— Varianta numită „Furnizor ge
neral de instalații chimice și de pre
lucrarea țițeiului la chele" are in

lății la chele. în mina furnizorului 
general se află acum și concepția și 
execuția investiției, oricit de com
plexă ar fi ea. în asemenea condi
ții, beneficiarul se poate ocupa pe în
delete de pregătirea cadrelor, pu
nerea in funcțiune a instalațiilor, tn- 
tr-un cuvint de tot ceea ce concură 
la atingerea grabnică a parametrilor 
proiectați. Se Înțelege că un aseme
nea furnizor general trebuie să aibă 
competența de a efectua operațiuni 
de comerț exterior, adică să poată 
încheia contracte pentru procurarea 
de utilaje, echipamente, licențe și 
Know-how de proces, și totodată să 
realizeze contracte de furnizare la 
export a unor instalații șl echipa
mente Industriale.

— N-ar fi lipsit de interes să 
expuneți mai detaliat soluția 
organizatorică practică pe care 
o preconizați.

— Potrivit studiului Întreprins, ar 
urma să se creeze Întreprinderi fur
nizoare de instalații Ia cheie, grefa
te pe cele 2 institute de proiectare 
de instalații ale Ministerului Indus
triei Chimice : IPROCHIM, ICPRP. 
Prin conlucrarea acestor organizații 
cu centrala industrială de utilaj teh
nologic chimic, petrolier și minier se 
obțin o seamă de avantaje importan
te. cum ar fi : diminuarea conside
rabilă a duratelor de realizare a in
stalațiilor, corelarea mai bună a 
termenelor de livrare, reducerea 
substanțială a importului de Ingi
nerie de proces, scurtarea duratelor 
de punere In funcțiune și atingere 
a parametrilor proiectați, mărirea 
competitivității la export a instala
țiilor românești.

Această soluție organizatorică are 
și alte avantaje, care deși nu apar 
la prima vedere, nu «lnt mai puțin 
importante. Legătura mai strinsă 
dintre activitatea de concepție a in
stalațiilor șl cea de execuție a păr
ților componente ale instalațiilor în
lesnește restringerea varietății sorti
mentale de utilaje șl echipamente, 
tipizarea utilajelor șl echipamentelor 
cu repetabilitate frecventă, cît șl o 
politică unitară de perspectivă pri
vind asimilarea de familii de utilaje 
șl instalații ce se importă Încă.

în Bflrșlt, repunerea furnizorului 
general in drepturile sale socotesc 
că reprezintă o condiție Indis
pensabilă pentru realizarea in condi-

tii corespunzătoare a volumului 
considerabil sporit de investiții ce-i 
va reveni M.I.Ch. in actualul cin
cinal, cit mai ales in cincinalul 
viitor.

— Clnd se va putea vorbi de 
un furnizor general de instala
ții acreditat cu toate atribuțiile 
pe care le-ați enumerat 7

— Poate, spre sfirșitul anului 
1975.

— De ce trebuie să treacă a- 
tlta timp 7

— Finalizarea proiectului e con
diționată de avizul conducerii Minis
terului Industriei Chimice.

— Sint cunoscute aceste pro
puneri de către forurile In drept 
să dispună 7

— Conducerea M.I.C.M.G. a luat 
cunoștință de conținutul studiului. 
Nu cunosc să se fi purtat discuții cu 
alte foruri pentru finalizarea pro
punerilor.

— Si timpul trece iute. Ca 
mline ne trezim In 1975...

— într-adevăr. Problema furnizo
rului general e mult prea arzătoare 
pentru a ne mal ingădui să o lăsăm 
In suspensie.

— Credem că o discuție pe a- 
eeastă temă se cuvine purtată 
de urgență și cu ceilalți factori 
de răspundere.

— Socotesc că e o temă generoasă 
Și pentru o largă dezbatere in ziar.

— Mulțumim pentru sugestie.

cialiștii s-au ocupat din vreme de 
procurarea materialului săditor. De 
asemenea, au fost executate și alte 
lucrări menite să asigure o bună dez
voltare a pomilor. La Cimpulung Ia 
Tisa s-<iu folosit peste 50 de tone de 
îngrășăminte naturale pentru îngră- 
șarea solului (in gropi). Aici, livada 
va crește in această toamnă cu 
Încă 10 ha.

Ținând seama de faptul că în nor
dul țării frigul vine mai devreme — 
in Maramureș a căzut prima zăpadă 
— se cere ca plantarea pomilor să fie 
grăbită. Numai că în unele unități 
agricole nu s-a acordat atenție sufi
cientă acestei lucrări. La Remeți, 
unde urma să se facă o livadă de 
20 hectare, au fost săpate din vreme 
gropile, s-a fertilizat terenul, dar nu 
s-a plantat aproape nimic. Aceeași 
situație am intilnit și in cooperati
vele agricole din Berchez și Sarasău. 
De obicei se motivează că planul de 
plantări fiind dat pentru perioada 
toamnă-primăvară, dacă nu se În
cheie lucrările acum, vor continua in 
anul viitor. Există insă riscul ca 
materialul săditor, adus din pepinie
re și stratificat în unități, să se de
gradeze în cursul iernii, slăbindu-i 
puterea de prindere. Așa stau lucru
rile la cooperativa agricolă de pro
ducție Ulmeni, unde ar fi trebuit ca 
puieții să ierneze pe cede 52 hectare 
ale viitoarei livezi. Din lipsă de uti
laje pentru desfundarea terenului, 
plantarea se va face la primăvară.

în județul CARAȘ-SEVERIN, in 
baza unui program de dezvoltare a 
patrimoniului pomicol, care însumea
ză o suprafață de peste 20 000 hectare 
cu livezi, urmează să se extindă 
plantațiile intensive de pomi. în
ceputurile făcute in zona Păltiniș 
sint preluate de consiliul intercoope- 
ratist din Brebu, unde se va realiza 
o plantație intensivă care va ajunge, 
în final, la 1 000 hectare. în această 
toamnă, pe baza unei pregătiri prea
labile a terenului încă din vară, s-a 
reușLt să se planteze 65 hectare din 
care 130 hectare prevăzute pentru ’ 
1973. Numai că, In județul Caraș- 
Severin, timpul excepțional de favo
rabil pentru executarea lucrărilor da 
plantare nu a putut ’ fi folosit din 
plin deoarece s-au intimpinat greu
tăți în procurarea materialului sădi
tor. Delegații trimiși să ridice puie
ții de la diferite pepiniere din țară, 
pe baza repartiției date de centrală, 
s-au întors cu mină goală. Din can
titatea totală de material săditor, 
care Însumează 35 000 pomi altolți, 
s-au asigurat doar 15 000 bucăți. 
Această situație este determinată și 
de faptul că In județ nu există o 
pepinieră proprie, care să satisfacă 
cerințele de material săditor. Ar 
trebui ca centrala de resort 6ă su
plimenteze repartițiile, atunci cînd 
este vorba de o zonă cu condiții 
deosebit de propice culturii pomilor 
fructiferi.

Gheorqhe SUSA 
C. NICOLAE
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LOCUL TEATRULUI A apărut revista > Drumul prestigiului t V

în viața spirituală a orașului „VIITORUL
SOCIAL"

artistic

cu. Titmp Popovici, Al. Mirodan, AL 
Voi tin. Ion Băieșu ?. a.

Direcția repertorială este caracte
rizată mal ales in 
(clcgerca teatrului 
ducntlel socialiste 
trlotlcc, prin gust, 
orori spectatorilor 
noblețe spirituală.

Direcțiile mari 
pcrtorialc, sensul _ _
tiunilor repertoriale au fost de na
tură pozitivă ; piesele reprezentati
ve. dc ..greutate", ale repertoriului 
românesc si străin din toate genurile 
au constituit in chip consecvent pi
lonii activității teatrului. Ținuta 
spectacolelor a fost, de asemeneR, 
remarcabilă — sl performantele ar
tistice accesibile publicului din 
Arad, chiar si celui mai tlnăr — in-

ulUmii ani de In
ca o tribuni a e- 
umanlste sl pa- 
nrin dcvrinta de a 
texte de o mațe

ale politicii re
generai al op-

însemnări despre
spectacolele
si activitatea

teatrului din Arad

Suita manifestărilor car® au mar
cat împlinirea a douăzeci si cinci de 
ani de existentă a teatrului din A- 
rad a cuprins două momente care 
mi s-au nărui semnificative pentru 
locul pe care U ocupă această insti
tuție culturală in viata spirituală a 
orașului : ini Unirea actorilor cu

de la fabr’ca ..Tricoul 
cu cei de la Uzinele tex

tile-Arod. Era. deci, la «.ficșii ul 
a două amiezi de la începutul 
lui noiembrie cind mai multe zeci 
de oameni, după orele de lucru, 

adunat pentru a purta un dia- 
■iu cu actori si regizori ale că

ror creații le cunoscuseră, pe care ii 
urmăriseră seri de-a rindul. datorită 
cărora cunoscuseră bucuriile unice 
si do nelalocul! ale teatrului. Se 
cunoșteau dc mult 1 Și nu nu
mai spectatorii pe interpret!. dar 
și artiștii recunoșteau pe acei ce 
au format de-a lungul unul sfert 
de veac un adevărat public de tea
tru. pc cei alături de care duseseră 
o bogată activitate culturală In u- 
zîne. la sate, re care îi învățaseră 
să deprindă noțiunile necesare for
mării unor echipe teatrale de ama
tori sau unor brigăzi de agitație. 
In timpul acestui dialog emoția cu
prindea nu numai pe actori, nu nu
mai pe factorii de răspundere ai 
teatrului — director, regizori, secre- 

2rar— d-’r ea ne cuprindea 
noi, criticii, care aveam do- 
certă că spectatorii tineri sau

mai puțin tineri sint avizați asupra 
evoluției artei spectacolului româ
nesc. a dramaturgiei noastre. Am 
înțeles mai bine aslfel locul pe care 
îl are teatrul din Arad in acel colț 
de tară românească. Adică, mai pre
sus dc reușita unor spectacole, de 
performantele actoricești, do elogiile 
criticii, aici s-a reușit să se formeze 
un adevărat public de teatru, o et- 
mos'cră teatrală, iar teatrul sa ocupe 
un Ioc proeminent in viața spirituală 
a județului si să fie una din formele 
de educație etică si estetică.

Bilanțul teatrului din Arad ne de
monstrează că o instituție dc artă 
nu poate si nu trebuie să fie privită 
va un fenomen in sine si pentru 
sine, ca un laborator izolat de ceea 
ce se petrece in jur, fără a ține sea
ma de climatul spiritual în care iși 
desfășoară activitatea si fără a căuta 
să-I influențeze. Valoarea spectaco
lului si a spectacolelor se validează 
numai prin forța lor de penetrație 
in rin durii e marelui public, este 
direct proporțională cu capacitatea 
de a atrage in sala de teatru un pu
blic constant și de a face noi cate
gorii de oameni să devină prieteni ai 
Thaliei. Exista la noi incă mentali
tatea că un teatru dintr-un oraș din 
tară poate avea o existentă auto
nomă. de viata orașului respectiv, 
că menirea sa este împlinită dacă 
se ciștigă galoanele criticii în cursul 
unor turnee bucureștene. chiar dacă 
aceasta presupune spectacole ce nu 
întrunesc decit un infim număr de 
reprezentații, cu săli aproape goale. 
Concepția ml se pare de-a dreptul 
anormală și riscă, acolo unde ea ca
pătă credit, să creeze o ruptură din
tre teatru si public si să ducă a- 
ceastă instituție artistică la sterili
tate. Teatrul din Arad nu a mers pe 
acest drum, si lucrul e cu atît mai 
lăudabil cu cit aici s-a înțeles fap
tul că opțiunea repertorială si viziu
nea artistică nu trebuie să fie an
chilozate. nu trebuie să ducă Ia con
servatorism și conformism artistic 
ce au — datorită plictiselii — ace
lași efect : îndepărtarea publicului 
dc sala de spectacol.

Atunci cind privim retrospectiv 
activitatea unui teatru trebuie să ju
decăm mai înainte de toate politica 
sa repertorială. Or, succesele tea
trului din Arad au fost obținute 
cu piesele românești clasice si con
temporane. teatrul ducind o acțiune 
consecventă de reprezentare, uneori 
in premieră absolută, alteori simul
tan cu alte instituții din țară, a mul
tora dintre piesele autorilor români 
contemporani, cum ar fi Aurel Ba
ran ga, Paul Everac, Horia Lovines-

drumat de excelent! profesori de 
limba română. As vrea să insist a- 
supra acestui fapt oare mi se pare 
esențial atunci cind Privim o activi
tate de un sfert de veac : factorii 
dc răspundere ai teatrului (și in ul
timii ani acest rol l-a avut directo
rul si regizorul Dan Alecsandrescu, 
un adevărat animator care unește 
talentul cu dăruirea si pasiunea) au 
urmărit nu performanțe în sine, ci 
au dus o muncă temeinică de edu
care a publicului. Teatrul folosește 
sala mică pentru recitaluri de poe
zie. conferințe experimentale, spec
tacole cu piese intr-un act. Raza ac
țiunii sale cuprinde zone care, de 
asemenea, credem că pot fi lărgite în 
viilor mai ales printr-un contact cu 
spectatorii tineri.

