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Răspunderea familiei 
pentru viitorul națiunii

• •

E un adevăr bine cunoscut că omul e singura făptură terestră care 
nu trăiește numai in prezent : prin forța amintirii și a anticipării, a 
retrospect iei și a prcspecției. el e cel ce posedă, intre toate viețuitoa
rele, capacitatea de a trăi simultan in trecut și in viitor. Mal ales In 
viitor ! Căci nici un act cu adevărat și profund omenesc nu se săvir- 
șește de dragul clipei dc față, ci pentru ziua de miinc. Omul autentic 
— și îndeosebi cetățeanul unei societăți ca a noastră — iși trăiește 
întreaga viață sub semnul nobilei responsabilități față de viitor.

Am amintit toate aceste adevă
ruri — care sint tot al ițea coordo
nai e fundamentale ale realității 
noastre sociale — deoarece, atunci 
cind ne gindim la viitorul națiunii 
noastre, nu se poate să nu ne gin- 
dim in primul rind la generațiile 
care se vor succeda. preluând șta
feta actualului detașament de con
structori ai socialismului. „O so
cietate trăiește și se oglindește mai 
ales in copiii ei“, spunea pe bună 
dreptate marele cărturar și ginditor 
Nicolae Iorga. De aceea, răspunde
rea civică pentru viitor se materia
lizează, înainte de orice, in grija 
tuturor membrilor colectivității de 
a da viață, a crește și a educa co
piii. zămislind astfel viitorul con
cret al națiunii.

Poporul nostru a dat dîntotdeau
na familiei cea mai ina-ltă prețui
re. Există la noi din vechime tra
diția marilor familii, cu copii și 
nepoți numeroși, adevărate trun
chiuri viguroase, cu încrengături 
bogate și rodnice. Strămoșii noștri 
au văzut de-a lungul veacurilor — 
chiar și in condiții vitrege — in fa
milie o instituție sacră, pe care au 
înconjurat-o cu respect, cu un ade
vărat cult, ca pe un focar menit s£

consolideze trăinicia neamului, a 
patriei, ca pe unica sursă viabilă 
de continuă regenerare și împros
pătare a forțelor națiunii. După 
cum nu se poate concepe un neam 
fără bătrini — „dacă n-ai bâlrini. 
trebuie să ți-i cumperi44, zice un 
vechi proverb — tot așa nu e de 
conceput o națiune fără tineri, fără 
copii. Copiii asigură continuitatea și 
solidaritatea generațiilor, prin ci se 
mențin și se dezvoltă tradițiile, prin 
ei se chezășuiește mersul înainte, 
progresul întregii colectivități.

Societatea noastră, eliberind fa
milia de toată zgura de interese 
meschine și de Ipocrizie cu care o 
acoperiseră relațiile sociale ale ve
chilor orânduiri și care ii denatu
rau odinioară esența, i-a redat ros
tul ei autentic, de celulă primor
dială a obștii, de lăcaș al perpetuă
rii națiunii, in primul rind, desigur, 
pe plan biologic, dar nu in mai mică 
măsură pe plan social, moral, spi
ritual. în Proiectul de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste se subli
niază înalta răspundere ce revine 
fiecărui comunist, fiecărui cetățean 
conștient al patriei „in îndeplinirea 
rolului ce revine familiei in creș-

terca populației 
continuă 
liste".

Cit de plină și bogată din toate 
punctele de vedere este viața oa
menilor — femei șl bărbați, tineri 
sau mai puțin tineri — care își in
vestesc energiile spirituale in vlăs
tarele ce le vor duce mai departe 
nu numai speța, dar și crezul mo
ral, tezaurul de avuții sufletești ! 
Cit dc împlinită este o viață care 
se împlinește prin alte vieți, cit dc 
tinere sînt inimile oamenilor ce își 
retrăiesc tinerețea in atitea iposta
ze, prin clanurile, frămintările, as
pirațiile copiilor pe oare ii cresc și 
ii educă !

Nobila răspundere pentru viitorul 
națiunii nu reprezintă insă numai 
o problemă strict individuală. Ea 
este o problemă dc larg interes 
obștesc, care antrenează un întreg 
complex de acțiuni politice, econo
mice, sociale. Preocuparea societă
ții noastre socialiste pentru a che- 
zășui un cadru prielnic rezolvării 
acestei probleme se traduce in în
treaga politică demografică națio
nală a partidului, în măsurile luate 
de partidul și statul nostru, în ul
timii ani, pentru dirijarea con
știentă a proceselor și fenomenelor 
demografice. în vederea asigurării 
unei creșteri substanțiale a indicelui 
de natalitate și a sporului natural 
al populației. Pe această linie se 
situează, bunăoară, și crearea in 
ultimii ani a consiliilor demogra-

țării, in întărirea 
a națiunii noastre socia-

Cum acționați 
pentru 

reducerea 
consumului 
de energie și 
combustibil ?

La ancheta noastră pu
blicăm răspunsul CEN
TRALEI TRANSPORTURI
LOR AUTO și DECIZII Șl 
INITIATIVE ALE ORGA
NELOR LOCALE DIN 

ARGEȘ Șl BACĂU
ÎN PAGINA A IN-A

HUNEDOARA

(Continuare in pag. a IV-a) DEVA (Corespondentul „Scin
teii44, Sabin Ionescu). — în ju
dețul Hunedoara, colectivele de 
muncă din 14 unități industria
le, printre care cele ale Centra
lei miniere Deva, întreprinderea 
de utilaj minier Petroșani. în
treprinderea „Victoria“-Călan, 
întreprinderea minieră Barza 
ș.a., au îndeplinit sarcinile de 
plan pb 'primii ‘ trei' ani ai cin
cinalului. Pină la sfârșitul anu
lui, colectivele din aceste unir 
tăți vor realiza o producție su
plimentară în valoare de peste 
830 milioane lei.

O VERIFICARE PRACTICĂ A MODULUI IN CARE SINT EXERCITATE PREROGATIVELE 
LEGALE LA ÎNTREPRINDEREA DE MASE PLASTICE BUCUREȘTI

în general, organele de conducere 
colectivă din întreprinderi acționea
ză cu autoritate și competență pentru 
rezolvarea problemelor pe care le ri
dică organizarea și conducerea pro
ducției, realizarea și depășirea sar
cinilor de plan, perfecționarea între
gii activități economice. De fapt, a- 
ceastă situație favorabilă este fireas
că. ea dovedind și o bună cunoaștere 
și aplicare a prevederilor legale exis
tente. Cu toate aceste rezultate, în
trucât unele din organele de condu
cere colectivă uită de propriile sar
cini, stilul de muncă fiind departe 
de atributele conducerii colective, se 
dovedesc necesare, așa cum a subli
niat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa consfătuire de la C-C. al P.C.R.. 
eforturi de perfecționare a întregii 
lor activități, in așa fel incit ele să 
devină organisme viabile, puternic 
ancorate in realitățile producției, ca
pabile să ia deciziile cele mai rațio
nale, pornind de la interesele gene
rale, pentru înfăptuirea sarcinilor 
economice complexe ce stau in fața 
colectivelor.

Pe acest fond al afirmării princi
piului conducerii colective, ne oprim 
in cele ce urmează la câteva aspec
te desprinse din analiza activității 
unui comitet al oamenilor muncit.

2. Cite propuneri interesante ați 
făcut in ultimele trei luni, in ședin
țele de comitet și care a fost soarta 
lor 7

4 membri — cite două propuneri ; 
5 membri — cite o propunere ; 3 
membri nu au făcut nici o propu
nere. Dintre aceste propuneri s-au 
aplicat 8 ; nu s-au pus in aplica
re 7.

3. Ce sarcină (sarcini) vi s-a re
partizat din partea comitetului oa
menilor muncii ?

7 membri ai comitetului au sarcini 
precise (urmărirea asimilării repere
lor pentru autoturisme, intensifica
rea lucrărilor de construcții-montaj 
la transportul pneumatic ș.a.) ; 5 
membri au sarcini paralele (răspund 
cite doi de transportorul pneumatic), 
au sarcini, dar neprecizate, sau n-au 
de fapt sarcini.

4. Care considerați că este „pro- 
blema-cheie" cu care se confruntă 
colectivul dv. in domeniul creșterii 
eficienței economice 7

Două răspunsuri se referă la mal 
buna organizare a gestiunii și păs-

trărll în siguranță a materiilor pri
me și materialelor ; două răspunsuri 
vizează realizarea planului de siste
matizare a întreprinderii : două răs
punsuri au în vedere folosirea ma
teriei prime de categoria a Il-a și a 
III-a pentru obținerea de produse de 
categoria I ; 1 răspuns — realizarea 
planului de investiții ; 1 răspuns — 
creșterea coeficientului de schim
buri : 4 membri n-au formulat nici 
un răspuns.

5. Precizați principalele deficiențe 
constatate de dv. în activitatea co
mitetului oamenilor muncii 7

5 răspunsuri acuză faptul că nu 
se respectă propriile hotăriri : 3 răs
punsuri : analizele făcute nu abor
dează decît o mică parte din proble
mele esențiale : 1 răspuns : nu se 
controlează modul in care se îndepli
nesc sarcinile ; 1 răspuns : reprezen
tanții oamenilor muncii nu sint ac-

Viorel SALĂGEAN 
Adrian POPESCU

Din întreprinderile 
industriale continuă să 
sosească vești despre 
succesele obținute de 
oamenii muncii in 
larga acțiune de gos
podărire judicioasă a 
materiilor prime și 
materialelor. Astfel, 
potrivit ultimelor date 
statistice. în întreprin
derile constructoare de 
mașini și utilate de la 
Ploiești, Cimpina, Si
naia și Plopeni a fost 
economisită anul aces
ta o cantitate de metal 
din care se po* confec
ționa circa 170 000 sa
pe cu role pentru fo
rai și un mare nu
măr de scule si piese 
de schimb, precum si 
1 200 mc material lem
nos.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Membrii unul comitet 
al oamenilor muncii 
răspund la un test

Supunem atenției un test la 
care am răspuns 12 membri 
al comitetului oamenilor mun
cii (3 membri ai aoestui organ 
de conducere colectivă se aflau in 
concediu) de la întreprinderea dc 
mase plastice București. Obiectivul 
investigațiilor noastre l-a constituit 
stilul și metodele de muncă ale or
ganului de conducere colectivă.