Diversitatea si calitatea reperto
riului au fost însoțite si de stră
duința unei cit mai adecvate tălmă
ciri artistice a. lui. Am văzut în a- 
cest an ci te va spectacole ale tea
trului arădean sl ceea ce am remar
cat in primul rind este nivelul ar
tistic al trupei si al regiei. Nu vom 
face acum o analiză detaliată a a- 
cestor spectacole, dar mi se pare că 
punctul culminant il constituie „An- 
tigona" In regia lui Dan Alecsan
drescu prezentat la sfirsitul stagiunii 
trecute si care infirmă prezicerile 
negre ale celor ce nu văd în tra
gedia antică un posibil succes de pu
blic : din mai si pină acum specta
colul a fost văzut de 10 000 de oa
meni si seria continuă încă. Regia a 
'conceput montarea ca un imn
tetic închinat omului, frumuseții 
sale morale. Distribuția omogenă a 
impus prin Larisa Stase-Muresan o 
Anticonă a cărei vibrație sufle
tească și intensă trăire a sentimen
telor a pus în evidentă la o Înaltă 
tensiune sufletească această expre
sie a luptei omului cu destinul. 
Spectacolul a avut noblețe Si a 
transmis fiorul încrederii în trium
ful omului. „Soțul păcălit" al lui 
Moliăre in regia lui Gh. Miletineanu, 
e un spectacol cu o desfășurare a- 
lertă. vie. fără a cădea în farsă și 
caricatură. Un spectacol tonic, vesel, 
binevenit, din distribuția căruia am 
remarcat pe Olimpia Didllescu. Misu 
Drăgoi. Iulian Copacea. Emilia 
Dima. Gabi Daicu. „Fizicienii" de 
Durrenmatt (regia Mihai Raicu), un 
alt spectacol al teatrului arădean, 
și-a propus să reliefeze cu cit mai 
multă limpezime mesaiul piesei, să 
dea acestei parabole sensul ei pro
testatar. direcția ei critică. Cu ex
cepția lungimii finalului, spectacolul 
interesează si se urmărește cu a- 
tentie. Din distribuție se remarcă

Elena Drăgol. Marilena Taras. Ha- 
nibal Teodorescu. Iulian Copacoa. S. 
Pop, Ion Vftran. „Dc două ori Cara- 
glale" unește „Conu Leonida fată 
cu roactiunea" și „O noapte furtu
noasă" (regia : Gh. Mlletineanu) si 
cuprinde nenumărate momente de 
aleasă calitate datorită unor inter
pret! ca Vasile VarEanici. Olimpia 
Didllcscu. Liviu Mărtinus. Teodor 
Vuscan. Sorin Postelnicii, Dorel 
Mica. Horia Dan Ionescu. Gabl 
Daicu. Spectacolul nu deformează 
sensul operei lui Caragiale si vă
dește efortul unei noi lecturi ce se 
face slmtit In momente de artă au
tentică. dar trădează uneori o do
rință de ..a nu face cum s-a făcut" 
care se răzbună. De aici lungirea 
cu amănunte inadecvate a unei piese 
de virtuozitate precum „Conu Leo
nida fală cu reacliunea" in care re
plicile se pulverizează si îsi pierd 
miezul, iar piesa pare terna. Net su
perioară este ..Noaptea furtunoasă", 
spectacol viu si cu nerv, in care am 
regăsit — cu excepția unor momente 
și a unei scenografii prea încărcate 
— pe adevăratul Caragiale. Un spec
tacol care generează întrebări, un 
spectacol care naște controverse, un 
spectacol cu multe calități interpre
tative. calități ce atestă că trupa a- 
rădeană poate oferi soluții noi, in 
sensul bun al cuvintului, de înțele
gere a operei marelui Caragiale. $i. 
in sfirșit, premiera recentă : un 
spectacol coupă Cchov (regia Dan 
Alecsandrescu). care a cuprins 
„Despre efectele dăunătoare ale 
tutunului", „Cerere in căsătorie" 
șl „Ursul" a reprezentat un moment 
de virtuozitate actoricească si regi
zorală. Bunul gust care a prezidat 
cele trei ..piese" ale spectacolului, 
fina metamorfozare a lacrimii în 
hohot de rîs. conturarea unor ca
ractere pregnante, considerarea fie
cărui moment in parte si a întregu
lui ca o meditație asupra condiției 
umane au fost calități ale spectaco
lului cu atita căldură primit încit 
probează că publicul știe să apre
cieze umorul de bună calitate și 
nu numai improvizațiile estradistice. 
Excepțională prin ritmul alert 
pus „Cererii !n căsătorie" mi 
părut Rodica Postelnicu, iar in
fectele dăunătoare ale tutunului" 
Sebastian Comănici a dat rolului 
profunzimea ce ne-a făcut să înțe
legem amărăciunea ce domină viața 
personaiului si toate spaimele co
mice care îl înconjoară. Mariana 
Stere. Alex. Fierescu in ..Ursul" 
pot să afle încă noi modalități pen
tru a evita un joc uneori crispat, 
alteori lipsit de căldură, care să pre
gătească deznodămintul, dar și el 
au dat acestui spectacol verva ne
cesară. Spectacolul Cehov valori
fică în chip superior potentele ar- 

' tistice ale teatrului arădean, ridicînd 
ștacheta interpretativă la un nivel 
care obligă.

SInt acestea doar cîteva din îm
plinirile artistice ale Teatrului de 
stat din Arad pe care le așteptăm 
sporite și fructificate pe trăsura ta
lentului si entuziasmului acestui co
lectiv.

nr. 4/1973

t>a-

Institutul 
de mine din Petroșani 

la 25 de ani
PETROȘANI (Corespondentul 

„Scintcii", S. Ionescu). — Institu
tul do mine din Petroșani, pri
ma unitate dc învățâmint supe
rior din județul Hunedoara, sărbăto
rește in această săptămină împlini
rea unui sfert dc veac de la în
ființare. In cei 25 de ani care au 
trecut de la deschiderea porților 
sale, aici au fost pregătiți aproape 
4 000 ingineri, ei fiind azi întilniți 
nu numai in Valea Jiului, ci pre
tutindeni în țară, acolo unde bogă
țiile minerale și energetice sub
terane reclamă prezența acestor 
cadre de specialiști.

— în prezent — ne spunea tova
rășul Nicolae Ilieș, decanul Institu
tului de mine Petroșani — practica 
săpiâminală a studenților noștri este 
complet integrată in activitatea de 
producție, ea desfășurindu-se in 
cadrul minelor din Valea Jiului — 
Dilja, Livezeni, Paroșenl — ca și la 
întreprinderea de utilaje miniere 
Petroșani ; pentru asigurarea con
tinuității in unele activități produc
tive, studenții sint induși statornic 
în formațiile de lucru din unitățile 
amintite. De altfel, pentru acest an 
de invățămint am stabilit ca activi
tățile didactice — lucrări practice, 
cursuri, seminaril etc. — eă se des
fășoare in proporție de 25 la sută 
direct in producție. Pentru a stimu
la înclinația studenților spre noutate, 
institutul nostru îi antrenează in 
activitatea de cercetare științifică 
desfășurată de cadrele didactice.

în paralel cu asemenea activități 
practice, studenții sint activ antre
nați si in acțiunea de autodotare a 
laboratoarelor institutului. Toate a- 
ceste realizări constituie obiectul 
dezbaterilor ce au loc in sesiunea de 
comunicări, la simpozioanele și ma
nifestările organizate in zilele săp
tămânii jubiliare.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția 6?.

fl,X) Curs de limba germană. Lec
ția 68.

10,00 Telex. .
10,05 Cărți ?1 Idei. Opinii despre 

volumul „Enigmele mituri
lor astrale” de Victor Kem- 
bach,

10.25 Publicitate.
10.30 Teleclnematcca (reluare).
12.20 Telejurnal. 
16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba maghiară.
18.30 Telex.
18.35 Din țările socialiste.
18.45 întrebări Șl răspunsuri.
10.20 1001 de seri ! Moby Dick (V).
10.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen. 1073 — an 
hotărltor.

20,00 Clntecul «iptămînll : „Știu 
un nume minunat". Interpre
tează Cornel Constantlniu.

20,03 Publicitate. Seară pentru ti
neret.

20,10 Trofeul „Carpați" la handbal 
masculin: România — R.D.G. 
(repriza a Il-a). Transmisiu
ne directă din Sala sportu
rilor de la Cluj,

20.40 „De joi pină Joi" — o agen
dă a evenimentelor din via
ța tineretului.

20.45 Flit satului, fiii uzinei.
21,00 „Autumnale" — moment poe

tic.
21,09 Atitudini t „Strada mare" — 

instantanee surprinse în ora
șul Craiova.

21.21 „Olimpiada strungărlțelor*’
21.30 „Floarea din grădină” — e- 

mlslune-concurs pentru ti
nerii interpret! de ' muzică 
populară.

22.20 24 de ore.
PROGRAMUL H

17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17.40 Telecinemateca pentru co

pil : „Batalionul invizibil" 
— producție a studiourilor 
cinematografice ’ iugoslave. 
Regia : Jane Kavcic.

18,55 Desene animate.
l»,05 Povestea unul cfntec i Po- 

pelnicul.
18.20 1001 de seri : Moby Dick (V).
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a RadlotelevlzlunlL Di
rijor : Francesco de Masl 
(Italia).

22,05 Dialog. Conștiința politică în 
universul spiritual al omu
lui contemporan.

cinema

doric (LE POPU
LAI RE DU CENTRE, 
Limoges, 1967).

$1. revenind in tară, 
să adăugăm palmare
sului „Marele premiu" 
obținut la concursu
rile naționale ale an
samblurilor folclorice 
de amatori din 1969 și 
1971.

Succese binemerita
te. care se datoresc nu 
numai valorii artisti
ce a ansamblului, ci, 
îndeosebi, preocupări! 
permanente față de 
autenticitatea «ursei 
populare de la care 
formația iși alimen
tează continua prime
nire a bogatului său 
repertoriu,/ asigurind 
relevarea specificului 
nealterat al tezaurului 
folcloric românesc. In 
acest sens, repertoriul 
se arată a fi alcătuit 
cu mare atentie, cu- 
prinzind cintece șl 
dansuri provenite din 
toate zonele folclorice 
ale țării.

Colectivul ansamblu
lui se poate mindrl 
ou o activitate inten
sa, cu rodnice împli
niri. în cadrul ansam
blului artiștii amatori 
și-au depășit condiția, 
evoluînd sub compe
tenta îndrumare a co
regrafului Gheorghe 
Baciu, maestru eme
rit al artei, și a com
pozitorului Constan
tin Arvlnte, secondați 
cu pricepere de Ion 
Gubernicu. asistent 
coregraf, și Horia 
Crișan, Cicerone Lim- 
berea, Gelu Dela- 
răscruci — ca șefi de 
orchestră.

legeri de folclor, 
turnee peste hotare, 
multe turnee. „Locul 
întll" la festivalurile 
internaționale de fol
clor din : Burgas (RP. 
Bulgaria) 1966 si 1971 ; 
Istambul. 1967 ; Con- 
folens (Frânta) 1967 ; 
Aix les Bains (Fran
ța) 1968 ; Billingham 
și Schunthorpe (An
glia) 1969 ; Ajaccio 
(Corsica) 1968. 
cona (Italia)

Pentru muncitorii u- ! 
zlnelor „Timpuri Noi" 1 
ziua de vineri s-a In- i 
chelat într-un cadru 
festiv : miinile care 
cu puțin timp înain
te zăboviseră asupra 
lucrului cotidian, asu
pra compresoarclor, 
pompelor, motoarelor 
electrice s-au înfrățit 
intr-un semnificativ 
gest aplaudlnd cu en
tuziasm evoluția — în 
Incinta uzinei — a 
prestigiosului colectiv 
de amatori cunoscut 
sub numele de „Doi
na Bucureștiului".

Nu este un fapt în- 
timplător ; viata noas
tră artistică pulsează 
In numeroase acțiuni 
similare ce au me
nirea de a consolida 
legătura publicului 
larg cu diversele ma
nifestări de artă. In 
acest context aportul 
ansamblului „Doina 
Bucureștiului" este 
mai mult decit sub
stanțial. finind cont de 
cele 120—160 de spec
tacole anuale susținu
te in uzine si cluburi 
muncitorești, comune 
ori case de cultură, 
diverse localități din 
țară, din Capitală...

înființat în 1963, 
„Ansamblul studen
țesc al Centrului uni
versitar din București 
— DOINA", patronat 
de Comitetul munici
pal U.T.C., numără 
actualmente o sută de 
tineri membri, dintre 
care jumătate sint 
muncitori și elevi.

Un deceniu de ac
tivitate pe tărim ar
tistic... Repetiții, cău- 

muncă neobo- 
spectacole,

In deschidere revista publică 
studiul „Personalitatea șl opera 
Iul Dlmltrlc Cantemir", de MI
RON N1COLESCU, în conti
nuare. sint inserate articolele : 
„Tendințe actuale in conținutul 
tematic și in metoda științelor 
sociale", de ROMAN MOLDO
VAN. „Ce devine ruralul de 
AL. BĂRBAT, „Sistem politic, 
sistem Internațional și Europa", 
de SILVIU BRUCAN, «Individ și 
societate în „Bazele criticii eco
nomiei politice" a Iul Marx-, 
de ANDREI ROTH și „Un so
ciolog pasionat — Anton Golo- 
penția", dc ȘTEFAN COSTEA 
și FRANCISC URMENYI.

In cadrul rubricii „Știința 
conducerii societății" sint pu
blicate studiile „O cerce- 
tarc-piloi in domeniul științei 
conducerii societății”, de SER
GIU TAMAȘ, „Experimentul 
politic Dolj și factorul demo
grafic", de IOAN VELEA, „Teh
nici și modele folosite in expe
rimentul Dolj", de PAUL 
CONSTANTINESCU și LIVIU 
OPRESCU, „Realizări și per
spective în desfășurarea expe
rimentului Dolj", de ELENA 
LUNGU și „Considerații preli
minare privind alegerea indica
torilor sociali necesari unui ex
periment social-politic", de ION 
IORDĂCHEL. La rubrica „Me
todologia științelor sociale", 
CATALIN MAMALI semnea
ză articolul „Tehnica auto- 
chestlonării tn studiul ma
turizării sociale a tinerilor". 
Rubrica „CERCETĂRI DE TE
REN" cuprinde studiile „Aspec- 
to ale participării muncitorilor 
la procesul decizional al Grupu
lui industrial de petrochimie 
Pitești", de OLIVIA CLATICI, 
GHEORGHE GHIMEȘ și I. 
STEINBERG, „Diviziunea mun
cii și specializarea in cercetarea 
științifică", de SEPTIMIU 
KRAUSZ, „Cu privire la natura 
relațiilor din interiorul siste
mului „om-mașină", de SER
GIU VREJBA și AL. RUSO- 
VICI, „Organizația cooperatistă 
și gospodăria familială a coope
ratorilor", de MIHAI CERNEA. 
Studiul- „O problemă de prog
noză : relația dintre urbanizare 
și navetism", de GH. SE- 
BESTYEN formează conținutul 
rubricii „PROGNOZA ȘI PLA
NIFICARE SOCIALA". în con
tinuare, revista acordă un spa
țiu larg unor probleme de de
mografie, sociologia culturii 
sociologia, armatei.

Revista mai cuprinde obișnui
tele rubrici „Curente și școli 
soolologice peste hotare", „în
semnări", „Interviuri și decla
rații", „Viața științifică internă 
și internațională", „Reoenzii", 
„Note de lectură" și „Paginile 
cititorilor".

Moment retro
spectiv la an
samblul folcloric 
„Doina Bucureș

tiului"

Valerlu RAPEANU

Marla SAVU

I

Koper (Iugoslavia) 
1971 ; Kuopio (Fin
landa) 1972 : Nice 
(Franța) 1973. Ecouri 
largi in presa străină : 
„...Timp de zece mi
nute spectatorii din 
Audi-max au aplau
dat grupa de dansa
tori români"...; „...Suc
cesul a fost imens..." 
— relatează ABEND
ECHO, Hamburg 19G6; 
THE STAR. 1969: 
„...Cel mai bun me
sager posibil al tă
rii sale cu spectacolul 
său captivant de mu
zică și dansuri..." ; 
„Ansamblul româ
nesc are cea mai e- 
levată reputație" (BIL
LINGHAM’S WEEK) ; 
„Triumful dansurilor 
românești la cel de-al 
optulea Festival fol-

ROMÂNIA-FILM" prezintă
la cinematograful „Patria" din Capitală o nouă pro

ducție a Casei de filme 5

• Vifornița : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• Omul de dincolo : CENTRAL 
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a Pămintul părinților noștri : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;

„VIFORNIȚA"
Scenariul: Petre Sălcudeanu. Regia : Mircea Moldovan, 
Imaginea: Ion Marinescu. Muzica : Liviu Glodeanu. De
coruri și costume: Nicolae Edulescu, Ștefan Marițan. 
Cu : Silviu Stănculescu, Ion Besoiu, Eugenia Bosînceanu, 
Luiza Orosz, Ernest Maltei, Cosmln Ghiară, Nae Gh. Ma- 
zilu, Toma Dimitriu, Anton Taui, Mihai Mereuță, Ferencz 
Bencze, Elena Stescu. Film realizat In studiourile Cen

trului de producție cinematografică „București1

NOTE DE LECTURĂ

Dragoș VRÂNCEANU;

„Cîntecele casei de sub pădure"
în contextul literaturii 

noastre actuale. Drago? 
Vrânceanu se impune ca un 
distins poet și om de cul
tură. Frecventind într-o 
bună tradiție (ce începe cu 
stolnicul Constantin Canta- 
cuzino și termină cu G. Că- 
linescu) arta și lumea ita
lică, autorul „poemelor 
transhumantei" se alătură 
acelor cărturari care au le
gat destinul nostru creator 
de acela al romanității.

După un debut baladesc 
(„CLOȘCA CU PUII DE 
AUR", 1934), pus sub sem
nul romantismului de către 
G. Călinescu. Drago? Vrân
ceanu a revenit în atenția 
publicului cu volumul „CO
LUMNE" (1965), urmat d« 
„POEMELE TRANSHU
MANTEI" (1968). în versuri 
animate de patos patriotic, 
poetul celebrează realitățile 
autohtone, dezvăluind un 
permanent sentiment al 
continuități! : „Au crescut 
secolele / incet sau mai 
iute — / uneori in letargie, 
/ alteori izbucnind In clipe / 
mari cit sorii din stihie. / 
Au dat șl înapoi, / trăgin- 
du-se-n păduri / și astu- 
pindu-și cu mina / uriașele 
guri. / Apoi s-au revărsat 
cîntecele citeodaiă / peste 
cimpie, / ea Dunărea um
flată." Fixlndu-se de la În
ceput ca un cintăreț al fru
museților românești. Drago?

Vrânceanu altoiește tradi
ția viguroasă la un timbru 
modern, vibrînd de sonori
tăți proaspete. Astfel, ac
tualul volum „CÎNTECELE 
CASEI DE SUB PĂDURE" 
(editura'„Eminescu", 1973), 
cu o gestație mai lungă de
cit toate celelalte, il repre
zintă pe poet in ceea ce 
constituie creația sa cea mai 
semnificativă. Tema funda
mentală este aceeași : pă- 
mintul țării cu datinile și 
izbinzile oamenilor ei. Ceea 
ce s-a schimbat este modul 
de substanțializare lirică. 
Poetul iși scrutează acum. în 
plină maturitate, destinul, 
decantind bărbătește lucru
rile esențiale. Dacă pină 
acum Drago? Vrânceanu 
exterioriza o ipostază lirică 
derivată din asumarea rolu
lui exponențial de cintăreț 
al „transhumantei" și al 
„columnelor", in acest 
volum poetul se Inte
riorizează acut Biogra
fia personală este sondată 
acum in plan categorial, 
scoțindu-l-se la iveală per
manențele. Combustia in
terioară este maximă, ne- 
trădlndu-se decit prin în
cordarea de arc a versului 
care zvlcnește de seve, dar 
se ascunde sub chipul unei 
seninătăți clasice. Deși po
tolite — prin gravitatea că
pătată — energiile poetului 
dau o răsfrlngere stenică.

tonifiantă, degajindu-se lu
minos din evocarea nostal
gică a copilăriei campestre: 
„Nici vorbă că nu mai ră- 
Bună / glasul potecilor fără 
zaplaz, / drumurile care 
plecau în mănunchi / nu 
mai găsesc cavalinul gru
maz / scuturindu-se-n curte 
spre a porni / spre unde-o 
fi. / Mă trîntiscm in iarbă 
ușor / pe coasta pe unde 
piciorul / se deschidea ca 
o aripă-n zbor, / căci nu 
întilnea in față decit vini / 
ori frunze ori gol de pă- 
mint..." Drago? Vrânceanu 
e un poet autentic al satu
lui, in descendență tradi
țională, viziunea sa inte- 
grîndu-se contemporan u- 
nei experiențe artistice 6ă- 
nătoase. Comuniunea cu 
părinții se realizează firesc, 
decurgind din sentimentul 
continuității lntilnit la poeți 
ca Arghezi, Blaga, Pillat. 
Vatra părintească este, la 
Drago? Vrânceanu, ca și la 
Blaga. locul solid de pe care 
se poate porni spre o nouă 
construcție : „Pe acest loo 
sfințit de mișcare / mi-am 
așezat casa in așteptare, / 
să se oglindească în apa 
gălbuie / șl pe dimbul pă
durii să suie / ... /Au fost 
aici ai mei, / sint împreună 
cu lumea lingă ei. / Oame
nii care i-au cunoscut / îmi 
șoptesc ca un izvor ce-au 
făcut. / Dintr-un căuș plin

cu apă vioară / sorb viața 
lor de odinioară". Reîntoar
cerea spre părinți înseamnă 
de fapt reîmprospătarea 
puterilor prin potențarea 
argheziană a unui efort co- 
mup. Poet al tensiunilor 
concentrate. Dragoș Vrân
ceanu știe să sublinieze fer
til unele simboluri folclo
rice, dezvăluindu-le un tim
bru actual. Tonul șl caden
ța populară dau solemnita
te și gravitate acestui imn 
al rodirii, străbătut de sen
timentul istoric de per
manență : „Griul, griul 
e sfint, / cind se ivește din 
pămint. / Fruntea o pune 
pe lut / ca Menumorut. / 
Aburi de țărină și fier / 
curg către cer. / A cuprins 
brațul tării sub plug, / pă
mint, pămint din belșug..." 

Cîntecele casei de sub 
pădure constituie o sinte
ză matură a creației lui 
Dragoș Vrânceanu. Revigo- 
rindu-și viziunea lirică 
printr-o coborire în adincu- 
rile creației folclorice, poe
tul a descoperit permanen
tele poeziei. Aflat, poate, 
in punctul cel mal de sus 
al evoluției sale. Drafeos 
Vrânceanu se afirmă prin 
acest volum ca un repre
zentant marcant al liricii 
actuale.

Marin MINCU

Ion CRÎNGULEANU:

„Poeme"
Proximitatea poeziei 

lui Ion Cringuleanu 
față de aceea a autoru
lui „Luptei cu inerția" 
este marcată atit de 
un registru tematic 
similar, cit, mai ales, 
de o structură lirică 
însumînd patos revo
luționar și candoare, 
contemplație și ini
țiativă debordantă. 
Poema ce deschide 
recentul volum, tipă
rit de Editura Milita
ră (editură ce cunoaș
te, in treacăt fie zis, 
un autentic reviri
ment prin publicarea 
unor volume com
pacte de poezie pa
triotică de cea mai 
aleasă ținută), inti
tulată Pămintul, mi se 
pare semnificativă : 
„Văzut adine din alte 
părți de lume. / Din 
stele sau din mai de
parte / Pămintul nos
tru iși rostește nume I 
Prin raza de lumină 
ce-o împarte ; // Cit 
gura unei ape, cit un 
punct arzind i La de
părtarea timpului e- 
tern in sfere / Cum 
bate timpla omului, 
de gind / Pămintul 
nostru bate de pute
re /„./ Și tot ce miș
că, riul. ramul, do
rul / Ființă ni-i, cre- 
dință-n noi, suflare 
— / Din inimă car- 
pată-i plăsmuit izvo
rul, > Din ritm latin 
luceafărul tresare../'.

Forța unei atari po
ezii rezidă tocmai in 
identificarea poetului 
cu ființa patriei, in 
unica și inconfundabi- 
la lor consubstanțiali
tate. Orgoliul suprem 
al poetului este ace
la de a se ști născut 
pe aceste meleaguri, 
de a se lăsa implicat 
in devenirile epocii 
sale, de a fi. altfel 
spus, făurar al timpu
lui său : „Ni-i țara 
harnică și pururi dem
nă, / Cu inima șl su
fletul o ridicăm în sla
vă, / Cu plinea, cu 
sărutul și cu tru- 
da-ntreagă / li îm
plinim puterea de ro
dire gravă / Biruitor 
la toate brațul demn 
tresare / Și tara il 
urmează din piscuri, 
pin’ la mare"...

Poemul de legărrunt 
?i credință se închea
gă din convingerea 
faptului că poet și 
țară formează o en
titate a splendorilor 
fără egal : „Cred in 
apele tale / cum in 
piine cred și-n peta
le, / și-n piatra din 
praguri, cu izvor f tras 
răce pe după gleznă 
ori ușcior. / cred 
in rouă ia, cu iarbă 
cind respiră / lingă 
cerb, ciuta și se mi
ră / de zeul ei inră- 
murit / ca un voievod 
cu fruntea-n infi
nit...".

Multitudinea de i- 
postaze in care se în
fățișează patria (co
piii, părinții, marii 
poeți ai veacului ro
mânesc) este unifi
cată de însuși „felul 
omenesc de-a gîndi al 
partidului", partinita
tea fiind atitudinea 
supremă prin care se 
exprimă patriotismul 
auțprului. Căci pentru 
poet și pentru țară — 
partidul „trăiește in 
tot ce se numește trăi
re, / gindește tn tot 
ce se gindește / și 
este viața noastră de 
fiecare ziuă și noap
te / și tot ce urmea
ză. / E felul lui ome
nesc de-a gîndi".

Evitarea accentelor 
retorice potențează 
valoarea unei atari 
poezii, manifest poli
tice, care a constituit 
de altfel o perma
nență a liricii autoru
lui. E adevărat însăși 
faptul că Poemele de 
față cuprind și des
tule versuri cu un li
rism rarefiat. Se re
țin cu precădere ace
le poeme in care vo
cația de poet-cetățean 
a Iul Ion Cringuleanu 
află ritmurile ample 
ale dăruirii și sinceri
tății lirice.