1. După ce criterii se stabilesc șe
dințele comitetului oamenilor mun
cii 7
• in funcție de problemele irite 

periodic — 7 răspunsuri
• o dată pe lună — 10 răspunsuri
• la inițiativa președintelui — 1 

răspuns
• pe baza cererii unei treimi din 

numărul membrilor comitetului — 1 
răspuns

ÎN ZIARUL DE AZI
• BUCHET BOGAT DE 

INIȚIATIVE IN ÎNTRE
CEREA PENTRU DE
VANSAREA CINCINA
LULUI

• RUBRICILE NOASTRE : 
STRADA, PIAȚA, INSTI
TUȚIA ; FAPTE, OPINII, 
PROPUNERI; FAPTUL 
DIVERS, CRONICĂ 
PLASTICĂ, SPORT

Cindva, prin inima Bal- 
șului treceau molcom ca
re împovărate cu sarea 
ruptă din Ocnele Mari 
spre locul de vamă de la 
Slatina. Cindva. prin ini
ma BaJșului treceau care 
cu oale și ulcele de la 
Oboga spre tirgurile Do- 
brogei. Cindva...

Orașul — un tirgușor 
prăfuit cu citeva birturi 
de mina a patra. Un pod 
metalic arcuit peste apa 
Oltețului. chiar in centru, 
încerca să-i sporească 
imoortanța...

Balșul de astăzi 7
Balșul de astăzi poate 

fi considerat printre ora
șele in care anii noștri 
au demonstrat și demon
strează convingător cum 
se infSDtU’erie 
partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zo
nelor țării.

în stingă și in dreapta 
vechiului drum au apărut 
ansamblurile unităților 
industriale. Aici trăiesc 
și muncesc mii și mii 
de muncitori, de inte
lectuali — mulți dintre 
ei au luat parte la turna
rea tuturor fundațiilor ce 
au modificat 
locurilor : unități 
triale sau edificii 
culturale, locuințe 
prezent. H oralul 
malurile Oltețului 
duc : fabrica de osii 
boghiuri, uzina de fabri
cații. reparații și montaj 
pentru agricultură. între
prinderea „Jiul4'.

Străbatem halele fabri
cii de osii și boghiuri. 
Din „calupurile44 de oțel, 
încălzite la 1 300 de grade 
Celsius. prin presare.

miini de făurar scot ro
tile viitoarelor vagoane. 
„Mîini", e un fel de a 
spune ; In noul Balș. cu- 
vintul are și el un sens 
nou : utilaje noi. moder
ne. tehnologii noi... A- 
siști. de fapt, la o spec
taculoasă demonstrație a 
omului asupra metalului.

particularitățile colecti
vului : „calificarea mun
citorilor din mers".

— Totuși, chiar de la 
fost 

I cu
primele începuturi a 
nevoie de muncitori 
inaită calificare ! ?

întrebarea ii „pică" 
inimă lui A. Roșu :

— Aici e aici : in apa-

la

geografia 
indus- 
sociaj- 
etc. în 
d>

utilaje care vor mâri capacitatea de 
i condusâ de Dumitru Jocea regiînd 

Foto : E. Dlchiseanu

La ordinea zilei pe ogoare

FERTILIZAREA
Pentru măsurile tehnice care contribuie la sporirea producției ve

getale. un loc important il ooupă folosirea unor cantități cit mai mari 
de îngrășăminte naturale. La ministerul de resort, pe baza unor cifre 
furnizate de direcțiile agricole județene, s-au făcut calculații din care 
rezultă că in cooperativele agricole pot fi fertilizate peste 570 000 ha 
ogoare cu îngrășăminte naturale. Pe lingă îngrășămintele chimice, 
cantitățile mari de gunoi de grajd ce vor fi administrate in această 
toamnă și iarnă vor contribui la refacerea rezervei de materii hrăni
toare din sol.

’la refacerea rezervei de materii hrăni-

Crește numărul 
asociațiilor 

intercooperatiste

Iată deci că acțiunea de fertilizare 
care se desfășoară în această perioa
dă are un rol hotărâtor pentru obți
nerea unor recolte mari in anul viitor. 
Ce rezultate au fost obținute pină 
acum ? Din ultima situație centrali
zată la minister rezultă diferențe 
mari intre un județ șl altul in ce 
privește cantitățile de îngrășăminte 
naturale transportate la cimp și su
prafețele fertilizate. în cooperativele 
agricole din județele Suceava, Gorj. 
Sibiu. Teleorman. Vilcea. Arad si 
Bihor a fost fertilizată o mare parte 
din suprafețele prevăzute, in timp 
ce in altele — Maramureș. Constanta. 
Galați, Vaslui — rezultatele se situ
ează sub 10 la sută din prevederi. 
Transportul îngrășămintelor naturale 
se desfășoară in ritm nesatisfăcător 
în cooperativele agricole din unele 
județe situate in zonele a doua și a 
treia, adică tocmai acolo unde tere
nurile au mai multă nevoie de ma
terii hrănitoare.

Chiar și in județele cu rezultate 
mai bune lucrările de fertilizare tre
buie să continue cu mal multă inten
sitate. Multe unități agricole din 
județul Arad, printr-o organizare 
temeinică a muncii, au reușit să fer
tilizeze suprafețe mai mari docit cele 
prevăzute inițial. La cooperativa a- 
gricolă „Viață nouă“-Sintana. cunos
cută pentru recoltele mari obținute,

12-» sub 
ingrășămin-

fost transportate și Introduse 
brazdă peste 1 600 tone 
te naturale.

Așa cum au procedat : 
cuti, organele agricole 
programe de fertilizare 
de toamnă. De asemenea, 
ca in fiecare unitate agricolă să se 
întocmească grafice cu termene pre
cise, in baza cărora să fie fertilizate 
suprafețe cit mai mari. Din păcate 
insă, in multe unități cooperatiste, 
îngrășămintele naturale și chimice nu 
ajung pe ogoare. Atrag atenția asu
pra-diferențelor mari înregistrate de 
unități din aceleași județe, adesea 
alăturate. în județul Satu-Mare sint 
cooperative agricole, ca cele din 
Moftinu-Mic, Ardud, Urziceni, Foeni, 
Sanislău, Pomi și altele, care o- 
feră exemple demne de urmat in 
organizarea transportului îngrășă
mintelor. La cooperativa agricolă Sa
nislău, in ultimele luni s-a transpor
tat, in cinci rânduri, gunoiul de grajd 
din ferme in cimp. Dar nivelul re
coltei viitoare în județ ar fi mai mare 
dacă organele agricole și-ar concen
tra atenția pentru ca in același mod 
să se lucreze și in cooperativele- agri
cole Hodod, Homorod. Crucișor și al
tele. ou mari cantități de îngrășămin
te naturale stocate de mai mulți ani 
în preajma grajdurilor și saivanelor.

îndeplinirea cu rigurozitate a pro-

în anii tre- 
au întocmit 
a ogoarelor 

i, s-a indicat

Noi cooperative agricole de 
producție și-au unit in cursul 
acestui an mijloacele materiale 
și financiare, formind 112 aso
ciații intercooperatiste, pentru a 
folosi astfel cadrul organizatoric 
și economic favorabil, ce a fost 
creat pentru evoluția mai rapi
dă a procesului de concentrare 
și specializare a producției. în 
multe județe, cooperativele au 
format asemenea unități econo
mice cu profil zootehnic, folo
sind in acest scop construcțiile 
existente in unități. Aceste for
me de organizare au fost extin
se și in alte domenii de activi
tate ale agriculturii cooperatis
te. A crescut astfel numărul a- 
sociațiilor intercooperatiste spe
cializate în producerea de 
legume în cimp, solarii și sere, 
ca și al celor cu specific vitipo- 
micol. (Agerpres)

LA ÎNTREPRINDEREA

„PROGRESUL” BRAILA

an de an au fost fertilizate cu ingră- gramelor de fertilizare nu este doar,
șămihte naturale 245 hectare, fa^ă de o treabă a uneia său’ alteia dintre
200 hectare cit se prevăzuse inițial. 
Un exemplu bun in ce privește mo
dul de organizare a transportului il 
constituie cooperativa agricolă din 
Peregu-Mare. Aici, in funcție de exe
cutarea arăturilor de toamnă, au

în același timp, 
muncitorii întreprin
derii metalurgice de 
metale neferoase din 
Baia Mare au obținut 
economii în valoare 
de aproape 5 milioane 
lei prin realizarea, du
pă proiecte proprii, 
de cochîle pentru tur
narea barelor de cu
pru, care pină acum 
erau importate. Mult 
mai rezistente, fiecare 
din aceste cochile per
mite turnarea a circa 
1 000 tone de barC. 
ceea ce aduce între- 
Drindcrii băimărene o 
însemnată economie 
de metal și importante 
beneficii.

★
Specialiștii Combi

natului pentru prelu-

crarea lemnului din 
Suceava au aplicat in 
producție 20 de studii 
care vizează diminua
rea consumurilor de 
materii prime. Sporul 
de producție preconi
zat a se obține pe a- 
ccastă cale pină la fi
nele lunii decembrie 
se ridică la 4,2 milioa
ne lei, iar economiile 
la prețul de cost vor 
depăși o jumătate 
milion de lei. La rîn- 
dul său, coleclivul 
Fabricii de cherestea 
Dorna — Foresta a e- 
conomisit, prin crește
rea procentajului 
lemn de 
3 000 de 
bușteni.

de 
lucru, peste 
metri cubi

(Agerpres)

mecanice la cald și la 
rece**, acolo unde se fi
nalizează boghiurile tur
nate și sudate, sint oa
meni din Balș. locuitori 
ai satelor învecinate. în 
meserie insă... sînt (ia
răși ! la ei acasă.

— Procesul de producție 
se modernizează in toate

pe drumul Sârarilor
Turnuri industriale

yrșws:*.- "J I

.'i'-s'

O modernă presă 
de tone forță !). ca un u- 
riaș „robot44, primește do
cilă comenzile. Printre 
„programatori*4 : șeful de 
secție Petre Enescu, mais
trul Nicolae Popescu ș.a.

Adrian Roșu, secretarul 
comitetului de partid, ne 
vorbește de una dintre

rență, l-a dat uzina
„Electroputere44 : in fapt 
erau... tot bălșeni de-ai 
noștri : mulți bălșeni lu
crau în Întreprinderile 
craiovene. Apoi au venit 
la industria de... acasă.