Titus VAJEU

18,30; 21.
a Generalul doarme In picioare : 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
a Omul din La Mancha : SALA 
PALATULUI — 17 (seria de bUete 
— 4770) ; 20,15 (seria de bilete — 
4782), SCALA — 9,30; 12.15; 
18,15; 21, CAPITOL — 8,30;
13,30; 16; 18,30; 21.
a Bună seara, doamnă Campbell: 
LUCEAFĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13.'3<r,- 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18,15; 
20,30, MODERN —9; 11,15; 13,30;

15,30; 
h ;

16; 18,15; 20,30.
a Ciprian’ Porumbescu t LUMINA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
a Ultimele șase minute : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — fi; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a „100 de lei" : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a Fluturii sint liberi : VICTORIA
— fi; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
a Despre o anume fericire : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15, DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
a Cromwell : DOINA — 8,30; 12,45;
19.
a Program de desene animate : 
DOINA — 11,45; 17,15.
a Fiul mecanicului de locomoti
vă : FERENTARI — 15,30; 17,45; 
20.
a Doamna și vagabondul : TIM
PURI NOI — 9,30—20,15 In conti
nuare.
a Monolog ; POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Cenușa : VIITORUL — 16; 10. 
a Mafia albă : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
a Dragostea Începe vineri : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
a Legenda negrului Charley t 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Nunta : RAHOVA — 15,30; 18;
20,15.
a Doi pe un balansoar : FLACA- 
RA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Șapte zile : CRÎNGAȘI — 16; 
18; 20.
• Cu cărțile pe față : GIULEȘTI 
— 15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
a Nici un moment de plictiseală: 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
• Y 17 acționează ; MUNCA — 
16; 18; 20.
a Paradisul : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Departe de Tipperary ; COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
a Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : COTROCENI — 15,30; 
18; 20,15.
a Operațiunea „atomul marcat" : 
VITAN — 15,30; 17,45; 20.
a Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici : FLOREASCA — 16; 18; 20. 
a Love story : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

teatre
• Radiotelevlziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic. Dirijor : Francesco 
do Masl (Italia). Solist : Erdâly 
Csaba (R.P. Ungară) — 20. '
• A.R.I.A. prezintă (la Sala mică 
a Palatului) : Recital de plan sus
ținut de Sonia Vargas (Peru) — 
19.
• Opera Română : Carmen — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale” (sala Comedia) : Dona Dia
na — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) ;» Va
lentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Cel șase — 19.30.
• Teatrul Gluleștl : Slmbâta la 
Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Iancu 
Jlanu — fi, Scufița cu trei Iezi 
— 16.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) ; Bu Aii <— js, 
(sala din str. Academiei) : Do ce 
a furat zmeul mingea 7 — n.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale” : Mocklnpott (in lb. germa
nă) — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; La Savoy, 
Boema 1 — ifi,30.
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PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Manea Mân eseu. vice

președinte al Consiliului dc Miniștri, 
președintele Comileluluj de Stat al 
Planificării, a primit, miercuri duoă- 
amiază. delegația de specialiști ai Co
mitetului d1' Stat ni Planificării 
(GOSPLAN) al U.RSS., condusă de 
1. L. Bobrov.

în timpul convorbirii, desfășurată 
5ntr-o atmosferă tovărășească, au 
fost analizate posibilitățile de dez
voltare a relațiilor economice, a 
cooperării industriale și Îndeosebi în

el omeniul industriei constructoare de 
mașini, în cadrul lucrărilor dc coor
donare a planurilor pe perioada ani
lor 1976—1980 intre Republica Socia
listă România și Uniunea Sovietică

La întrevedere au participat Vasllc 
R&uță. vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, specialiști din 
CJS.P.

A fost de față V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

ÎNTREVEDERE ea ministerul educației
Si InvățămIntului

ZIUA NAȚIONALĂ A LIBANULUI

Tovarășul Gheorghe RMulescu, 
' copreședinte al Consiliului de Mi
niștri. a primit, miercuri dupâ-amia- 
ză, pe ministrul agriculturii din Re
publica Peru, generalul Enrique Val
dez Angulo, care se află intr-o vi
zită în țara noastră, la invitația 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare si Apelor.

La Întrevedere a participat Angelo 
Micuiescu. ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare si apelor.

, ♦ '
A fost prezent Enrique E. Lanoza, 

ambasadorul Republicii Peru la 
București.

în timpul, convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice și 
tehnico-ștlințifice în 
culturii și industriei

Miercuri dimineața a sosit in Ca
pitală Andreas Couros, ministrul in- 
vățămintului din Cipru, care. la 
Invitația Ministerului Educației’ și 
învfițămintului, efectuează o vizită în 
țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de Paul Niculescu- 
Mizil. viceorcședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul educației și învfi- 
țămlntului, de alic persoane oficiale.

La Ministerul Educației șl învăță- 
mintului, tovarășul Paul Nlculcscu- 
Mizll a avut în aceeași zl o între
vedere cu ministrul cipriot Andreas 
Couros. in cadrul căreia, intr-o at
mosferă cordială, au fost discutate 
probleme ale dezvoltării 
tulul in cele două țări, 
rării in acest domeniu.

la Varșovia
la 
ai

domeniile agri- 
alimentare.

(Agerpres)

Plecarea ministrului agriculturii al Republicii Peru
în urma convorbirilor ce au avut 

loc între ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și anelor, Angelo 
Micuiescu. și ministrul agriculturii 
al R?oublicii Peru, general Enrique 
Valdez Angulo, s-a convenit asupra 
unor acțiuni ce urmează să fie în
treprinse pentru dezvoltarea. în 
condiții reciproc avantajoase, a 
relațiilor de colaborare. oooDcrare si 
comerciale în domeniile agriculturii, 
industriei alimentare și industriei 
ușoare între România și Peru.

t *
Miercuri seara, ministrul 

turii al Republicii Peru a 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul __
a fost salutat de Angelo Micuiescu, 
de alte persoane oficiale, precum și 
de Enrique E. Laroza. ambasadorul 
Republicii Peru la București. ,

agrlcul- 
părâsit

Otopeni,

înainte de plecare, ministrul pc- 
ru?n a declarat unui redactor al A- 
gențici române do presă — Agerpres: 
In spiritul discuțiilor și înțelegerilor 
convenita între președintele Consi
liului de Stat al României și preșe
dintele Republicii Peru, am studiat 
cu colegii români unele probleme și 
am stabilit măsuri in vederea dez
voltării colaborării. îndeosebi in do
meniile culturii griului și a plantelor 
tehnice.

Cu toate că am stat puțin in 
România, plec foarte satisfăcut de 
rezultatele vizitei melc. Am avut 
posibilitatea să mă conving de do
rința de colaborare și coopera
re, avantajoasă pentru ambele 
părți, intre ministerele agriculturii 
și guvernele țărilor noastre.

(Agerpres)

Sosirea ministrului resurselor naturale
și energetice din Republica Ecuador

lnvățămln- 
ale colabo-

(Agerpres)

Plecarea delegației române la lucrările celei
de-a IX-a sesiuni a Comisiei guvernamentale

româno-polone de colaborare economică
Miercuri dimineață a plecat la Var

șovia delegația guvernamentală ro
mână. ' condusă de tovarășul Janos 
Fa2ekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care va participa la 
lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale româno- 
polone de colaborare economică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost Salutată de tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, de alte per
soane oficiale.

A fost prezent Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

în aceeași zi, delegația guverna
mentală română, condusă de tovară
șul Janos Fazekas, a sosit la Varșo
via. Pe aeroportul Okecle. oaspeții 
au fost lntîmpinați de Jozef Tejchma, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, președintele 
părții polone în comisia mixtă 
româno-polonă de colaborare econo
mică, Jozef Pinkowski, prim-vice- 
președinte al Comisiei de planificare, 
de alte persoane oficiale. Au fost pre- 
2enți Aurel Duca, ambasadorul țârii 
noastre la Varșovia, șl membri ai 
ambasadei.

1

Vizita secretarului general
al Internaționalei Socialiste

Miercuri a sosit în Capitală 
căpitan de marină Gustavo Jarrin 
Ampudia, ministrul resurselor natu
rale și energetice din Republica E- 
cuador.

Oaspetele este însoțit de Enrique 
Sanchez Barona, ambasador al Re
publicii Ecuador, de specialiști.

La aeroportul Otopeni erau pre- 
zenți Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Comerțului 
Exterior, j

(Agerpres)

în cursul zilei de miercuri, Hans 
Janitschek, secretar general al Inter
naționalei Socialiste, a făcut o vizi
tă la Uniunea Generală a Sindicate
lor din România, unde a avut o in- 
tilnire cu tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R.

îrt aceeași zl, oaspetele a vizitat 
Academia „Ștefan Gheorghiu". Cu 
acest prilej, secretarul general al In
ternaționalei Socialiste s-a ir.tilnit cu 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv

• P.C.R., președinte al 
conducere șl rector al

C.C.al C.C. al 
Consiliului de 
Academiei.

(Agerpres)
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„TROFEUL CARPATI” FOTBAL „Cupa României"

Victorie netă Dinamo și Rapid, eliminate

romani: 23-14 
cu Danemarca

învingătoare in ziua precedentă, 
•elect lonatele de handbal ale Dane
marcei și României au susținut asea
ră partida lor directă din cadrul 
„Trofeului Carpați". Un meci așteptat 
cu nerăbdare, deși înaintea începerii 
marii competiții de la Cluj, pentru 
handbaliștii noștri această partidă 
părea una dintre cele mai ușoare, 
mai ..fără probleme". Interesul cres
cut al meciului de acum este legat 
de faptul că in ziua debutului lor 
la „Trofeul Carpați", handbaliștii 
respectivi au surprins deopotrivă, dar 
în mod diferit In timp ce danezii, 
depășind toate așteptările, au jucat 
extent și au realizat, cum se știe, 
o victorie netă și absolut meritată in 
dauna vicecampionilor mondiali 
(sportivii din R.D.G.), echipa noas
tră reprezentativă „s-a chinuit" pînă 
a obținut o victorie la limită in com
pania selecționatei B. Firește, comen
tariile in legătură cu toate acestea 
au continuat pinâ și poate și în tim
pul meciului de aseară, a cărui re
priză secundă a fost transmisă în 
direct pe ..micul ecran".

Handbaliștii noștri au încercat si 
au reușit să demonstreze că, totuși, 
evoluția lor din ajun a fost un sim
plu accident. Ei s-au impus aseară 
in mod categoric, conducind clar și 
permanent. După o jumătate de oră 
de joc aveau un avans de 6 goluri 
(13—7). Danezii — mai puțin deciși 
ca !n partida cu R.D.G. — au făcut 
eforturi mari ca să reducă din han
dicap. Le-a fost opusă o apă
rare fermă și. in general, de nepă
truns. Către final, echipa noastră se 
detașează și mai mult, permitindu-și 
un ..supliment artistic" de măiestrie 
handbalistică, spre deliciul publicului. 
Un fapt notabil: înscrierea golurilor 
l-a preocupat pe toți jucătorii; doar 
portarul Penu nu a marcat Scor fi
nal: 23—14 pentru echipa României, 
întrunind deci singură, după două 
zile, punctajul maxim: 4 puncte.

înaintea acestui veritabil derbi al 
serii au avut loc două partide. Echi
pa Uniunii Sovietice a câștigat cu 
23—14 in fața formației B a țării 
noastre. La pauză soorul era 8—8. 
Un rezultat ce poate fi considerat 
surpriză s-a Înregistrat in partida 
Iugoslavia—R. D. Germană: 20—20. 
Desigur, prima șansă o aveau hand
baliștii iugoslavi. Comportarea de 
acum a reprezentativei R.D.G. a fost 
incomparabil mal bună decit marți. 
De altfel, la pauză ea conducea cu 
12—9.

Pentru astăzi, din program retine 
atenția meriul dintre selecționatele 
României și R.D. Germane, reeditare 
a finalei ultimului campionat mon
dial-

A fost plăcut și reconfortant pen- , 
tru spectatorii prezenți ieri pe sta
dionul „23 August" din Capitală să 
asiste la două partide curate și 
cursive, cu foarte multe acțiuni di
namice in apropierea porților și 
citeva goluri frumoase. Obișnuiț-i 
cum sintem cu jocurile șterse din 
campionat, am fost satisfăcuți de 
fotbalul clar pe care l-am văzut, o- 
ferit de echipele C.S.M. Reșița. Po
litehnica Iași, U.T.A. și Universita
tea Craiova. în primul meci au în
vins reșițenii pe ieșeni cu 2—1, după 
ce fuseseră conduși din min. 4 prin- 
tr-un gol de efect marcat de către 
Lupulescu. Punctul egalizator. în
scris de Nestorovici (min. 38), a fost 
de mare spectacol. parcă special 
pentru a fi bun de filmat. Același 
jucător a consfințit victoria echipei 
sale (min. 75). victorie prețioasă nu 
numai prin aceea că i-a dat califi
carea, dar și pentru dovada pe care 
ne-a făcut-o C.S.M. Reșița în pri
vința creșterii calității jocului său., 
în partida cealaltă s-au întâlnit pen-

tru a treia oară in acest an U.T.A. 
și Universitatea Craiova. Se pare 
că întrecerea dintre aceste două e- 
chipe primește mereu alte atribute 
și va fi pe mai departe în atenția 
specială a amatorilor de fotbal. Ieri 
a fost rîndul lui U.T.A. la victorie, 
1—0, punct marcat ca și in primă
vară de către Broșovschi, și tot din 
lovitură liberă ! Arădenii dominase
ră prima parte a meciului prin joc 
tehnic, cursiv și dezinvolt. Craio- 
venii luptau din răsputeri să 
suplinească prin vigoare absențe 
importante : Marcu, Oblemenco, De- 
selnicu. Velea. Totuși U.T.A. nu în
scria, in pofida fazelor excelente pe 
care le creau Domide-Broșovschi- 
Kuhn, ieri toți trei in mare formă. 
In min. 45 a venit insă o lovitură 
de la vreo 35 de metri pe care Bro- 
șovschi a tras-o năpraznic, mingea 
lntrind în poartă sus. la ..păianje
nul “ de la încheietura barelor. Aces
ta a fost singurul punct al meciului, 
deși ocaziile prielnice n-au lipsit de 
ambele părți.

Dintre celelalte partide ale 16-imi- 
lor „Cupei", subliniem succesul e- 
chipei S.N. Oltenița care a eliminat 
pe Dinamo cu 1—0 (1—0) și victoria 
Chimiei din Rimnicu Vîlcea care a 
trecut de Rapid, după executarea lo
viturilor de la 11 metri (4—3) 1 Sco
ruri mari au realizat „U“ Cluj (6—0 
cu Stăruința Aleșd) și SpOrtul stu
dențesc (5—0, cu Dacia Orăștie).

Celelalte rezultate : București : 
A.S.A. Tg. Mureș-Gloria Buzău 2—1; 
Delta Tulcea-Electroputere Craiova 
2—0 (după prelungiri) ; Pitești : 
F.C. Argeș-C.F.R. Cluj 4—2 ; Rm. 
Vilcea : Politehnica Timișoarâ-F.C. 
Constanța 3—2 ; Piatra Neamț : S.C. 
Bacău-Steagul roșu Brașov 5—4 (du
pă executarea loviturilor de la 11 
m) ; Ploiești : F.C. Petrolul-C.F.R. 
Pașcani 2—0 ; Sibiu : Jiul Petroșani- 
Partizanul Bacău 2—1 ; Sighișoara : 
Oltul Sf. Gheorghe-Știința Petroșani 
1—0 ; Tirgoviște : Steaua-Poiana 
Cimpina 3—0 ; Cîmpia Turzii : Mi
nerul Baia Mare-Glorla Bistrița 
1—0.

I. D.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea din 

21 noiembrie 1973
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 358 339 lei din care 526 499 lei re
portEXTRAGEREA I : 38 15 3 41 13 33.

EXTRAGEREA a II-a : 0 1 2 34 30.
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel :
în Capitală lnceplnd de la 29 no

iembrie 1973, la 21 ianuarie 1974 ; in 
țară de la 3 decembrie 1973, la 21 ia
nuarie 1974.

(Urmare din pag. I)

nimic comun cu liberalismul, Înde
plinirea hotăririlor și sarcinilor de 
partid nu este facultativă.

Trebuie insă arătat că mai 
există organizații de partid unde, 
după ce se desfășoară discu
țiile asupra unei probleme, iar 
hotărirea a fost adoptată, aceas
ta este dată uitării, rămine prin 
dosare, „pierzindu-se din vedere" 
esențialul : necesitatea de a o aplica 
efectiv, disciplinat. Or, un comunist 
nu se poate simți cu conștiința Împă
cată doar dacă și-a adus contribuția, 
chiar valoroasă, la discuții, la adop
tarea hotăriril ; cel mai prețios aport 
de idei este Insuficient dacă nu este 
urmat de acțiunea practică pentru 
aplicarea măsurilor adoptate.

Desigur, in cadrul dezbaterilor pot 
să apară puncte de vedere deosebite 
sau chiar contrare ; in aceasta nu 
este nimic rău — dimpotrivă, con
fruntarea principială de idei, păreri, 
argumente este binevenită și nece
sară, reprezintă fermentul unor dis
cuții rodnice, vii, contribuie la realiza
rea unei analize mai profunde, 
multilaterale, la cristalizarea unor 
concluzii mai judicioase. Este insă 
o lege a disciplinei de partid că, 
după ce, pe baza schimbului liber 
de opinii, a discuțiilor deschise, a 
fost adoptată o hotărire, controver
sele încetează, iar decizia devine o- 
bligatorîe pentru toți. Hotărirea a- 
doptată statutar marchează sfirșitul 
discuțiilor și începutul imediat al 
trecerii la fapte, de către toți, pen
tru aplicarea hotăririi. Nicăieri și 
niciodată nu pot fl admise neînce
tata repunere in discuție — cu atit 
mai mult in afara cadrului organizat 
— a hotăririlor adoptate, asa cum nu 
poate fi bocotit motiv de diminuare 
a contribuției proprii faptul că a 
fost acceptată altă părere decit cea 
proprie ; asemenea manifestări de or
goliu individualist sint cu desâvir- 
șire străine spiritului de partid. E- 
eențialul este să triumfe Întotdeauna 
punctul de vedere cel mai înaintat, 
cel mai in măsură a sluji interesele 
societății, — și ca flecare comunist 
să pună umărul, cu elan și convin
gere, in spiritul disciplinei con
știente, la realizarea lui. Așa cum de 
repetate ori a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o organizație 
de partid nu poate fi confundată cu 
un club de discuții sterile ; comu
nistul este un om de acțiune — ac

călăuzită de , principialitate și 
revoluționar, de cerințele dis-

țiune 
spirit-----
ciplinei. Din clipa intrării in partid 
și prin însăși primirea in rindurile 
partidului, comunistul iși asumă obli
gațiile unui militant disciplinat, în
datorirea strictă de a activa fără 
preget pentru Înfăptuirea politicii și 
hotăririlor partidului.

Cerințele întăririi continue a spi
ritului de disciplină se pun cu atit 
mal imperios pe planul general, mai 
larg, al întregii vieți sociale. Este un 
adevăr fundamental, elementar — dar 
care uneori nu este privit drept în 
față și tratat cu exigență de organi
zațiile de partid — acela că în con-

ției etc. Și, desigur, este strict ne
cesar ca organizațiile de partid să se 
ocupe indeaproape de aceste proble
me, de întărirea disciplinei In pro
ducție a oamenilor muncii, de pre
zența lor la lucru și producția de 
bună calitate a fiecăruia ; fără a 
slăbi cit de cit această preocupare, 
ci, dimpotrivă, intensifieînd-o. fără 
a reslringc cu nimic cercul larg al 
atenției, este totodată necesar ca or
ganizațiile de partid să urmărească 
și mai stăruitor cum răspund aces
tor cerințe. în primul rînd membrii 
de partid, dacă au absențe nemoti
vate, dacă dau rebuturi, dacă lu
crează cu grijă de adevărat gospodar

Miercuri dimineața a plecat 
Varșovia o delegație do activiști 
Partidului Comunist Român, condusă 
de Alexandru Szabo, adjunct de șef 
dc serile la C.C. al P.C.R.. care, la 
invitația C.C. al P.M.U.P., va face o 
vizită In schimb de experiență in 
R. P. Polonă.

La plecare, pe aeronnrtul OtOpeni, 
delegația a fost salutată de Constan
tin Potingă, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost de față Edward Rokickl, În
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Polone la București

(Agerpres)

Cronica zilei
Sub auspiciile Comitetului român 

dc istorie șl filozofia științei, in cula 
Academiei Republicii Socialiste 
România au început miercuri lucră
rile celei de-a patra sesiuni științi
fice de Istoria științelor.

Referindu-se Ia problematica dez
baterilor, acad. Ștefan Milcu, preșe
dintele comitetului, a arătat intr-o 
convorbire avută cu un redactor A- 
gerpres : Așa cum se poata constata 
din analiza programului reuniunii, 
regăsim tematica entităților abstrac
te reflectată în evoluția unor do
menii restrînse ale științelor — ma
tematica, fizica, biologia, medicina, 
etnologia și pedagogia. Totodată sint 
abordate, in premieră, două sectoare 
tematice de mare interes și actuali
tate : știința și tehnologiile înalte in 
anii socialismului și politica științei. 
Școala istorică medicală românească 
iși marchează prezența prin mai 
multe comunicări consacrate în ma
rea lor majoritate perioadei de înce
put a instituțiilor de învățămint me
dical și farmaceutic in cele cinci cen-' 
tre universitare.

Calitatea și numărul comunicărilor, 
a arătat in încheiere acad. Ștefan 
Milcu, demonstrează, încă o dată, 
existența in țara noastră a unui re
marcabil potențial uman preocupat 
de istoria și filozofia științelor. Fără 
îndoială că lucrările sesiunii vor con
tribui la valorificarea acestuia și vor 
stimula noi cercetări in aceste di
recții. (Agerpres)

Astăzi a apărut revista 
„LUMEA" numărul 48.

ÎN DEZBATERE

MEDIAȘ (Corespondentul „Scîn- 
țeii“, Nicolac Brujan) : Zilele trecute, 
la Mediaș, a avut loc o consfătuire 
de lucru a -centralei gazului metan 
cu principalul obiectiv : stabilirea, 
în lumina sarcinilor recentei hotărîri 
a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., a prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat, a programului 
de măsuri în vederea economisirii 
gazului metan. îmbogățit cu nume
roase propuneri formulate de parti - 
cipanții la dezbateri, programul 
elaborat cuprinde numeroase măsuri 
cu caracter de urgență și de perspec
tivă referitoare la creșterea rezer-* 
velor de gaz metan, a coeficientului 
de utilizare și scăderii procentului 
de pierderi la capacitățile de extrac
ție și transport a gazelor naturale, 
folosirea rațională și economisirea 
gazului metan în toate instalațiile de 
ardere ș.a. Numai la transportul 
gazelor pe conductele magistrale 
pierderile vor fi diminuate anual cu 
19 milioane metri cubi. Și asemenea 
rezerve există și în alte domenii de 
oonsum a acestui prețios combustibil.

mocrației interne de partid. O dată 
mai mult și-a găsit oglindire în a- 
ceasta cursul hotărit imprimat încă 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R. 
spre aplicarea consecventă și stricta 
respectare a normelor democratice 
In întreaga viață a partidului.

în mod deosebit a insistat secre
tarul general al partidului asupra 
necesității ca organizațiile de partid 
să asigure creșterea activizării poli
tice a comuniștilor, intensificarea. 
participării fiecăruia la viața orga
nizației, să combată orice tendințe 
de pasivitate sau inerție, să stimu
leze prin toate mijloacele inițiativa 
și responsabilitatea partinică. După

Excelenței Sale
Domnului SULEIMAN FRANGIEH

Președintele Republicii Liban
BEIRUT

Sărbătoarea națională a Republicii Liban îmi oferă plăcutul prilej 
de a adresa Excelenței Voastre. Ln numele meu personal, al poporului 
român și al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cele mai 
calde felicitări și sincere urări de fericire personală, iar poporului Liba
nez prieten, pace șl prosperitate continuă. _

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Țara cedrilor, la 30 de ani
de independență

în creierii munților 
Liban, la 1 950 metri 
altitudine, nu departe 
de silueta, mare par
te a anului înzăpezi
tă. a celui mai înalt 
pisc din țară. Kornet 
el-Saouda, ec află o 
mică pădure de arbori 
giganti. impresionanți 
atit prin proporțiile 
lor. cit mai ales prin 
virsta memorabilă. 
Sint celebrii ..cedri de 
Liban" — un grup de 
circa 400 de copaci, 
cu largi coroane o- 
rizontale și trun
chiuri foarte groase ; 
cei tineri... avînd o 
virsta de două seco
le. in timp ce vetera
nii au atestată știin
țific virsta de peste 
cinci milenii !

Prezenți în zorii is
toriei — lemnul co
drilor libanezi a fost 
folosit la construc
ția unora dintre cele 
mai vechi orașe 
lumii : Byblos, 
Sidon — cedrii 
constituit întotdea
una simbolul viu al 
acestor meleaguri. Ei 
reprezintă in con
știința poporului sem
nul continuității — șl 
ei au fost. * * 
văr, 
tei . r-___ r
veacuri și veacuri de 
libanezi pentru liber
tate. independentă șl 
demnitate națională. 
Și era. desigur, fireic 
ca în zilele Iul noiem
brie 1943. cind spiri
tul independentei în
călzea inimile patrio- 
tilor. noul drapel na
țional roșu-alb-roșu 
care flutura atunci 
biruitor să aibă în
scris in mijlocul său 
emblema verde a u- 
riui cedru de Liban, 
ilustrind ' ’ "
trecutului 
cu prospețimea 
zentului eliberat 
dominația străină.

în prezent, ne stră
zile modernului Bei
rut. în orașele ce urcă 
pantele munților pînă 
spre culmile sale de 
cremene, în satele 
pierdute printre live
zile de portocali și 
plantațiile de bana
nieri de pe țărmul in-

au

intr-ade- 
martorii lup- 
dirze purtate

împletirea 
zbuciumat 

pre- 
de

sorit al Mediteranel, 
drapelele cu stema 
națională sint arbora
te pretutindeni — în 
balcoanele noi sau 
vechi, pe stilpii de Lu
mină electrică, la por
țile caselor — vestind 
o mare sărbătoare : 
Libanul împlinește trei 
decenii de indepen
dență.

în anii care s-au 
scurs de la procla
marea independenței, 
această tară de 10 400 
km2, pe care trăiesc 
2 600 000 de locuitori 
de diverse confesiuni, 
a avut de înfruntat nu 
puține furtuni ; strin- 
gindu-și rindurile sub 
steagul unității, po
porul ei a știut să 
lasă cu bine din gre
lele Încercări, asigu
rând Libanului o ima
gine demnă pe plan 
internațional.

Așezat la încrucișa
re de drumuri inter
continentale — aerie
ne, maritime și teres
tre — Libanul cunoaș
te o intensă activita
te comercială și turis
tică. Paralel cu aceas
ta. Libanul a dezvol
tat în ultimul' timp și 
alte activități, atit în 
domeniul ...............
cit mai ales in agri
cultură. 7__
merele, citricele, ba
nanele — se găsesc pe 
toate piețele Orientu
lui Apropiat, precum 
și in țări europene. O 
rapidă și intensivă 
dezvoltare a cunoscut 
sectorul avicol.

Țară cu vechi tra
diții culturale. Liba
nul modern se min- 
drește cu școlile sale 
de renume (in cele 
patru universități din- 
capitală învață 45 000 
de student!) ; cu festi
valurile artistice des
fășurate anual in 
locuri cu rezonantă 
istorică — Baalbeck, 
Byblos. Tyr. Beit-Ed- 

'din. cu bibliotecile și 
muzeele sale ; cu o 
bogată activitate lite
rară și publicistică.

între România și 
Liban există vechi le
gături culturale, puse 
în valoare în ultimul 
timp de cercetători in

industriei,

Fructele

domeniul istoriei și al 
artei din ambele , țări. 
Vechimea relațiilor 
reciproce este intru 
totul valabilă și in ce 
privește legăturile co
merciale — continuu 
multiplicate In anii 
din urmă. Este eloc
vent să menționăm 
că numai in 1973 la 
Beirut au ancorat 
peste 60 de nave ro
mânești $1 că In ca
pitala Libanului func
ționează trei societăți 
mixte comerciale ro- 
măno-libaneze — măr
furile românești des
cărcate pe cheiurile 
portului fiind bine a- 
preciate atit pe piața 
libaneză, cit si pe alte 
piețe din Orientul A- 
propiat.