Așadar, oamenii pe ca- 
re-i intiLnesc la forja de 
osii și roți, la „prelucrări

secțiile și atelierele, 
fost asimilate produse 
noi.

— La diversificarea 
producției un mare rol 11 
are spiritul de inventivi
tate, inițiativele munci
torilor noștri — ține șă 
sublinieze comunistul 
Marin Ionescu, șeful a-

telierului de autoutilare. 
își construiesc singuri 
sculele, dispozitivele, ma
șinile. Fac propuneri de 
altele noi.

Precizia și ritmul in 
care sint manevrați „ca- 
lupii*1 de oțel, ritmul de 
execuție de 1a „prelucrări 
mecanice44,’ inițiativele de 
la autoutilare — toate 
s-au concretizat — numai 
în primele 10 luni ale a- 
nului — intr-o producție 
suplimentară de peste 
20 000 000 lei.

...în stingă șl în dreap
ta drumului pe unde tre
ceau carele spre vama 
de la Slatina, o nouă 
platformă industrială ro
mânească a scos din ano
nimat orășelul de pe ma
lurile Oltețului. In veci
nătatea fabricii de osii 
și boghiuri trepidația 
continuă. Macairalele-tum 
descarcă cupele cu beton. 
Sosesc autocamioane cu 
materiale. Se desfac co- 
frajele. Se asamblează 
altele noi.

Părăsim freamătul șan
tierului și ne intilnim cu 
cel al benzii de asfalt ce 
leagă Balșul de Slatina. 
Printre basculante, auto
buze și turisme, o familie 
de tineri duce Intr-un 
camion mobilă nouă in 
cel de-al 100-lea aparta
ment construit de la în
ceputul anului in noul 
cartier de la răsăritul o- 
rașului.

Cel din camion îmi 
rimbesc amical, așa cum 
mi-ar spune :

— Vezi, acesta e Balșul 
nostru I

Lucian ZATTI

unitățîle agricole, ci o sarcină de 
mare răspundere a consiliilor popu
lare. a primarilor, care pot și trebuie 
să mobilizeze larg forțele comunei, 
ale satului întreg pentru a pune baze 
sigure unei recolte sporite. Ținînd 
cont de accentul ce va trebui pus în 
continuare pe fertilizarea .u^tor su
prafețe cit mai mari de teren, uni
tățile agricole trebuie să ducă in 
cimp toate îngrășămintele naturale 
existente la fermele de animale. 
Organele agricole să ia măsuri pen
tru realizarea integrală a planului de 
fertilizare, să se ocupe de folosirea 
deplină a capacității mijloacelor de 
transport, astfel incit întreaga canti
tate de îngrășăminte naturale să con
tribuie la sporirea rodniciei ogoarelor.

BRAILA (Corespondentul 
„Scinteii" Valeriu Sțoiu). — 
Excavatoarele realizate’ de con
structorii de mașini brăileni 
sint supuse în permanență unor 
noi îmbunătățiri și perfecționări, 
care le îmbunătățesc caracteris
ticile constructive și de lucru. 
Prin punerea in funcțiune a noii 
fabrici de excavatoare s-au creat 
condiții optime de ridicare con
tinuă a calității acestor utilaje, 
pentru extinderea tehnologiilor 
și metodelor modeme de lucru. 
La secția ansambluri sudate din 
cadrul fabricii, bunăoară, s-a 
generalizat debitarea automată 
a majorității reperelor, se foioj 
sesc manipulatoare de sudură 
cu un coeficient sporit de sigu
ranță, s-au introdus șabloane 
pentru trasarea tuturor repere
lor de la cabinele excavatoare
lor P-601 și S-601.

„SALUTAM ÎWTIATiVA
ROMÂNIEI

privind creșterea rolului
O.N.U. și o sprijinim

cu fermitate și încredere44
Convorbire cu LEOPOLDO BENITES,

președintele sesiunii Adunării Generale a O.N.U.

„Creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în menținerea șl 
Întărirea păcii șl securității internaționale, în dezvoltarea colaborării 
intre toate națiunile, in promovarea normelor dreptului internațional 
in relațiile dintre state" — punct adus de România in atenția și preo
cupările acestui inalt for și care urmează a fi abordat în dezbateri 
de către plenara adunării — a format obiectul unei oonvorbiri la New 
York cu președintele celei de-a 28-a sesiuni a Adunării Generale. 
Leopoldo Benites (Ecuador).

Distinsul interlocutor a dat o înaltă apreciere acestei inițiative 
românești, subliniind că ea se înscrie pe linia politicii externe de 
pace, și lărgire a colaborării intre state promovată de România ; 
el a menționat că această politică coincide cu cea a multor state ale 
lumii, inclusiv Ecuadorul, in preocupările lor pentru democratizarea 
vieții internaționale.

Redăm, in continuare, declarațiile făcute ziarului nostru
„Problema sporirii rolului și 

eficacității O.N.U. in aria vastă a 
relațiilor politice mondiale, adusă de 
guvernul țării dv. in fața organiza
ției. se adresează, in fond, conștiin
ței umanității și voinței politice a 
statelor reprezentate in acest august 
forum. Aceasta este o chestiune de 
importanță cardinală, intrucit de mo
dul in care o vom aborda și solu
ționa depinde, in esență, rezolvarea 
tuturor problemelor majore care 
confruntă astăzi, in cel mai Înalt 
grad, intreaga comunitate umană și, 
implicit, organizația noastră. Mă 
refer la dezarmarea generală și 
completă și. în primul- rind, la 
dezarmarea nucleară, la problemati
ca complexă a dezvoltării, in spe
cial a țărilor sătace, la procesul de
colonizării, care, in ultimul timp, s-a 
încetinit mult, la imperativul demo
cratizării vieții internaționale și 
extinderea actualelor „granițe44 în
guste ale destinderii.

Sint convins că eficiența O.N.U. 
rezidă In voința politică a statelor 
membre de a-și îndeplini cu bună 
credință obligațiile care le incumbă 
In conformitate cu normele Cartei,

lor de a coo-precum și In dorința ... __ _ ... 
pera pentru solutionarea probleme
lor de interes comun.

Creșterea rolului organizației în 
lumea contemporană este reclamată, 
in special, de necesitatea menține
rii păcii și consolidării securității 
internaționale — punct care figurea
ză in primele rinduri ale propune
rii României — necesitate care con
stituie însăși condiția de a fi a a- 
cestei organizații. Carta folosește cu
vintele pace și securitate intr-un în
țeles copulativ. Cu alte cuvinte, nu 
poate exista pace fără securitate, sau 
invers. Constituind fundamentul pe 
care se bazează pacea lumii, secu
ritatea nu poate fi exclusiv politi
că, intrucit securitatea politică poa
te fi. temporar, bazată pe sfere de 
influență, pe falsul concept al „pă
cii înarmate'4 sau. cu alte cuvinte, 
al „echilibrului terorii", cazuri in 
care avem de-a face cu o pace și 
o securitate fragile, instabile. Secu
ritatea — vizată In propunerea ro
mână, dorită de popoarele lumii șl 
la care se referă Carta — trebui»
(Continuare in pag, » V-a)

T



PAGINA 2 SCÎNTEIA - vineri 23 noiembrie 1973

[faptul] 
DiVERS] 

! Macaz I

cu necaz
| . îndată cp a trecut trenul de I 
Ifnarfă 21282. paznicul de barie- | 

Tâ Alexandru Dumitru, de la . 
jrabina 2 a stației Slobozia Ve- I 
che. a auzit un zgomot suspect. I

ICe se intimnlase ? Chiar in zo- 1 
^na macazurilor. o șină de cale I 
/erată fusese ruptă. Peste ci- I

I-teva minute, nrin acest loc I 
urma să treacă trenul de per- ■ 
ioane 8010. Luindu-se măsuri I

I grabnice, trenul a fost oprit | 
chiar la semnal. Lesne de în
chipuit ce s-ar fi inlimplat din I 
cauza unui asemenea macaz cu I

Imecaz. Paznicul d? linie A.D. • 
merită felicitări pe toată... li- I

| nial

I Autobascu- 
[ lantă pe post | 
| de curier

IGheorghe Vlădoiu (șofer de ' 
la l.T.A. Tirgu-Jiu. repartizat I 
la șantierul l.L.H.S. Cugir. iu- |

I dejul Alba) a pornit la dmim I 
cu autobasculanta (31-GJ-882), i 
caZe de peste 300 km, între Cu- I 
pir si Tg. Jiu. Un stop la un |

I punct, de control : .
— De ce mergeți fn... pol ?

I— Sint ..plin" cu foi de par- | 
curs fin realitate. numai trei), . 
pe care trebuie să le duc la Tg. ! 
Jiu. iar de acolo mâ întorc tot I 

|..plin“. cu salariile (in r călit a- i 
te, numai două., pentru doi co- I 
legi). J

I Firește. G.V. a făcut cale in- ■ 
toarsă. Nu înainte-de a-și da I 
seama că pentru transformarea |

I autobasculantei de mare gabarit 
într-un curier poștal obișnuit I 
a trebuit o amendă de plătit. | 
Un fel de ..mandat", dar mult I

Imci piperat credem că s-ar cu- i 
veni să plătească cei care au I 
îngăduit o asemenea practică. |

1 O cortină
I ghilotină

I Recunoscut ca un mare ama- I 
tor de teatru, economistul Con- |

Istantin Timofte. dc la asociația 
intcrcooperatistă Costesti (Bo- I 
toșani), și-a propus, in prolog I 
(și a reușit), să-i convingă pe • 

I.mai marii săi că va juca după 
-toațe tioărele clasice ale dra
maturgiei. Apoi; în actul intîi 

i a făcut o demonstrație, negru 
pe alb. că este un lucrător cin-

I stit. care tine cea mai strictă 
evidență a tuturor animalelor 
din fermă. Apoi. în actul doi

; .s-a apropiat in mod spcctacu-
1 -los de punctul culminant : în
I prim plan au apărut niște vi- | 

tei. dar au apărut numai in I
I grajduri, nu și in scripte. A- | 
I ceasta, pentru că. in actul trei,

bieții viței, ca in orice dramă, I 
-urmau să ajungă la sacrificare, j 
adică la deznodământul tragic ’ 

I ?i fatal, contra dreptului de... I 
autor. Dar cortina a căzut ca I 

I o ghilotină, exact Ia sfirșitul ac- | 
r tului doi. Apoi... Apoi s-a sărit . 