Lupta pentru liber
tate și independență a 
poporului libanez a 
fost urmărită de țara 
noastră cu sentimente 
de vie solidaritate, — 
așâ cum 
Libanului 
progres tulul 
trei decenii 
trecut de 
morabila zi 
noiembrie 1943 ,__
urmărite cu deosebi
tă simpatie de po
porul român, prieten 
sincer al popoarelor 
arabe, sprijinitor activ 
al eforturilor acestora 
pentru consolidarea 
independentei si suve
ranității naționale, 
pentru dezvoltarea lor 
economică si social- 
culturală. întărirea în 
continuare, pe multi
ple planuri, a relații
lor dintre Republica 
Socialistă România șl 
Liban corespunde in
tereselor ambelor țâri 
și popoare, ale păcii 
și cooperării interna
ționale.

Sărbătorirea Zilei 
naționale a Libanului 
oferă poporului ro
mân prilejul de a-și 
exprima, încă o dată, 
sentimentele sale prie
tenești față de po
porul libanez, simpa
tia față de eforturile 
pentru prosperitatea 
patriei. sale — legen
dara țară a cedrilor.

realizările 
calea 

cele 
au 

me- 
22 

6Înt

ce 
la 

de

Crăciun 
IONESCU

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 noiembrie. In țarâ : Vremea 
va intra intr-un proces de Încălzire, 
mal ales la începutul intervalului. Cerul

va fi variabil, mai mult noros în vestul 
șl nordul țării, unde vor cădea ploi lo
cale. Vînt slab plnă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse Intre 
minus 4 și plus 6 grade, iar maximele 
între 0 șl 15 grade. Dimineața și seara 
— ceață. In București : Vremea se va 
încălzi, mai ales la începutul Interva
lului. Cerul va fl variabil. VIntul va 
sufla slab pînă la potrivit. Dimineața 
și seara — ceață.

de la sine, ele se cer continuu culti
vate și stimulate. Se poate afirma 
ca un adevăr axiomatic că în acele 
adunări generale unde discuțiile se 
înfiripă anevoios, ’ * ‘ ’’
Ia cuvint 
insistențe 
nizațiilor 
negative 
fectuoase 
preocupare pentru consultarea per
manentă și pentru cultivarea contac
tului viu și inițiativei membrilor de 
partid.

Organizațiilor de partid, membri
lor partidului le revine Îndatorirea 
de a milita pentru dezvoltarea

____ unde înscrierile 
se fac doar după repetate 
și invitații, birourile orga- 
de bază culeg „roadele" 
ale unei activități de- 
anterioare, ale lipsei de

DEMOCRAȚIA SI DISCIPLINA
9 9

dițiile societății noastre respectul le
gilor stalului este o chestiune a dis
ciplinei de partid. Disciplina impune 
membrilor de partid, ca și tuturor 
cetățenilor țării, stricta respectare a 
legilor, comuniștii avind datoria SU- 
PLIMENTARA de a fi exemplu de 
apărare a legalității socialiste, dc a 
acționa ca organizatori ai îndeplini
rii riguroase de către toți a legilor 
statului.

Or, nu este un secret că mai sint 
încă membri de partid și chiar ca
dre cu diferite funcții de conducere 
socială care se limitează să „ia cu
noștință" in mod formal de apariția 
unor legi sau hotărîri — pe care 
apoi le ignoră cu seninătate, ca 
și cum nu ei ar fi acela care, prin 
funcțiile încredințate de statul so
cialist. au obligația expresă de a asi
gura Îndeplinirea și respectarea lor 
riguroasă. Este bLne știut că prin în
săși obligațiile statutare fiecărui 
membru de partid il revine sarcina 
de a lupta activ pentru înlănțuirea 
politicii partidului — de pildă, pe 
plan economic, pentru Îndeplinirea 
obiectivelor politicii partidului pri
vind eficienta, calitatea producției, 
realizarea de economii : mai mult, 
în ultimii ani au fost adnotate un șir 
de legi care precizează obligațiile tu
turor celor cc muncesc privind res
pectarea disciplinei muncii, a disci
plinei contractuale, calitatea produc-

față de materia prlipă sau consu
murile specifice.

Cerința întăririi continue a disci
plinei de partid nu are un caracter 
conjunctural, nu este determinată de 
„condiții speciale" sau dificultăți. 
Disciplina interioară a constituit 
unul din principalele izvoare de for
ță datorită cărora partidul a putut 
infringe condițiile atit de aspre ale 
deceniilor de ilegalitate — așa cum 
disciplina de partid a asigurat uni
tatea de acțiune, hotăritoare pentru 
obținerea tuturor marilor succese 
repurtate în construcția Societății 
noi, socialiste. La fel, ar fi de 
neconceput ca astăzi să se considere 
că marile victorii obținute, faptul că 
socialismul a învins definitiv, că 
treburile merg bine, economia pros
peră și Întreg poporul este strins 
unit cu convingere în jurul partidu
lui ar putea permite o „relaxare", o 
slăbire a dlsclolinei de partid. Dis
ciplina iși păstrează valabilitatea in 
toate etapele luptei revoluționare, 
întărirea , el continuă reprezintă 
un imperativ permanent — cu atit 
mai mult cind partidul îșl propune 
sarcini mai mari, ca in actualul sta
diu de dezvoltare a societății noas
tre.

în cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, problemele întăririi dis
ciplinei de partid au fost abordate 
In strânsă legătură cu adindrea de-

cum se știe, ca o expresie a de
mocrației de partid, in prezent 
au loc in organizațiile de partid a- 
dunărl de dări de seamă, multe 
dintre ele desfășurindu-se tocmai 
intr-un asemenea spirit. Există insă 
și adunări care picotesc intr-o at
mosferă călduță, in lîncezeală — de 
regulă, consecință a faptului că dă
rile de seamă, ca șl intervențiile 
vorbitorilor ocolesc neajunsurile și 
neimplinirile, problemele nerezolvate 
din viața organizației, plutesc in ge
neralități, se consacră elogierii suc
ceselor, etalării pe larg a realizări
lor. Firește că antidotul sigur îm
potriva unor asemenea manifestări 
este spiritul critic și autocritic 
ascuțit și vitalizant, exigența parti
nică. Democrația nu numai că „per
mite" să se manifeste pe larg cri
tica — ea,însăși iși trage vigoarea 
din spiritul critic.

Fără îndoială, preocuparea pentru 
dezvoltarea democrației de partid nu 
se poate rezuma doar la momente 
ocazionale, festive, sau doar la șe
dințe. Insistind asupra necesității de 
a desfășura în acest sens o activi
tate perseverentă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a accentuat asupra nece
sității de a se consulta permanent 
activul de partid, masa largă a co
muniștilor in întreaga desfășurare a 
muncii de partid. Inițiativa, spiritul 
de responsabilitate nu apar spontan.

largă a spiritului democratic in 
tbate sferele vieții sociale. Dind, el 
însuși, prin intreaga sa activitate, un 
exemplu insuflețitor de energie și 
pasiune in promovarea dialogului 
permanent cu poporul, ca metodă 
fundamentală a conducerii societății, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu releva, 
in cuvintarea Ia consfătuire, nece
sitatea de a se încetățeni metoda 
consultării democratice in activita
tea tuturor organelor de stat și ob
ștești : „Cind vorbim de consultare, 
de lărgirea democrației, trebuie să 
ne gindim ca realmente aceasta să 
devină conduita zilnică a activității 
noastre".

Faptele 
face apel 
perienței 
soluțiile bune, eficiente nu întârzie 
să apară — chiar și în probleme la 
prima vedere complicate Este grăitor 
în această privință însuși exemplul 
evocat in
Ceaușescu referitor la Valea Jiu
lui ; atunci cind modalitățile de or
ganizare a lucrului în vederea reali
zării in condiții optime a sarcinilor 
de plan au fost puse in dezbaterea 
generală a membrilor de partid și a 
tuturor minerilor s-a ajuns la sta
bilirea unor măsuri care au permis

arată că de cite ori se 
la izvorul nesecat al ex- 
șl Înțelepciunii maselor

cuvintarea tovarășului

obținerea imediată a unor importante 
sporuri de producție. La 1 500 000 to
ne de cărbune producție suplimen
tară — la atit se apreciază câștigul 
ce s-ar fi obținut dacă o asemenea 
consultare ar fi fost organizată la în
ceputul anului ! Este un exemplu la 
caro se cuvine — mai mult, au dato
ria — să reflecteze toți comuniștii — 
fie director de întreprindere sau mi
nistru ori secretar' dc comitet de 
partid — un exemplu care arată din 
plin că soluțiile problemelor nu tre
buie căutate întotdeauna „în sus", 
prin solicitări de Ia centru, un exem
plu C3re arată din plin ce forțe ne
bănuite declanșează metodele de 
muncă democratice ’

Dezvoltarea democrației impune 
organizațiilor de partid — așa cum 
s-a subliniat în cuvintarea secreta
rului general al partidului — să dea 
toată atenția aplicării, înrădăcinării și 
generalizării conducerii colective, să 
se ocupe cu toată răspunderea de 
buna funcționare a structurilor și or
ganismelor democratice de conducere 
create în ultimii ani — adunările 
generale ale oamenilor muncii, comi
tetele și consiliile oamenilor muncii 
— incit acestea să dezbată proble
mele cele mai importante ale uni
tății respective, să stimuleze puter
nic inițiativa oamenilor muncii, să 
înfăptuiască cu rigurozitate pro
punerile judicioase șl măsurile 
adoptate. Aceasta este garanția 
atit a eficienței acestor organis
me, cit și a creșterii participării ce
lor ce muncesc'la conducerea și so
luționarea treburilor obștești.

Proces esențial pentru amplifica
rea forței de mobilizare a partidului, 
dezvoltarea democrației șl disciplinei 
de partid ca și, In general pe pla
nul societății, presupune o largă și 
sistematică activitate educativă, pen
tru ridicarea pregătirii politlco-ideo- 
logice a meipbrllor de partid, pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
poporului. Cu cit va crește mai mult 
acest nivel, cu cit va fi mai clară co
relația reciprocă dintre democrație și . 
disciplină, cu atit mal ferm și mai 
hotărit va milita fiecare dintre cel 
peste 2 300 000 de membri ai partidu
lui, fiecare din cei peste 20 de mi
lioane de cetățeni ai patriei pentru 
accelerarea progresului României 
socialiste.
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Abolirea definitivă a forței — 

o condiție esențială pentru

AȘEZAREA PE BAZE NOI, 
DEMOCRATICE, 

A RAPORTURILOR DINTRE STATE 
Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru 

problemele juridice

NAȚIUNILE UNITE 21 (Corespon- 
dcnță de la C. Alcxandroaie). — 
Unul dintre cele mai importante 
puncte ale agendei sesiunii Adună
rii Generale — ..Raportul Comitetu
lui special pentru definirea agresiu
nii" — se află in prezent în dezba
terea Comitetului pentru problemele 
juridice al adunării.

Reprezentantul tării noastre tn Co
mitetul juridic. A. Cristescu. a sub
liniat în cadrul dezbaterilor că in 
preambulul definiției trebuie reafir
mată îndatorirea statelor de a nu 
recurge Ia folosirea forței spre a 
lipsi popoarele de dreptul lor de a-și 
holări singure soarta, de dreptul la 
libertate si la independentă. El .a 
reafirmat principiul potrivit căruia 
teritoriul unui stat este inviolabil si 
nu poate constitui, nici măcar tem
porar. obiectul unei ocupații militare 
sau al altor măsuri de forjă.

Referindu-se în continuare la par
tea propriu-zisă a definiției, vorbi
torul a insistat ca aceasta să con
țină o dispoziție referitoare la in
terzicerea armelor de distrugere în 
masă $i la caracterul agresiv al fo
losirii lor.

El a cerut, de asemenea. 6â se 
precizeze in definiție că singurul caz 
In care folosirea forței armate este 
licită este reprezentat de dreptul 
inerent al statelor si popoarelor la 
autodeterminare.

Delegația română, a arătat repre
zentantul tării noastre, subliniază că 
trebuie respectată concordanta per

fectă între definiția agresiunii si 
principiile fundamentale ale dreptu
lui International, asa cum au fost 
enunțate ele in „Declarația cu pri
vire la principiile dreptului interna
tional referitoare la relațiile priete
nești si cooperarea dintre state, con
form Cartei Națiunilor Unite". De
finiția agresiunii, corespunzătoare a- 
cestor principii, trebuie să enunțe in 
mod exhaustiv actele de folosire a 
forței a căror periculozitate crește 
tot mai mult in zilele noastre, pe 
măsura dezvoltării și perfecționării 
arsenalelor militare ale statelor. O 
astfel de definiție trebuie să ducă 
la incriminarea pe plan juridic și 
politic internațional a folosirii for
ței ilicite, sub orice formă. în ra
porturile interstatale, să faciliteze 
identificarea si reprimarea acestor 
acte, pentru a asigura întărirea pă
cii. securității si legalității interna
ționale.

Amintind că România este coau
toare la proiectul de rezoluție pri
vind prelungirea mandatului Comi
tetului special pentru redactarea de
finiției. delegatul român a arătat că 
încheierea cu succes a lucrărilor co
mitetului ar fi de natură să oon- 
tribuie la așezarea pe baze noi și 
democratice a raporturilor dintre 
state, marcind. totodată, un impor
tant aport la întărirea rolului O.N.U. 
în lume, la afirmarea . cursului nou 
spre destindere și cooperare in viața 
internațională.