peste actul trei și a urmat... | 
I epilogul. In altă parte. ,

I Mai multă I
omenie 
nu strică

Cu ani in urmă. Keresztes 
Iosif din Dej, rămas văduv, 
țâră corni, s-a căsătorit cu Eli- 
sabeta Kadar. tot văduvă, dar 
cu doi copii. Imediat după că- I 
sătorie, K.I. i-a înfiat pe copii I 
și i-a crescut ca un tată ade- ■ 
virat. Anii au trecut, copiii au I 
ajuns mari, și-au făcut un rost I 
in lume și. tot cu ajutorul ta- | 
tălui. și-au construit o casă . 
frumoasă, in care s-ay mutat I 
cu tatii. Cum insă casa a fost j 
trecută de cei doi fii infiafi pe 
numele lor. intr-o zi K.I. s-a 
trezit pe drumuri $i numai in
tervenția justiției l-a repus in 
drepturile sale legitime. Reți
nem. fără comentarii, depoziția 
unui martor : „Bătrinul i-a în
fiat și i-a crescut ca un tată 
adevărat, dar fiii au fost vitregi I 
cu el*. I

De la nuntă... I
Intr-un timp record, aseme

nea'voinicului din poveste, care 
creștea intr-un an cit alții in 
zece, sofii Ștefan și Olimpia 
Costache din București (sir. O- 
teșan 53, care lucrau cu salarii 
modeste la un parc de dis
tracții). și-au „rotunjit* ago
niseala in și pe lingă casă, cit 
alții intr-0 viată. Autoturismul 
— autoturism, mobila — mobi
lă. televizorul — televizor, co
vorul — covor, aarderoba — 
garderobă... Si. pe deasupra, 
distracția — distracție. Că nu 
degeaba lucrau dumnealor la un 
parc de... distracții. Cind au în
cepui întrebările, in loc de dis
tracție s-a ajuns la transpira
ție. Epulzind toate sursele și 
resursele legale de venituri, au 
început să dea vina pe nuntă, 
că nunta, chipurile, le-a adus 
prea multi bani. Dar nici ața 
n-au putut justifica 89 905 lei. 
Și legea se aplică 1

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
fi corespondenții „Scînteii^j

Buchet bogat de initiative in întrecerea 
pentru devansarea cincinalului

Dare de seamă... 
pe peliculă,lals 0 m°- 
dalitete originală de a re
leva modul cum se desfă
șoară munca politică de 
masă In unitățile economi
ce din industria $1 agricul
tura județului Bacău. Pre
zentat intr-o plenară, in lo
cul unei obișnuite dări de 
scamă scrise și citite, 
filmul de lung me
traj a evidențiat eficien
ța practica a unor inițiati
ve consacrate îndeplinirii 
înainte de termen a cinci
nalului. Astfel, la Fabrica 
dc postav Buhuși, in urma 
aplicării inițiativei ..Calita
tea producției, o problemă 
de demnitate și patriotism", 
intreaga producție realizată 
in acest an este de calita
tea I : la Fabrica de celu
loză și hirtie Lotca, de 
unde a pornit inițiativa 
„Nici o mașină, nici un u- 
tilaj sub randamentul pla- 
n.ficat, nici un minut ne
lucrat", s-a obținut o pro
ducție suplimentară de 
peste 400 tone de hirtie. 
Prezentind și alte inițiati
ve, filmul relevă că gene
ralizarea acestora a contri
buit la inde-plinirca înainte 
de termen a planului la 
majoritatea întreprinderilor 
industriale din județ.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii'

„întreaga produc
ție suplimentară să 
se realizeze prin 
creșterea producti
vității muncii", •- 
ceasta este deviza sub ge
nericul căreia, la întreprin
derea „Alumina" din Ora
dea, se desfășoară Între
cerea socialistă pentru în
deplinirea, înainte de ter
men, a cincinalului actual. 
In acest scop, comitetul de 
partid a întocmit un plan 
— la realizarea căruia au 
fost atrași specialiști, maiș
tri și muncitori cu înaltă 
calificare — cuprinzind mă
suri politice și tehnico-or- 
ganizatorice menita să con
tribuie la valorificarea re
zervelor interne, desființa- 

V

rea locurilor Înguste, creș
terea capacităților de pro
ducție și dubla rea produc
ției in condițiile unei spo
rite eficlențe economice. Si 
astfel, in scurt timp, s-au 
făcut peste 40 do propuneri 
vizind perfecționarea pro
cesului do producție șl. im
plicit. creșterea productivi
tății muncii. Concomitent, 
în secții, organizațiile do 
bază au inițiat largi dez
bateri în adunările gene
rale. un ciclu de simpozioa
ne pe teme profesionale, au 
desfășurat o amplă muncă 
de popularizare în rlndul 
muncitorilor pentru cu
noașterea efectelor econo
mico generate de aplicarea 
diferitelor îmbunătățiri a- 
duse procesului de produc-

cunoașterea acestei metode 
și folosirea corespunzătoare 
a noilor cofraje. agitatorii 
au purtat discuții cu fie
care om. cu fiecare echipă 
și brigadă, mllitînd cu deo
sebire pentru dezvoltarea 
spiritului gospodăresc și 
combaterea oricărui feno
men de risipă pe șantier. 
Extinsă și pe șantierul nr. 
1 și susținută printr-o di
versitate de forme ale 
muncii politice de masă, 
inițiativa a dat roade, sol- 
dindu-se cu importante e- 
conomii de material lem
nos, ciment, oțel beton, 
profile metalice, cărămizi 
ș.a.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

rea rațională a utilajelor 
productive, lichidarea ri
sipei de lumină. In spe
cial in timpul zilei, 
introducerea încălzirii cu 
abur secundar în lo
cul Încălzirii cu abur viu 
ș.a. Cum in același scop a 
fost îndreptat introg arse
nalul muncii politice de 
masă, rezultatele nu au in- 
tirziat să apară : în primele 
10 luni din acest an s-au 
economisit circa 1 500 tone 
combustibil convențional și 
aproape 600 000 kWh mai 
mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Constantin SIMION * 
corespondentul „Scînteii*

I—INFORMAȚII-
din activitatea organizațiilor de partid

tie. Acest fapt a stimulat 
întrecerea pentru perfecțio
narea procesului tehnologic, 
soldindu-se, după 10 luni 
din acest an. cu o produc
ție suplimentară de circa 
5 000 tone alumină ; între
gul spor de producție s-a 
realizat, exclusiv, pe sea
ma creșterii productivității 
muncii.

Dumitru GAȚA 
corespondentul „Scînteii'

Munca de la om 
ÎO om constitute Princi
pala formă educativă prin 
care agitatorii de pe șan
tierul nr. 2 din Slatina, al 
fabricii de cabluri electrice 
de forță de aluminiu, com
bat risipa do materiale. 
Pină nu de mult, aici, ma
terialul lemnos era prost 
gospodărit Sesizați, comu
niștii au propus o nouă 
metodă : realizarea unor 
cofraje din aluminiu, cu o 
durată în exploatare și efi
ciență economică superioa
re celor din lemn. Pentru

Agitația vizuală 
— binecunoscut mijloc efi
cient de mobilizare a oa
menilor la gospodărirea 
chibzuită a tuturor resur
selor materiale — este tot 
mai Intens folosită in e- 
forturile pentru economi
sirea energiei electrice și 
termice. Este interesant de 
remarcat că. orientlnd pa
nourile. graficele, lozinci
le. activitatea gazetelor de 
perete spre aceste proble
me. comitetul de partid de 
la întreprinderea textUă 
Arad ține în atenția co
lectivului importanța pe 
care o are buna gospodări
re a energiei electrice și 
termice în contextul efor
turilor ce se depun pentru 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan pe 
1973 și a cincinalului 
înainte de termen. In
tre obiectivele larg popu
larizate prin intermediul 
agitației vizuale se înscriu 
unele măsuri concrete și 
chemări privind eliminarea 
mersului în gol și încărca-

0 expoziție a ini
țiativelor 3 fost orsanl- 
zată de secția de propa
gandă a Comitetului Jude
țean de partid Alba sub 
genericul „Munca politică 
de masă In sprijinul pro
ducției și educației comu
niste a maselor". Expoziția 
cuprinde 24 de panouri cu 
grafice, calcule etc.. înfăți- 
șînd experiența unor co
lective de muncă in apli
carea celor mai valoroase
initiative menite să ducă la 
creșterea productivității 
muncii, reducerea consu
murilor specifice, elimina
rea risipei. între altele, 
este prezentată inițiativa 
textilistelor de la între
prinderea de ciorapi și tri
cotaje „Sebeșul", care lu
crează 4 ore pe lună cu 
materii prime economisite, 
a colectivului întreprinde
rii „Ardeleana“-Alba Iulia, 
unde în acest an s-au fa
bricat 7100 perechi de în
călțăminte din piele econo
misită ș.a. Este redată, de 
asemenea, experiența orga
nizațiilor de partid din ju
deț privind folosirea unor

forme variate ale muncii 
politice de masă — gazete 
dc perete și satirice, agi
tatori, stații de ampli
ficare etc. — precum și u- 
nele mijloace modeme uti
lizate In acest scop : apa
ratul de filmat, magnetofo
nul, diascopul. După Alba 
Iulia. expoziția va fi des
chisă in orașul Sebeș, ur- 
mind să-și continue dru
mul in toate orașele jude
țului.

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii*

„La 100 de apar
tamente, să con
struim două din ma
terial economisit", 
iată una din inițiativele 
constructorilor de locuințe 
din Roșiorii de Vede. Ea a 
fost inspirată din necesita
tea combaterii risipei de 
materiale pe șantier. Pen
tru a pune în lumină ma
nifestările păgubitoare, co
mitetul de partid a folosit 
o diversitate de forme : o 
expoziție de fotografii șl 
un raid-anchetâ „cu mag
netofonul printre risipitori" 
i-a surprins pe cei certați 
cu spiritul gospodăresc ; un 
film documentar realizat 
de membrii clneclțibulul 
Liceului nr. 1 a adus probe 
de necontestat despre... saci 
deteriorați din care se 
scurge cimentul, mormane 
de cărămizi sparte, alte 
materiale prost gospodări
te ; pe baza acestui mate
rial documentar, economiș
tii șantierului au infățișat 
concret, pe grafice, pierde
rile suportate de stat din 
vina neglijenței și indolen
ței unor saJariați. Toate a- 
cestea au fost prezentate 
apoi într-un interesant 
schimb de experiență. Lan
sată ca o chemare la între
cere intre șantierele teleor- 
mănene. inițiativa a dat 
bune rezultate. Numai la 
Roșiorii de Vede, spre e- 
xemplu. din materiile pri
me și materialele economi
site în primele 10 luni din 
acest an s-au construit 8 
apartamente. .

Ioan VLANGA

• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

• „Cel mai bun gospodar" - 3CMSia lnitlallvă 13nS3'8 
la Începutul anului de către colectivul secției uzlnaj din cadrul între
prinderii de utilaj greu „Progresul"-Brăila a fost apoi îmbrățișată șl 
de colectivele de la secțiile construcții-montaj, mecano-energetică și 
transporturi. Rezultatul ? în 10 luni, întreprinderea a înregistrat eco
nomii de materii prime și materiale in valoare de peste 4 000 000 lei 
(Ion Smcu, tehnician principal).

• Școala din comuna Peretu - cel mal vechl
mint de cultură din județul Teleorman — lși serbează zilele acestea 
150 de ani de existență. (Ion Porumbeanu, profesor).

• „Să înlăturăm orice risipă, să folosim cu ran
dament maxim fiecare kilogram de ciment" — esl° 
chemarea la Întrecere, lansată la Începutul lunii noiembrie de colec
tivul Trustului de construcții industriale Craiova. Răspunzind acestei 
inițiative, colectivul întreprinderii de prefabricate din beton din toc®* 
litate s-a angajat ca, pină la efirșltul anului, să economisească 300 MWh 
energie electrică și 1 000 tone de ciment (Carol Bora, economist, 
Craiova).

• Izvorul... risipei. De aProaPe un an»pe strada Pa5canl 
din cartierul Drumul Taberei, din cauza defecțiunilor la o conductă, 
o mare cantitate de apă potabilă se scurge inutil. Conducerea I.C.A.B.- 
ului. căreia ne-am adresat de zeci de ori, în loc să ia măsuri pentru 
reparații, ne trimite adrese cu... promisiuni. (Comitetul asociației do 
locatari, Bloc M 7. Drumul Taberei, București).

• „Omul cu mîlnlle de aur". ** 11 •*“» lovarășil da 
muncă lăcătușului Dumitru Marcu de la Preoaratla cărbunelui Petrila. 
pentru lucrările de calitate ne care le realizează. Autor a neste 100 
de invenții șl inovații, comunistul Dumitru Marcu a reușit să exe- 
cute, cu brigada pe care o conduce de douăzeci de ani. coșurile la- 
melate pentru aparatele H.V. 0—2. piese care se aduceau din import 
(Constantin Băduță, mașinist, Preparația cărbunelui Petrila).

• „Reabilitarea" bicicletei IIn acesl sens'conslder cS 
ar trebui căutate soluții pentru rezolvarea a cel puțin două probleme : 
pe principalele artere cu trafic rutier intens, o pistă de circulație sa 
fie rezervată transportului pe biciclete ; la fiecare 2—3 blocuri, cit și 
in incinta întreprinderilor, să se amenajeze grătare de parcare. (Ion 
Bivolu, muncitor pensionar. Botoșani).

• Din nou s-au încurcat borcanele... complexele cu 
autoservire „Casnica" și „Practic- din cartierul Drumul Taberei din 
Capitală erau singurele unități unde se puteau preschimba sticle și 
borcane. De cîteva zile însă, conducerile celor două unități au re
nunțat Ia această practică de servire civilizată a cetățenilor. (Semnea
ză Suzana Rozini. în numele unul grup de gospodine).

Din noua arhitectură a orașului Timișoara

30 000 DI RM ASIMIUTE IA COMBINATUL ! 

DE ARTICOLf TEHNICE DIN CAUCIUC DIN PITEȘTI |
, . . PIT EȘTI ... (Corespondentul ,

„Scînteii", Gh. Cirstea). Colecți-
i vul combinatului de articole teh-

1 nice din cauciuc din Pitești ma- 
' nifestă o preocupare susținută 

pentru diversificarea producției, 
reușind ca in cei trei ani de ac- 

' tivitate să asimileze în procesul .
i tehnologic 30 000 de repere. în

ultimul timp au fost introduse 
L In fabricație alte 250 repere,
J destinate in majoritate unități-
\ lor constructoare de mașini. în-
i tre acestea ,se află diferite ti-
j puri de garnituri profilate și
I flanșate. furtunuri rezistente la

mare presiune, manșoane și 
) inele de etanșare, necesare Ia
i echiparea autobuzelor „Roman"
* și autoutilitarelor T.V. Pină la
l finele anului vor mai fi intro

duse. în producția de serie alte ț 
750 repere, Intre care roți cau- i 
ciucate de diferite dimensiuni, 1 
cilindri cauciucați pentru indus- l 
tria textilă și alimentară, bărci / 
pneumatice, conteinere pentru r 
conservarea și transportul pro- ț 
duselor petroliere și alimentare i 
sub formă lichidă etc. Datorită ’ 
grijii pentru îmbunătățirea caii- ț 
tații produselor, acestea s-au im- i 
pus tot mal mult atenției bene- 1 
ficiarilor interni și externi. O l 
bună parte din producția de « 
benzi transportoare cu inserții, 1 
covoare și plăci tehnice, furtu- ț 
nuri de înaltă presiune și altele i 
sint solicitate în numeroase țări, ’ 
intre care Italia, Grecia, U.R.S.S., \
R.F.G. și altele. I

k

— Alo, 17 20 30 ? Fiți a- 
mabilă, vă rog, cum pot să 
ajung la Tirgu-Jiu ?

— Ziua aveți un perso-' 
nai care pleacă din gara 
Basarab la ora 9.06. iar 
noaptea puieți merge cu 
acceleratul 241. pleacă din 
Nord la 0,33. Dar cel mai 
bine și cel mai comod ple
cați la 14,41 pină la Craio
va.

...Am mulțumit de infor
mații și m-am urcat fru
mușel in rapidul „Traian". 
Seara m-am plimbat tacti
cos pe „Unirii" (frumoasă 
stradă, îngrijit oraș I), iar 
noaptea am dormit liniștit 
la hotelul „Jiul" (unde, 
culmea, se găseau locuri 
berechet și La restaurantul 
de la parter nu era nici o 
nuntă, dar bere tot nu se 
servea). A doua zi dimi
neața. la 8,34 fix, mă gă
seam in personalul 2093 
care, în numai două ore și 
ceva, avea să mă lase, odih
nit, în gara Tirgu-Jiu’ui. în 
compartiment, tovarăși de 
drum — o femeie intre 
două vlrste, doi ceferiști 
navetiști un bătrinel, un 
tinăr și un plutonier ma
jor. Cum se-ntîmplă de o- 
bicei in orice tren, intr-un 
minut ne cunoscuserăm ca 
de cfnd lumea și pornise
răm sporovăială chiar îna
inte do a pomi trenul...

— Luași, Mărine, țiRăiri ?
— Țigări luai, dar altce

va nu, câ afară de debit nu 
mai găfești nimic In gara 
arta. Cine o vede zice 
„mare și frumoasă gară are 
Craiova", da cind te uiți 
prin ca vezi numai uși ză
vorite. Uit*, azi, zi de lu
cru. bufetul „Expres-4 — 
închis : poșta — închisă, 
telefoanele — închise, 
chioșcul de pline și cor- 
nuri — închis. I-a criticat 
și la „Scîntela". ba mai 
ziceau că o să deschidă și 
florărie — da de unde.

— Ce vrei, gară de pro
vincie.

— Nu zlce-așa. că e su
părare mare dacă-i zici 
Craiovei provincie.

— Mai avută e gara noas
tră din Tirgu-Jiti, mică.

V

dar primitoare și cu de toa
te de cumpărat.

Și mie îmi place. Mă 
iertați că intervin in dis
cuție, dar știți,. noi, mili
tarii, călătorim mult și ve
dem multe. De exemplu, 
ai o mare plăcere cind 
cobori din tren și găsești 
nu unul ci mai mul Le au
tobuze goale. Din lot ce-am 
văzut, Tirgu-Jiul e singu
rul oraș in care nu vezi 
îmbulzeală la autobuzele 
din fața gării.

— De mult merg bine 
autobuzele noastre. Acuma 
le-a mai încurcat puțin cu 
lucrările astea care au 
spintecat mai toate stră
zile, dar tot poți să-ți pui 
nădejdea in ele.

— Cu transportul în co
mun stăm de laudă. Cu 
alte transporturi insă sin- 
lem de pomina lumii. Eu 
mi-am cumpărat sâptămi- 
na trecută un șifonier, un 
bufet, o masă și 6 scaune. 
Ca să le transport acasă, 
mi-a zis de la I.G.O. că 
trebuie musai să închiriez 
camionul pe 3 ore și sâ dau 
120 de lei. Pe mai puțin nu 
se poate. De ce nu b-o fl 
puțind și ce face șoferul 
cu camionul pină la 3 ore 
dacă eu termin într-o ju
mătate de oră — nu știu.

— Da spre Sadu, oi găsi 
eu vreun autobuz din alea 
de călători ?

— Găsești; nu te teme, 
da ce câți matale tinere la 
Sadu, dacă nu ți-e cu su
părare. câ văz că nu ești 
de pe-aici.

— Merg să mă angajez 
acolo, am auzit că anga
jează muncitori necalificați 
si pe urmă ii califică in
tr-o meserie. Dacă m-o 
primi și pe mine.

— Te primește, te pri
mește, dor de muncă să 
ai. $i dacă nu intri la 
Sadu, mergi la Rovlnari șl, 
dacă nici acolo, la Rogojelu 
tot intri, că In tot județul 
e industrie, și industria are 
mereu nevoie de mină har
nică.

— Da stat, ai unde să 
stal ?

— Am pe soră-mea mă

ritată aici, stă la blocuri, in 
cartierul ,.9 Mai".

— O să ai necazuri cu 
mutația. Eu am cunoscut 
pe cineva care și-a cerut 
transferul de la Petroșani 
și-a venit acia lăcătuș me
canic. îl cheamă Gheorghe 
Stoică. Cc-a mai pătimit 
omul pină și-a făcut mu
tația. Cu toate câ avea 
transferul, cu toate că-1 
primea în casă frate-su, a

nematografe — cinemato
grafe. Să-ți iei matale ser
viri. să ieși pe leafă, să 
te-nsori și să vezi ce gos- 
podârie-*ți faci aici.