,,SK¥£AB-3‘'
PRIMELE EXPERIENȚE CU CARACTER MEDICAL

HOUSTON 21 (A-
gerpres). — Echipajul 
laboratorului spațial 
Skylab a început marți 
primele experiențe cu 
caracter medical ale 
programului misiu
nii, care au drept 
scop să urmărească 
modul în care orga
nismul uman se a- 
daptează la starea de 
imponderabilitate și 
activitate prelungită 
in spațiu. Cei trei as- 
tronauți și-au luat re
ciproc probe de singe, 
și-au controlat ten
siunea arterială, efec- 
tuind o serie de mă

suri antropometrice 
pentru ca medicii mi
siunii să determine e- 
ventualele modificări 
ale volumului corpu
lui in timpul zboru
lui. Una dintre ex
periențele cele mai 
interesante a fost e- 
fectuată de către 
Carr : stind in picioa
re. acesta s-a instalat 
intr-un aparat ce su
pune partea inferioară 
a corpului unei redu
ceri treptate a presiu
nii, simulind astfel e- 
fectele gravitației a- 
supra organismului.

După analiza pri
melor informații cu 
caracter biomedical, 
unul dintre directo
rii zborului, Neil Hut
chinson, a afirmat că 
echipajul se adaptea
ză din ce in ce mal 
bine vieții in spațiul 
extraterestru.

De la centrul de 
control de la Houston 
s-a anunțat, de ase
menea, că sistemul de 
condiționare a aeru
lui. a cărui defecțiune 
a fost remediată de 
Pogue, funcționează 
acum în bune condi
ții.

r
ITALIA

Deplasare spre stingă

în alegerile parțiale
„Deplasarea spre 

stingă a corpului elec
toral". „Partidul Co
munist Italian recon
firmă marea sa forță". 
„Impetuos avans al 
Partidului Socialist 
Italian de la Trcntino 
pină in Mezzogiorno", 
„Un examen pozitiv 
pentru centru-stinga". 
Sub astfel de titluri 
presa italiană comen
tează rezultatele ale
gerilor locale de du
minică și luni, care au 
antrenat la urne a- 
proape două milioane 
de alegători, consti
tuind primul „test" 
pentru coaliția de cen
tru-stinga. revenită la 
conducerea tării in 
luna iulie a acestui an

Deși aceste alegeri 
locale au avut ca 
scop reînnoirea con
siliului general din 
Trentino — Alto Adi
ge. a celui provincial 
din Ravena și a pes
te 200 de consilii co
munale. intre care 
cele de la Siena, Bel- 
luno și Ancona — res
pectivele consultări e- 
lectorale au căpătat un 
pronunțat caracter po
litic. Scurtă, dar in 
același timp foarte 
intensă, campania e- 

la care 
parte toți 

principalelor
lectora! ă. 
au luat 
liderii „-----------
formații politice, a fost 
axată In special pe 
problemele economice 
cu care este confrun-

tată Italia și. în pri
mul rind, pe progra
mul de reforme preco
nizate de actuala coa
liție. precum șl pe pro
punerea comuniștilor 
pentru o largă intil
nire intre principalele 
forțe democratice și 
progresiste ale țării.

Relevind deplasarea 
spre stingă a corpului 
electoral, întreaga pre
să italiană scoate In 
evidență rezultatele 
bune obținute de 
Partidul Comunist Ita
lian, cit și succe
sul Înregistrat de 
Partidul socialist, care 
și-a sporit considerabil 
numărul de voturi in 
comparație cu alege
rile generale din 1972. 
Comuniștii și-au întă
rit pozițiile in com
parație cu alegerile 
locale precedente, in 
special in capitalele 
de provincii și în 
localitățile cu peste 
5 000 de locuitori. 
Ei au înregistrat un 
spor de voturi de 
aproape trei la su
tă. ceea ce confirmă, 
o dată mai mult, după 
cum scria ziarul „I’U- 
nitâ". „validitatea po
liticii și a căilor pro
movate de către P.C.I." 
Mari succese au ob
ținut reprezentanții 
P.C.L la Ravena (2-4 
de locuri in consiliul 
comunal și 15 în cel 
provincial, situindu-se

k

Reprezentantul președintelui 
Censiliului de Stat al României 

a fost primit de regele Marocului
RABAT 21 (Agerpres). Comcliu 

Mănescu, reprezentant al președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a fost pri
mit de regele Marocului. Hassan al 
IT-lea, căruia i-a inminat un mesaj 
personal al președintelui Nicolae 
Ceausescu.

Mulțumind, suveranul marocan a 
adresat șefului stalului român urări 
de noi succese în activitatea consa
crată dezvoltării României si promo
vării păcii și colaborării internațio
nale.

A fost exprimată, totodată, convin
gerea că raporturile de colaborare,

prietenești, care există între cele 
două țări, vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, pe planuri multiple, în fo
losul ambelor popoare.

In cursul convorbirii au fost abor
date aspecte ale situației din Orien
tul Mijlociu, ca și alte probleme in
ternaționale de interes comun.

Corneliu Măncscu a avut, de 
asemenea, o întâlnire cu minis
trul afacerilor externe al Marocului. 
Ahmed Taibi Bcnhima, Ministrul 
marocan a oferit în onoarea repre
zentantului român un dejun, la care 
au participat membri ai guvernului 
Regatului Maroc.

Rsprezentantul președintelui 
Consiliului de Stat al României 

a fust primit de regele Maniei
AMMAN 21 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniet l-a primit, la 
21 noiembrie, pe Mircea Malița, re
prezentantul președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, care i-a inminat suveranu
lui iordanian un mesaj din partea 
șefului statului român.

Regele Hussein a mulțumit pentru 
mesaj și a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
și fericire, împreună cu cele mai 
bune sentimente pentru poporul ro
mân.

Convorbirea care a avut Ioc apoi 
a fost consacrată problemelor Orien
tului Mijlociu, acțiunilor politice

menite să conducă la o soluție justă 
și durabilă.

In cursul șederii la Amman, re
prezentantul președintelui Consiliului 
de Stat a fost primit, de asemenea, 
de prințul moștenitor Hassan.

întrevederile s-au desfășurat In 
spiritul bunelor relații de cooperare 
existente intre cele două țări.

Ministrul de stat pentru afacerile 
externe al Iordaniei, Zoheir el-Mufti, 
a oferit, in onoarea reprezentantului 
român, o masă, la care au participat 
membri ai guvernului, guvernatorul 
Ammanului și funcționari superiori 
ai Ministerului Afacerilor Externe.

ORIENTUL APROPIAT
o ASTÂZI URMEAZĂ SA SE ÎNCHEIE SCHIMBUL DE PRIZO
NIERI DINTRE EGIPT Șl ISRAEL • INTENSE CONTACTE 

DIPLOMATICE INTERARABE
CAIRO 21 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Națiunilor Unite a 
declarat, la Cairo, că schimbul de 
prizonieri dintre Egipt și Israel se 
va încheia in cursul zilei de joi — 
transmit agențiile United Press In
ternational și France Presse. El a 
menționat, de asemenea, că trans
porturile de apă și alimente spre 
orașul Suez și spre armata a treia 
egipteană din Sinai, prevăzute prin 
acordul de consolidare a încetării fo
cului, se desfășoară în mod satisfă
cător.

★ .
CAIRO 21 (Agerpres). — Intr-o 

conferință de presă care a avut loc 
miercuri, purtătorul de cuvînt al gu
vernului egiptean, Ahmed Anis, a 
exprimat speranța țării sale că pre
conizata conferință de pace asupra 
Orientului Apropiat va avea loc în 
următoarele citeva săptămîni. El a 
relevat, de asemenea, „completa 
coordonare dintre Cairo și Damasc", 
menționind că „este de presupus că 
Siria va participa la această confe
rință".

*
BEIRUT 21 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului. Suleiman Fran- 
gieh, l-a primit pe Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și ministru de 
externe al Siriei, care a sosit într-o 
vizită la Beirut

După convorbirile cu șeful statului 
libanez, ministrul sirian de externe 
a răspuns unor întrebări ale 
ziariștilor. Siria — a spus el — va 
participa la conferința de pace asu
pra Orientului Apropiat, „dacă ea se 
va desfășura in concordanță cu con
ceptul nostru despre o astfel de reu
niune".

SANAA 21 (Agerpres). — Minis
trul sud-yemenit al afacerilor exter
ne, Mohamed Saleh Mutee, aflat în 
vizită la Sanaa, a fost primit de pre
ședintele R. A. Yemen, Abdul Rah
man Iriani, căruia i-a inminat un 
mesaj din partea președintelui 
R.D.P. a Yemenului, Salem Robaya 
Aii, asupra situației din Orientul 
Apropiat și asupra reuniunii la nivel 
înalt a țărilor arabe, de la 26 no
iembrie.

Seminar consacrat 
unor probleme ale 

mișcării arabe de eliberare
SOFIA 21 (Corespondență de la 

C. Amariței). — In zilele de 19 și 21 
noiembrie a avut loc lă Sofia al doi
lea seminar științific privind unele 
probleme ale mișcării arabe de eli
berare, desfășurat sub egida Orga
nizației de solidaritate cu popoarele 
din Asia și Africa și a Comitetului 
bulgar de solidaritate. La seminar 
au luat parte reprezentanți ai comi
tetelor de solidaritate cu popoarele 
din Asia și Africa din țări socialiste 
europene și reprezentanți ai unor 
țări arabe. Delegația Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa a fost condusă de prof. dr. 
docent Stanciu Stoian.

Forjele patriotice cambodgiene iși continuă ofensiva asupra ultimelor 
bastioane ale regimului de la Pnom Penh. în fotografie : într-o zona elibe
rata, un detașament al patriojilor se pregătește pentru o noua acțiune de 

lupta

Declarație de protest 
a M.A.E. al Republicii 

Vietnamului de Sud
VIETNAMUL DE SUD 21 (Ager

pres). — Un purtător de cuvînt al 
M.A.E. al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității, miercuri, o 
declarație in care se arată că la 19 
noiembrie, avioane ale Statelor U- 
nlte au efectuat zboruri de recunoaș
tere deasupra regiunilor Dong Ha, 
Ai Tu. Lao Bao și deasupra șoselei 
nr. 14 din provincia Quong Tri, a- 
flată sub controlul Guvernului Re
voluționar Provizoriu. M.A.E. al Re
publicii Vietnamului de Sud con
damnă sever aceste acte care încal
că prevederile articolului 4 al A- 
cordului de la Paris asupra Vietna
mului.

Peru cere restructurarea [ 
sistemului de relații I

interamericane |
LIMA 21 (Agerpres). — Republica ■ 

Peru se pronunță pentru o profundă I 
reformă a Tratatului interamerican ■ 
de asistență reciprocă (T.I.A.R.), a 
declarat Jorge Llosa pautrat, repre- 1 
zentantul acestei țări la lucrările Co- | 
misiei speciale a Organizației State
lor Americane (O.S.A.), care se des- ■ 
fășoară la Lima în vederea stabilirii I 
unui ansamblu de măsuri menite să ■ 
restructureze sistemul de relații in- . 
teramericane.

Luind cuvintul, Jorge Llosa Pautrat | 
a subliniat că prevederile T.I.A.R. nu 
mai corespund actualelor condiții so- ■ 
cial-politice ale țărilor latinoame- I 
ricane. ■

Problemele penuriei de energie 
în dezbaterea cabinetului francez

PARIS 21 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Georges Pompidou, a 
abordat, in ședința Consiliului de 
Miniștri, unele aspecte ale politicii 
interne și externe a țării. Intre al
tele, el a subliniat necesitatea adop
tării, in următoarele săptămîni. a 
unor măsuri guvernamentale suscep
tibile să contribuie la menținerea 
puterii de cumpărare, precum și a 
nivelului exporturilor.

Pe de altă parte, Consiliul de Mi
niștri a examinat situația energetică 
a Franței, în legătură cu care minis
trul dezvoltării industriale și știin

țifice, Jean Charbonnel, a prezentat 
o situație detaliată. S-a apreciat că 
măsurile întreprinse deja de. guvern 
in direcția combaterii risipei de e- 
nergie (Limitarea temperaturii men
ținute in locuințe și birouri, reduce
rea vitezei de circulație) dau rezul
tatele scontate.

In cuvintul său, ministrul de ex
terne. Michel Jobert, a precizat că 
problema penuriei de energie va fi 
dezbătută cu prioritate de reuniunea 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
C.E.E., programată pentru zilele de 14 
și 15 decembrie, la Copenhaga.

Puternice furtuni în R. D. Germană,
Danemarca

BERLIN 21 (Corespondentă de la 
C. Varvara). — In toate regiunile 
R, D. Germane au avut loc, la în
ceputul acestei săptămini, puterni
ce furtuni, vintul atingînd uneori 
o viteză de aproape 130 kilometri 
pe oră. Vremea rea a provocat în
cetarea temporară a activității por
turilor de Ia Marea Baltică, pre
cum și a unor șantiere și între
prinderi. în toate regiunile din su
dul țării a nins, grdsimea stratu
lui de zăpadă ajungînd în unele 
locuri la 30 de centimetri. Au fost 
luate măsuri pentru degajarea șo
selelor, repararea rețelelor electri
ce avariate și înlăturarea altor ur
mări ale furtunii.

COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
Furtuna deosebit de puternică, care

și Suedia
s-a abătut începînd de luni seara 
asupra Mării Nordplui, s-a extins 
asupra Danemarcei, provocind im
portante pagube materiale și inun- 
dind o serie de porturi. Vintul a 
doborît coșurile sau antenele de pe 
acoperișurile clădirilor, in unele 
locuri smulgînd și arborii din ră
dăcini.

Marți, furtuna a afectat și sudul 
Suediei, provocind serioase pertur
bări ale traficului maritim; rutier 
și aerian. Pe șosele, zăpada și po
leiul au provocat o 6erie de acci
dente.