— Pină atunci insă vezi 
să nu te păcălești cu res
taurantele. Să nu te duci 
la „Popasul pandurilor" că 
e scump și mîncare proas
tă. Zilele trecute s-a des
chis la noi o expoziție din 
aia, culinară, la „Terasa

așa ceva, iar cind am cerut 
sărmăluțe cu sîmburi de 
dovleac s-a uitat ospătarul 
la mine de parcă eram 
O.Z.N. !

— Tinere, dumneata să 
nu te bagi deocamdată In 
restaurante. Să mergi la 
„Miorița", la lacto-vegeta- 
rian, că găsești mîncăruri 
ca la mama acasă, ieftine 
și proaspete. E curat, e 
-foarte curat șl foarte plă-

fiindcă alunecă, încet-încet, 
în partea dinspre Jiu.

— Suferă ele, monumen
tele, și din pricina prafu
lui de ciment cu care com
binatul poluează orașul. 
Suferă ele. suferim și noi, 
degeaba ni se tot promite 
că se vor găsi soluții.
- Ne luarăm cu vorba și, 

uite, ajunserăm.
— Da. dumneata, de un

de ești, tovarășe, de nu zi-

LA TÎRGU-JIU
REPORTAJ-ANCHETĂ ÎN 3 ACTE Șl MAI MULTE TABLOURI. Personaje: o femeie 
și 5 bărbați—călători in personalul 2093; un ajutor de primar care știe totul 

pe dinafară; un reporter — pe post de reportofon.

mers la Spațiul locativ mai 
mult de o săptâmină, zi 
de zi. De fiecare dată il 
aminau, deși avea toate ac
tele in regulă. O dată chiar 
i-au spus vino peste trei 
ceasuri, insă cind a venit 
omul, ei, funcționarii,' ple
caseră de-un ceas. Pentru 
o simplă semnătură !

— Da traiul, traiul cum 
o fi pe aici, bun ?

— Bun, maică, să nu mî- 
niem pe dumnezeu, că dacă 
muncești bine trăiești o- 
menește. Tot ce vrei și ce 
nu vrei găsești la Tirgu- 
Jiu. Nu mal e ca pe vre
mea copilăriei mele, cind 
dacă aveai nevoie de ceva 
mai ca lumea trebuia să 
mergi la Craiova sau chiar 
pină la București. Acum, 
magazine — magazine, res
taurante — restaurante, cj-

Victoria". Frumoasă, tru-, 
moașă și bogată, nimic de 
zis. Au venit de-au văzut-o 
și tovarășii de la județ. Am 
fost și eu, și mi-a lăsat 
gura apă : sărmăluțe cu 
carne de porc, sărmăluțe cu 
sîmburi dc dovleac, săr
măluțe cu nucă, piftii de 
porc, piftii de pasăre, roșii 
umplute cu brinză, mălai 
copt, ardei umpluți cu pas
tă de ficat, sfeclă umplută 
cu nuci, conopidă a la 
grec, bureți de pădure, ce 
mai. iți venea să-i iei pe 
oamenii ăia care le făcu
seră șl să-t pupi. Să-i pupi, 
și să le mănînci mincarea. 
Dar a doua zi, cind m-am 
dus la „Popasul panduri
lor" să comand și eu din 
mîncărurile alea de le 
expusese, cind am cerut 
piftie mi-a spus că nu fac

cut. iar fetele alea de ser
vesc. cind intră cite cineva-, 
se-nvirt in jurul lui de 
parcă le-ar fi intrat pețito
rii în casă, nu știu cum să 
se poarte mai bine.

— Și să te duci, mai întîi 
și întii, Ia monumentele lui 
Brâncuși. Că de Coloana 
infinită de la Tirgu-Jiu s-a 
auzit in toată lumea și e 
păcat să n-o vezi cu ochii

— S-a auzit in toată lu
mea, dar nu prea este în
grijită cum trebuie. Lasă 
că nu găsești lingă ea nici 
o tăbliță indicatoare, dar
e cojită și scrijelită in sus 
asa, cit un stat de om.
vopseaua de pe ea s-a
degradat, iar in jurul ei
e un adevărat maidan.

— N-ai văzut, și-n parc : 
Masa tăcerii are crăpături 
in care se stringe și zace 
apa, ba mai e și înclinată

seși nici o vorbă tot dru
mul ?

— Eu ? Nu sint de pe 
aici, sint de pe la Bucu
rești, ziarist.

— Vul de mine, muică, 
și noi ne dădurăm drumul 
la gură.

— Nu-i nimic, dacă vrei 
să scrii ce-auziși scrie, că-i 
adevărul adevărat.

...Multe mai pot vorbi oa
menii intr-un comparti
ment dintr-un tren care 
numai de la Craiova la 
Tirgu-Jiu e in stare să ln- 
tirzie 20 de minute fără să 
aibă nici un motiv pe linie. 
Oamenii vorbesc d-ale lor 
și de-ale noastre. Iar, adu
nate. cele spuse ba de 
unul, ba de altul, contu
rează incet-incet o adevă
rată radiografie socială — 
a unei zone, a unor oameni, 
a unul timp.

Avind privilegiul de a 
călători astfel într-o dimi
neață din acest noiembrie, 
reporterul n-a făcut altceva 
decit să înregistreze in 
minte — ad litteram. ca 
pe o bandă de magnetofon
— tot ce-a auzit. Iar fiind
că multe dintre cele auzite 
erau d-ale orașului, a doua 
zi — împreună cu cores
pondentul ziarului nostru 
din acest județ — s-a dus 
să Ie comunice direct la 
primăria municipiului Tire 
gu-Jiu. în biroul prim- 
vicepreședlntelui, tovară
șul Iancu Drăghici.

Care tovarăș, Îndrăgos
tit realmente, pasionat de 
ceea ce face, ne-a vorbi*
— irtcintat că-l ascultăm
sincer interesați — de tot 
ce mișcă-n oraș de cițiva 
ani încoace. Știa totul pe 
dinafară, n-a apelat nici 
o clipă Ia Registrele pe care 
le ținea pe masă, intre noi 
drept martori la nevoie : 
avem 44 000 de locuitor?; 
21 000 muncitori ; 7 750 a- 
partamente noi ; 92 de
străzi insumind 76 kilome
tri ; 8 licee, cu peste 12 «JOO 
de elevi, 3 școli profesio
nale, 4 școli speciale ; in 
1974 va fi gata casa de cul
tură a sindicatelor...

Sint atît de multe și de 
radicale prefacerile pe care 
Tirgu-Jiul le-a cunoscut — 
și Ie va mai cunoaște — 
în anii socialismului, incit 
peste cițiva ani orașul ar 
putea chiar renunța la 
mențiunea de Tirg, rămî- 
nind numai cu numele 
„Jiul" — așa cum îi spunea 
Mircea cel Bătrin în 1406, 
cind il menționa intr-o po
runcă scrisă cu privire la 
minăstirea Tlsmana. Este, 
evident, o glumă, Intrueit 
nimeni nu are de gind așa 
ceva.

— Dar șl ce spuneau to
varășii mei de tren in le
gătură cu „Trilogia Brftn- 
cuși" e adevărat ?

— E adevărat, Insă noi 
nu mai facem nimic in a- 
cest sens, pină cind specia
liștii de la București nu se 
hotărăsc într-un fel sou 
altul. Comisii peste comi
sii. cu critici de artă, cu

profesori, cu reprezentanți 
autorizați de la Direcția 
monumentelor istorice au 
venit, pe rind, și după fie
care făceam intr-un fel. 
Acum, fiindcă in 1976 vom 
sărbători — sub egida 
UNESCO — centenarul naș
terii lui Brâncuși, așteptăm 
proiectul — unic și defini
tiv i— pentru amenajarea 
întregului complex de mo
numente. Numai de ne-ar 
sosi mai repede, ca să ne 
rămină și nouă un an, un 
an și jumătate timp să-1 
executăm.

— Și o ultimă întrebare, 
cu poluarea.

— De asemenea, au drep
tate cetățenii. Cercetări re
petate au stabilit că. pe o 
rază de 3—4 kilometri, de 
la combinatul de lianți și 
azbociment se trimit in at
mosferă, prin cele 6 eiec- 
trofiltre, circa 300 tone praf 
de ciment în 24 ore. Aces
ta se depune, se sedimen
tează și devine nociv — 
cind s-ar putea găsi solu
ții tehnologice pentru a fi 
captat și transformat în 
ciment. Ani de-a rindul au 
tot fost făcute studii. In
spectoratul sanitar județean 
a și dictat cîteva amenzi, 
dar... poluarea continuă și 
noi sintem nevoiți să ridi
căm din umeri a neputin
ță. Poate că ministerul de 
resort — acum, după in
trarea In vigoare a legii 
privind protecția mediului 
— se va angaja în mod ho- 
tărlt șl Irevocabil să re
zolve și această problemă, 
deloc minoră pentru Tir- 
gu-Jiu. E in obligația sa 1

...Așa cum confirma to
varășul prim-vicepreședin- 
te. așa au confirmat — cele 
auzite în personalul 2093 
care a Intlrziat 20 de minu
te — și zilele noastre de 
documentare acolo, in 
Tirgu-Jiu, la fața loculuJ. 
După care ne-am întors 
A.re2?acVe* Cu acceleratul 
104. Care — de Ia Craiova 
la București - a intlrziat 
90 de minute 111

G. MITRO1 
M. DUMITRESCU 
corespondentul „ScînteiiJ
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CENTRALA TRANSPORTURILOR AUTO

Îmbunătățirea exploatării
mașinilor

ne informează ing. Sorin DOBROTA, director tehnic

in tară î intensifi-

(Urmare din pag. I)
al

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE REPARAȚII PLOIEȘTI

tivi în dezbateri ; 2 membri n-au
formulat nici un răspuns.

întreprinderea de panouri și tablouri electrice din Alexandria : verificarea 
tehnica a panourilor •'

di recto- 
de gos- 
ne in-

CUM FUNCȚIONEAZĂ
interurbane : redu-

— După cum Mnfcm Infor
mați. măsuri de raționalizare a 
consumurilor de combustibil, de 
către unitățile centralei trans
porturilor auto, au mai fost lua
te in cursul acestui an. Cum 
apreclați. judecind prin prisma 
eripcntelor actuale, rezultatele 
obținute in acest domeniu pind 
in prezent 7

Acțiunea de revizuire șl îmbu
nătățire a normelor de consum, rare 
» avut loc Ia începutul acestui an. 
ca șl o scrie de alic măsuri adop
tate pe parcurg (cum ar fi. bună
oară. reducerea vitezei de circulație 
la autovehicule in limitele vitezei e- 
conomiee, raționalizarea consumului 
de combustibil la autoturismele pro
prietate de stat prin limitarea a- 
cestuia la maximum 180 litri pe 
lună s.a.), au permis depistarea și 
valorificarea unor noi posibilități de 
economisire a combustibilului. Ca 
urmare, in zece luni care au tre
cut din acest an, cantitățile de ben
zina repartizate initial au fost re
duse cu peste 4 800 tone. Un 
rezultat bun. cu care insă nu 
ne putem declara pe deplin mul
țumiți dacă ținem seama de sarci
nile ce ne revin In prezent pe baza 
Hotăririi Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Decretului Con
siliului de Stat, in ce privește folo
sirea cu maximum de eficientă și e- 
oonomisirea strictă a carburanților 
în transporturile auto. In activitatea 
unor conducători auto, ca si in ac
tivitatea conducerilor unor autobaze 
din cadrul centralei noastre persis
tă încă o serie de neajunsuri care 
duc. in ultimă instanță, la depăși
rea consumurilor stabilite, la iro
sirea unor importante cantități de 
benzină.

— Concret, ce forme de ma
nifestare îmbracă toate aceste 
lipsuri 7

— Consumul de combustibil la au
tovehicule este influențat, in prin
cipal. de trei mari categorii de fac
tori. In prima categorie se includ 

\________________ ________________

CUM ACȚIONAȚIKNTKU KfDUCfRfA

cel de ordin tehnic : urmează apoi 
factorii legați de conducerea și, res
pectiv. condițiile de exploatare a au
tovehiculelor $1. In fine, cei pri
vind disciplina in muncă. Referin- 
du-ne la factorii de ordin tehnic, 
trebuie spus că o atenție deosebită 
trebuie acordată funcționării norma-

timpul staționărilor, irosesc cantități 
însemnate de benzină. O singură oră 
pe zi de funcționare ..in gol" 
a unui autocamion echipat cu 
motor SR—211 generează intr-un 
an o risipă de peste 2 000 de 
litri de benzină. Spuneam că 
o Influență directă asupra con

printre altele, folosirea autovehicu
lelor la capacitatea nominală, utili
zarea remorcilor, asigurarea presiu
nii normale in anvelope «.a. In cea 
mai mare parte, toate aceste cauze 
care influențează asupra consumului 
de benzină sint cunoscute si de con
ducătorii auto, numai că interesul

le a sistemelor de alimentare sl de 
aprindere, intrucit dereglarea aces
tora provoacă sporirea cu pină la 
10—15 la sută a consumului de ben
zină. Bunăoară, întreruperea aprin
derii numai la un singur cilindru 
la autocamionul SR—113 duce la o 
creștere a consumului de benzină cu 
pină la 6 litri la suta de kilometri. 
La fel de importantă este si evi
tarea mersului „in gol" al motorului. 
Unii conducători auto, negii jind pur 
si simplu obligația elementară de a 
întrerupe funcționarea motorului in

sumului de benzină o au si modul 
in care sint conduse autovehiculele 
șl, in special, viteza de circulație a 
acestora. Cit de importantă este 
respectarea întocmai a vitezelor e- 
conomice prevăzute se desprinde din 
următorul calcul : prin creșterea vi
tezei la autocamionul SR—113, de la 
50 km pe oră la 80 km pe oră. are 
loc o creștere a consumului de ben
zină cu pină la 10 litri pe fiecare 
sută de kilometri parcurși. Desigur, 
lista unor asemenea factori este mult 
mai mare, in ea incluzindu-se,

pentru respectarea Întocmai a pre
vederilor tehnice și de exploatare a 
autovehiculelor nu se situează. întot
deauna, la nivelul exigențelor mari 
care se impun in momentul de față 
in domeniul gospodăririi raționale * 
carburanților. întărirea disciplinei 
în rindul personalului auto din ca
drul centralei noastre, atit în ce pri
vește eliminarea tuturor deficiențe
lor de natură tehnică, care duc la 
irosirea nejustificată a unor canti
tăți însemnate de benzină, cit și in
terzicerea categorică a efectuării u-

nor curse „tn gol", fără încărcătură, 
a unor transporturi clandestine in 
interes personal reprezintă o obli
gație legală a fiecărui conducător de 
autobază in parte, a noastră, a tu
turor.

— Toate acestea demonstrează 
că există încă importante re
zerve fi posibilități de reducere 
a consumului de carburanți. Ce 
vă propuneți pentru valorifi
carea lor cit mai deplină in pe
rioada care a mai rămos din 
acest an și In anul 1974 ?

— în lumina Hotăririi Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a obli
gațiilor ............ ~ ‘
siliulul 
recent 
acțiune 
pină la 
ales in___  ___
le economii de benzină. Una din 
măsurile importante preconizate se 
referă la casarea autovehiculelor 
care... și-au trăit traiul, cu grad a- 
vansat de uzură și care denășeso 
consumul normat de carburant ; pe 
această bază, la nivelul anului vii
tor se va obține o economie de pes
te 3 000 tone de benzină. Alte măsuri, 
urmărind cu precădere îmbunătățirea 
substanțială a activității de exploa
tare a autovehiculelor, se referă la : 
folosirea la maximum a capacități
lor de transport in ambele sensuri, 
prin colectarea prealabilă și pregă
tirea partizilor corespunzătoare de 
mărfuri In cele peste 100 de stații 
de colectare și expediere a mărfu
rilor existente L. ’
carea folosirii remorcilor la toate 
transporturile 1..’.__ _____ __2_
cerea parcursurilor de regie.

Toate aceste măsuri și încă multe 
altele stabilite vor duce la reducerea 
normei de consum de la 0,075 litri pe 
tona-kilometru, cit se prevede a se 
realiza în 1973, la 0.072 litri pe tona- 
kilometru In anul următor, ceea ce, 
în fapt, echivalează cu peste 18 000 
tone de benzină.

Convorbire realizată de 
Constantin DUMITRU

stabilite de Decretul Con
de Stat, a fost adoptat 
un amplu program de 
care lși Dropunc realizarea 
sfirșitul acestui an, dar mai 
anul 1974, a unor substanția-

spun cu tot regretul, am putut «ă-1 
constat in calitate de membru al 
consiliului oamenilor muncii de la 
Centrala de articole de cauciuc și 
mase plastice-Popești Leordeni și In 
alte unități industriale. Din 100 sau 
chiar 1 000 de răspunsuri, nld unul 
nu semăna cu celălalt. De ce acest 
lucru ? Pentru că factorii de condu
cere comit o eroare : întreprinderea 
sau centrala nu este privită ca un 
tot unitar, ci fragmentat pe proble
me, așa că problemele „cheie" 6înt 
de fapt probleme de o zi sau o 
săptămînă, dar nu constituie esenția
lul in activitate.

Părerea unui specialist...
în legătură cu testul amintit, iată 

comentariul prof. dr. CONSTAN
TIN PINTILIE. de la catedra de 
Economie industrială, din cadrul A- 
cademieî de studii economice Bucu
rești :

— De la bun început trebuie preci
zat un fapt surprinzător : unii 
dintre membrii comitetului oameni
lor muncii de la întreprinderea de 
mase plastice nu cunosc prevederile 
legii privind organizarea și condu
cerea unităților socialiste de stat, re
feritoare la modul și convocarea 
ședințelor comitetului oamenilor 
muncii. Prin lege se precizează clar 
că aceste ședințe se țin fie o dată 
pe lună, fie la inițiativa președinte
lui, fie la cererea unei treimi din nu
mărul membrilor. Consider că o lacu
nă a activității comitetului oamenilor 
muncii de la întreprinderea amintită 
constă și în aceea că organul de 
conducere colectivă se preocupă iii 
mică -măsură să -stftnuleze - formula
rea a- cit mai multe propuneri de 
perfecționare a activității, antrenînd 
creativitatea și spiritul participativ, 
mărind interesul salariaților pentru 
bunul mers al întreprinderii. Dovada 
cea mai elocventă este răspunsul pri
mit. Numai 55 la sută din propuneri 
au fost aplicate, Este o datorie fun
damentală a comitetului oamenilor 
muncii să analizeze cu spirit de 
răspundere propunerile primite, să 
motiveze cit mai bine acceptarea 
sau respingerea lor și, firesc, în fi
nal, să dea dovadă de operativitate 
in aplicarea acestora. Numai în acest 
fel pot fi eficient valorificate iniția
tiva, inovarea, inventivitatea. Cei 
trei „i“ componenți ai creativității 
constituie, de fapt, trăsătura esen
țială a conducerii competente.