Totodată, au fost suspendate 
curselor feriboturilor care fac legă
tura între Suedia și Danemarca. 
Aeroportul din orașul Malmoe a 
anunțat anularea mai multor zbo
ruri.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

pe primul 
Siena au 
aproape 50 ______
voturile exprimate.

Republicanii și so- 
cial-democrațli — par
ticipant la coaliția 
de centru-stinga — 
și-au menținut in linii 
generale pozițiile, in 
unele locuri obținind 
chiar voturi in plus. 
In ceea ce privește 
Partidul democrat- 
creștin, acesta a înre
gistrat o anumită scă
dere a voturilor.

Un net eșec față de 
ultimele alegeri, re
marcat de întreaga 
presă italiană, au su
ferit reprezentanții 
partidului neofascist 
— Mișcarea socială 
italiană, cit Și Partidul 
liberal. „Electoratul — 
scrie „II Giorno" — 
a dat In acest fel un 
răspuns clar antifas
cist".

Sintetlzind primele 
opinii privind semni
ficația rezultatelor în
registrate in aceste 
alegeri, ziarul citat 
mai sus sublinia : 
„Există an sens mal 
profund, care depă
șește cifrele : este 
acela al unul electorat 
care In componentele 
sale diverse, fn situa
ții locale diferite, a 
cerut In mod constant 
o politică Înaintată, 
o politică de reforme".

loc), iar la 
Înregistrat 

la sută din

Badu BOGDAN

FRANȚA MAREA BRITANIE

După Congresul
Congresul de la 

Nantes al U.D.R. 
(Uniunea Democrați
lor pentru Republică) 
— principala grupare 
a coaliției guverna
mentale — a suscitat 
largi comentarii in 
presa franceză datori
tă, printre altele, con
textului politic, eco
nomic și social în 
care s-a desfășurat. 
Evenimentele din O- 
rientul Apropiat, cri
za energiei, dar mai 
ales preocupările le
gate de agravarea ac
celerată a fenomene
lor inflaționiste au a- 
tras atenția generală 
asupra congresului, la 
care au participat a- 
proape 6 000 de dele
gați. Pe planul politi
cii interne, observa
torii așteptau, de a- 
semenea, definiri și 
clarificări asupra po
ziției. roiului și sco
purilor mișcării In ge
neral, 
raport 
grupări 
tățiL

în ce 
greșul 
puns 
țări ?
dezbaterile asupra u- 
nor idei și reforme 
privitoare Ia relația 
dintre muncă și capi
tal. emise la timpul 
său de generalul de

precum și în 
cu celelalte 
ale majori-

măsură Con- 
U.D.R. a răs- 

acestor aștep- 
Concentrlnd

Gaulle, congresul a e- 
logiat opera politică a 
fostului președinte al 
republicii. Aceasta a 
fost interpretată de 
„Le Figaro" ca o re
flectare a Îngrijorării 
unor personalități ale 
U.D.R. față de obiec
tivele, ' 
stilul 
tualei

Alți 
marcă 
serie de probleme im
portante din domeniul 
vieții economice și 
sociale, din domeniul 
politicii externe, 
nu au constituit su
biecte de dezbatere și 
reflecție in 
congresului" 
bat").

In discursul 
congres, 
nistru Pierre Mes
smer s-a ocuDat în
deosebi de o serie de 
aspecte 
externe, 
spus el — să avem o 
națiune responsabilă, 
Independentă, stăpină 
pe hotăririle sale. în 
domeniul apărării și 
diplomației noastre 
refuzăm să ne supu
nem unor decizii lua
te fără consimțămin- 
tul nostru. Aceasta nu 
ne împiedică 
pronunțăm 
cooperarea cu 
teresați".

mijloacele 
activității 

majorități, 
comentatori 

faptul că

și
ac-

re- 
„o

etc.

cadrul 
(„Com-

său la 
primul mi- 

Pierre

ale politicii 
„Vrem — a

să ne 
pentru 

cei in-

AGENȚIILE 

DE PRESĂ

TRANSMIT:

în urma Congresu
lui U.D.R., unii obser
vatori constată că, in 
ciuda apelului la uni
tate și coeziune, .am
biguitățile, curentele 
și contradicțiile sub
zistă. ele chiar ac- 
centuîndu-se“. („Le 
Monde"). Pe de altă 
parte, evoluția situa
ției economice și so
ciale. legată de creș
terea rapidă a prețu
rilor, ridică în fața 
guvernului o serie de 
probleme ce se cer 
rezolvate. împotriva 
scumpirii vieții, care 
stirnește o îngrijorare 
crescîndă
largi ale populației, 
principalele centrale 
sindicale au lansat 
marți un apel la o 
grevă generală de 24 
de ore.

Care vor fi măsuri
le luate de 
împotriva 
Cum vor 
frontul unit 
sindicatele ?
două Întrebări, 
multe altele, ce expli
că interesul cu care 
observatorii privesc 
evoluția vieții politi
ce și sociale din 
Franța în acest prag 
de

in pături

guvem 
inflației ? 
reacționa 

al stângii. 
Iată doar 

din

iarnă.

Paul
D1ACONESCU

Proiect de reformă 
politico-administrativă

Odată cu publica
rea raportului Comi
siei constituționale, au 
devenit cunoscute ■ u- 
nele date de larg in
teres în vederea ini
țierii unei dezbateri, 
in opinia publică și 
in parlament, asupra 
unor proiectate refor
me politico-adminis
trative.

Ideea unei anumite 
descentralizări pro
vinciale. similară cu 
cea existentă in Ul
ster (Irlanda de Nord), 
se află in discuție 
de mai multi ani. fi
ind pusă $t în legă
tură cu posibilitățile 
de a accelera dezvol
tarea unor regiuni ca 
Scoția și Țara Gali
lor. relativ rămase in 
urmă față de restul 
țării. In raportul său, 
comisia respinge a- 
prioric orice ipoteză 
care ar presupune 
sau sugera indepen
dența Scoției șl Ță
rii Galilor, sau ca
re ar preconiza a- 
doptarea unei consti
tuții federale. In do
meniul posibilului sînt 
însă înscrise alte mă
suri ca, de pildă, crea
rea unor adunări na
ționale în Scoția și 
Tara Galilor. Guver
nelor locale, care ar 
rezulta in urma alege
rilor, ar urma să li se 
transmită o serie de a- 
tribuții — care, pinâ 
acum, erau de resor
tul parlamentului și

guvernului de la Lon
dra — intr-o formă 
care să nu afecteze 
menținerea unității 
Regatului Unit.

Așa cum se știe. 
Regatul Unit al Ma
rii Britanii șî Irlandei 
de Nord — titlul ofi
cial al țării — cu
prinde patru mari re
giuni : Anglia. Scoția, 
Țara Galilor ' ’ ’ 
da de Nord, 
duse intr-un 
tar, evoluția 
economică și 
acestor provincii a fost 
oarecum diferită. Ir
landa de Nord a do- 
bindit un statut care 
prevede o oarecare 
autonomie administra
tivă, avind un parla
ment și un guvern 
propriu, cu prerogati
ve limitate la ches
tiuni locale, in timp ce 
principalele probleme, 
in special cele externe 
și de apărare, se află 
sub incidența directă 
a Londrei. In ceea ce 
privește Scoția și Țara 
Galilor, acestea sini 
reprezentate prin- 
tr-un secretar de stat 
— membru al guver
nului central din ca
pitala Marii Britanii.
,.Din punct de vedere 

economic, Scoția, Țara 
Galilor și Irlanda de 
Nord se află. într-o 
măsură mai mică sau 
mal mare, în urma 
principalei componen
te — Anglia. Ca ur
mare, în cele trei pro-

si Irlan- 
Deși in- 
stat uni- 
politică, 

socială a

vincii nivelul de 
'este mai coborit, ... 
mul dezvoltării Indus
triale mai lent, numă
rul șomerilor mai ri
dicat. Tocmai aceste 
disparități au consti
tuit una din principa
lele cauze ale frămin- 
tărilor sociale și politi
ce din ultimii ani, de
terminând ca reducerea 
decalajelor intre pro
vincii și metropolă să 
ocupe un loc de frunte 
in programele parti- 
delor și în dezbaterile 

' parlamentului.
Atribuțiile pe care 

raportul Comisiei con
stituționale le preconi
zează pentru Scoția și 
Țara Galilor păstrează 
un caracter local, refe
rindu-se la asemenea 
domenii cum ar fi 
problemele urbane, 
construcția de drumuri 
și șosele, mediul în
conjurător, educația.

Reacțiile pe margi
nea ac’estui raport sint 
diverse, ele reflectlnd 
o varietate de opinii 
și optici politice. Pre
sa consemnează că, 
pină în prezent, nici 
un partid, organizație 
politică sau personali
tate britanică nu au 
aprobat intru totul 
raportul, care însu
mează 840 de pagini. 
Oricum, discuțiile se 
află abia la început și 
este așteptată o largă 
confruntare de opinii.

/

trai 
rit-

N. PLOPEANU
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Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
Kosighin, l-a primit pe ministrul 
afacerilor externe al Canadei. Mit
chell Sharp, aflat intr-o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică. Agenția 
T.A.S.S. precizează că s-a făcut un 
schimb de păreri referitor la rela
țiile sovieto-canadiene și la colabo
rarea celor două țări.

Comunicat comun ni- 
pono-cehoslovac. lnchele- 
rea vizitei oficiale in Japonia a mi
nistrului de externe al R.S. Cehoslo
vace, B. Chnoupek, a fost dat publi
cității un comunicat comun. Părțile
— relevă documentul — au exprimat 
necesitatea dezvoltării relațiilor eco
nomice și științifice dintre cele două 
țări și au convenit ca problemele 
concrete referitoare la aceste relații 
să fie discutate in continuare. Părțile 
s-au pronunțat, de asemenea^ pentru 
instaurarea unei păci tr^inio': in 
Orientul Mijlociu, In conformitate cu 
rezoluțiile Consiliului de Securitate.

Stare de asediu în două 
provincii peruane. Guvernul 
peruan a decretat starea de asediu in 
provinciile Arequipa și Puno, situate 
în sud șî, respectiv, sud-estul țării — 
informează agențiile France Presse 
și Associated Press. Această măsură
— specifică decretul guvernamental
— a fost adoptată ca urmare a de
zordinilor provocate de elemente 
reacționare.

Comitetul pentru pro
bleme de procedură al Se
natului americanpronunial 
marți în unanimitate în favoarea 
numirii liderului minorității republi
cane din Camera Reprezentanților, 
Gerald Ford, în funcția de vicepre
ședinte al S.U.A. Votul în plenul Se
natului va avea loc, .potrivit agenții
lor de presă, la începutul săptăminii 
viitoare.

0 delegație guvernamen
tală din Republica Zair,con* 
dusă de Nguza Karl I Bond, membru 
al Consiliului Executiv Național, în
sărcinat cu afacerile externe și co
operarea internațională, a sosit la 
Pekin, unde, Ia invitația guvernului 
chinez, va efectua o vizită de priete
nie.

Doi savanțl olandezi au cal
culat, cu o mare precizie, tem
peratura existentă pe trei din 
planetele sistemului solar, și 
anume pe Mercur, Venus și 
Marte. Pe planeta Mercur, cea 
mai apropiată de Soare, tem
peratura este de 170 grade Cel
sius, pe suprafața lui Venus de 
minus 43 grade C, iar pe Mar
te minus 49 grade. Noile tehnici 
folosite de savanții olandezi se 
bazează, intre altele, pe un 
mixaj al luminii provenind de 
la cele trei planete și o rază 
laser.

Acordul referitor la crea
rea Consiliului economic 
bulgaro-american, In vederea 
extinderii comerțului și cooperări! 
economice și industriale bilaterale, a 
fost parafat la Sofia.

La Freetownau lncePut «>>- 
vorbirile oficiale între președintele 
Sierrei Leone, Siaka Stevens, și Pal 
Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare. în cadrul 
convorbirilor referitoare la relațiile 
dintre cele două țări s-a constatat 
existența unor posibilități ample în 
vederea dezvoltării cooperării celor 
două țări — relatează agenția M.T.I.

' Prin repatrierea de către 
India a unui nou grup de 
890 prizonieri de război pa
kistanezi și persoane civile 
internate,a *°st lncheiati co* 
de-a patra fază a acestei acțiuni. 
Pină în prezent, în baza acordului de 
la Delhi pentru soluționarea proble
melor umanitare create prin conflic
tul din decembrie 1971, au fost re- 
patriați 4 858 de prizonieri de război 
pakistanezi și persoane civile inter
nate în India.

Autoritățile de Ia Seula'1 
condamnat Ia Închisoare pe diferite 
termene șapte studenți, sub acuzația 
de „încercare de răsturnare a guver
nului" și de organizare a demonstra
țiilor studențești de masă care au 
avut loc în ultima vreme în Coreea 
de sud. Un mare număr de studenți 
sud-coreeni continuă acțiunile de 
protest împotriva amestecului poli
țienesc în problemele universitare 
cerind, totodată, eliberarea colegilor 
lor arestați.

0 delegație guvernamen
tală din Venezuela, condU£& 
de Nidia Villegas, secretar de stat 
in Ministerul Agriculturii, a so
sit într-o vizită oficială la Ha
vana. La sosire, oaspetele venezue- 
lean a declarat presei că a venit In 
Cuba pentru a cunoaște problemele 
și realizările acestei țări, să facă un 
schimb de experiență In domeniul 
agriculturii și să discute probleme 
privind schimburile comerciale șl 
relațiile de colaborare,

„Cosmos-609". In Uniune. 
Sovietică a fost lansat, miercuri, sa
telitul artificial al Pămintului „Cos- 
mos-609“, la bordul căruia este insta
lat aparataj științific pentru conti
nuarea cercetărilor in spațiul cosmic, 
transmite agenția T.A.S.S.
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