Dar, dintre toate minusurile acti
vității organului colectiv de condu
cere de la această întreprindere, cel 
mai frapant mi se pare a fi impo
sibilitatea definirii „problerhei-cheie" 
care stă în fața colectivului și de a 
cărei rezolvare depinde creșterea efi
cienței economice. Și acest lucru, o
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cuprinde măsurile 
pentru indeplini-

r

Prima șarjă de oțel aliat se va produce cu o lună mai devreme

( ^TOCRONICA „SCÎNTEIf“

i Comitetul executiv al 
Consiliului popular jude
țean Argeș a întocmit încă 
din anul 1971 un plan de 
măsuri cu privire la rațio
nalizarea consumului de e- 
nergie și combustibil pină 
în 1975, plan concretizat 
deja in economisirea âsute 
de tone de Combustibil con
vențional. în lumina decre
tului. planul respectiv a fost 
revăzut. îmbunătățit și pe 
baza lui urmează, deocam
dată. să se economisească " 
peste 3 360 tone combustibil 
convențional, din care eaze 
naturale — corespondentul 
a 291 tone, motorină — 604 
tone, lignit — 154 tone, e- 
nergie termica — 129 tone, 
energie electrică — 8 900 
MWh. Iată ce aflăm mai in 
amănunt de la inginerul 
Emil Halibei. șeful servi
ciului tehnic din cadrul di
recției tehnice și de inves
tiții, cit și din constatări la 
fața locului. Colective de 
lucrători de la consiliul 
popular și din unitățile din 
subordinea acestuia au în
treprins o serie de acțiuni 
In vederea traducerii în 
viață a noului decret. în 
primul rind, este vorba de 
eliminarea neetanșeității de

ta cazanele și rețelele ter
mice aparțini nd întreprin
derii județene de industrie 
tocat i vă și întreprinderii 
județene de gospodărie co
munală și locativă — măsu
ră care țintește economisi
rea a mii de tone de com
bustibil convențional. De 
exemplu, ta fabricile de că
rămidă de la Budeasa, 
Cimpulung. Curtea de Ar- 

. geș au lost depistate și. 
înlăturate pierderile de e- 
nergie calorică prin izola
rea zidăriei cuptoarelor de 
ardere. De asemenea, la 
cazanul de abur al stat’ei 
de epurare din Pitești, unde 
se înregistrau mari pier
deri de căldură, au fost 
izolate porțiunile care ge
nerau pierderile de căldu
ră. O altă măsură, a cărei 
eficiență se va concretiza 
in final în economisirea a 
604 tone combustibil, con
stă in înlocuirea, la morile 
prestatoare, a motoarelor 
cu ardere internă prin mo
toare electrice — operație 
efectuată la mori cum sînt 
cele din Ciupa, Oarja, Slo
bozia, Văleni și Gorgani. 
Mari economii se înregis
trează la energie electrică. 
De asemenea, in unitățile 
comerciale s-a redus cu 50 
la sută iluminatul vitrine
lor și cu 40 la sută ilumi
natul spațiilor comerciale

din magazine, cum sint 
„Trivale", „Fortuna". „U- 
nic". In spiritul noului de
cret se conturează și măsu
rile de introducere a unui 
regim sever de economii de 
energie și combustibil in 
instituțiile publice, muzee, 
cămine culturale etc. în 
preocupările comitetului 
executiv al consiliului 
popular județean se află 
în prezent elaborarea unei 
decizii prin care se regle
mentează consumul de 
gaze naturale.
Gheorghe CIRSTEA* 
corespondentul „Scînteii*

La Consiliul popular al 
municipiului Bacău am 
văzut un plan amănunțit 
care 
luate ____ _ -
rea sarcinilor cuprinse in 
Hotărirea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și 
Decretul Consiliului de 
Stat. El însumează tot ceea 
ce și-au propus să facă in 
acest scop colectivele de 
muncă din întreprinderile 
de gospodărie comunală și 
locative, din organizațiile 
comerciale și din institu
țiile publice de pe

orașului. Primarul munici
piului. tovarășul loan 
Ichim, ne spunea că numai 
prin reducerea iluminatu
lui public și reorganizarea 
activităților in majoritatea 
unităților comerciale și in
stituțiilor publice, care vor 
lucra mai mult la lumina 
zilei, se va realiza o eco
nomie anuală de 2,4 mili
oane kWh energie .electri- , 
că. Ca urmare a măsurilor 
luate, la ora actuală, ilu
minatul public a fost re
dus cu 60 la sută. Firmele 
luminoase ale unităților 
comerciale se aprind rațio
nal. In magazine, ilumina
tul a fost redus cu 40 la 
sută. Un calcul sumar ara
tă că numai cu energia 
electrică economisită pină 
la finele anului, orașul 
Bacău va putea fi iluminat 
o lună și jumătate.

Grijă deosebită există și 
pentru economisirea benzi
nei. La întreprinderea de 
gospodărie comunală care 
prestează transportul in 
comun al populației orașu
lui au fost casate autobu
zele și celelalte mașini cu 
uzură avansată, care du
ceau la supracortsumul de 
benzină, au fost reglate 
corect sistemele de carbu- 
ratie. aorindere si frin?re 
ale tuturor mașinilor. în 
felul acesta se va economi-

si pină la sfirșitul anului 
o cantitate de aproape 7 000 
litri de benzină.

Ing. C. Lăptoiu, 
rul întreprinderii 
podărie comunală, 
fo rima că măsuri impor
tante au fost luate pentru 
economisirea gazului me
tan. Astfel, s-a prevăzut ca 
la toate centralele termice 
să se pună în oel mai sourt 
timp contoare de gaze și 
să se raționalizeze funcțio
narea acestora in concor
danță cu temperatura 
afară. Au • • • •
asemenea, 
micșorarea 
energie — 
țirea,,

__ r___ de 
fost luate, de 
măsuri pentru 

pierderilor de 
prin îmbunătă- 

comple tarea și ex
tinderea izolațiilor termice 
la cuptoare, cazane si con
ducte de transport al ener
giei termice, măsuri pen
tru creșterea randamente
lor termoenergetice prin 
asigurarea funcționării a- 
paratelor termotehnice de 
control, măsură și reglaj, 
măsuri pentru etanșeizarea 
instalațiilor in vederea 
evitării pierderilor etc. 
Toate acestea vor conduce 
la reducerea cu cel puțin 
10 la sută a consumului de 
gaz metan în centralele 
termice.
Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii'

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", C. Căpraru). — în
treprinderea de reparații din 
Ploiești a înregistrat un nou și 
important succes. Planul de 
producție pe primii trei ani ai 
cincinalului a fost îndeplinit la 
toți indicatorii tehnico-econo- 
mici. Acest- avans de timp ciș- 
tîgat permite muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor unită
ții ploieștene să realizeze în 
plus, pină la finele anului, o 
producție in valoare de peste 65 
milioane lei, cu mult mai mult 
decit angajamentul asumat » in 
întrecerea socialistă. Cea mai 
mare parte a acestui important 
spor de producție s-a realizat și 
se realizează in continuare pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Mașinile și utilajele sint 
folosite cu maximum de randa
ment, iar capacitățile noi de 
producție șl-au atins înainte de 
vreme parametrii tehnico-eco- 
nomici prevăzuți. „Acestea sint, 
de altfel, căile principale ce vor 
sta permanent în atenția colec
tivului nostru — ne-a spus to
varășul Dumitru Toader, secre
tarul comitetului de partid al 
întreprinderii — pentru ampli
ficarea rezultatelor economice 
obținute pină in prezent, in ve
derea îndeplinirii integrale, îna
inte de termen a sarcinilor din 
actualul plan cincinal.

...și opinia muncitorilor?
„Nu-i cunoaștem prea bine pe 

unii dintre membrii comitetului oa
menilor muncii, ne-a relatat munci
toarea Elena Pop, de la finisaj. 
„Unele probleme s-ar putea rezolva 
mai repede", a ținut să adauge mun
citorul Nicolae Groza, de la aceiași 
atelier. La rindul său, maistrul 
Ion Chivu ne relata: „Măsurile 
ce se iau în comitetul oameni
lor muncii nu se urmăresc și 
multe dintre ele rămîn in stadiul de 
proiect. Sint unele probleme care se 
discută în grupele sindicale însă Ia 
aceste ședințe nu participă nimeni 
din organul nostru de conducere co
lectivă". Din păcate, aceste relatări 
nu au făxnxt decit să scoată in evi
dență un neajuns de profunzime în 
activitatea comitetului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de mase 
plastice : slaba legătură cu masele 
de muncitori și tehnicieni din între
prindere, al căror reprezentant este 
prin lege. ‘ ’
consultare 
din secții 
membrilor 
muncii să __
tățile concrete 
colecteze ________ ____ T.
idei de mare folos pentru adoptarea 
celor mai corespunzătoare decizii și 
la momentul oportun.

Participăm la o ședință 
de comitet

Or, o legătură strinsă, o 
permanentă cu oamenii 
și ateliere ar permite 

comitetului oamenilor 
cunoască mai bine reali- 

ale producției, să 
numeroase propuneri șl

O ședință obișnuită a comitetului 
oamenilor muncii la Începutul aces
tei luni, din unitatea amintită. Pe 
ordinea de zi — trei probleme : ana
liza indicatorilor economico-financiari 
ai Întreprinderii, posibilitățile de 
creștere a gradului de calificare a 
salariaților și probleme legate de 
protecția muncii.

Pe parcursul a trei ore s-a anali
zat sau, mai bine zis, s-a dat citire 
unui material care arăta, cu lux de 
amănunte, că indicatorul cheltuieli 
la 1 000 lei producție-marfă nu s-a 
realizat pe trei trimestre (se plani
ficase 672 lei și s-au obținut 752 lei) ; 
indicatorul producție-marfă vindută 
și Încasată a fost îndeplinit doar in 
proporție de 94,1 la sută ; nerealiza- 
rea beneficiului planificat; volumul 
mare de -stocuri supranormative — 
aproape 10 milioane lei. Nici o pro
punere concretă de îmbunătățire a 
unei asemenea situații critice 1 Nici 
o, măsură pentru viitor ! Cu alte cu
vinte, o analiză contemplativă, anos
tă și neangajanfă. De altfel, șl luă
rile de cuvint au ocolit adoptarea 
unor măsuri eficiente pentru îmbu
nătățirea situației. După epuizarea 
acestui punct, s-a stabilit ca urmă
toarele două probleme să se discute 
intr-o... ședință viitoare, deoarece se 
consumase prea mult timp.

CITEVA CONCLUZII:
• Activitatea comitetului oameni

lor muncii din întreprinderea de 
mase plastice trebuie supusă, nein- 
tirziat, analizei organizației de 
partid, in vederea definirii unor di
recții majore de acțiune pentru re
in tronarea reală a stilului fle condu
cere colectivă.
• Centrala industrială de cauciuc 

și mase plastice, de care aparține 
intreprinaerea bucureșteană, are da
toria să sprijine efectiv comitetul 
oamenilor muncii în fundamentarea 
strategiilor de dezvoltare, a unui 
program de lucru concret, strins le
gat de nevoile reale ale producției.

o Deficiențele foarte serioase in 
activitatea organului de conducere 
colectivă, prezentate de inșiși mem
brii comitetului in răspunsurile for
mulate la ultima Întrebare a testului, 
trebuie discutate deschis, sincer, cu 
răspundere, de toți membrii, iu 
scopul găsirii remediilor necesare.

Considerăm că stă în puterea co
mitetului oamenilor muncii de la în
treprinderea dc mase plastice din 
București .să-și reevalueze in mod 
critic și autocritic stilul de muncă, 
iar sub directa îndrumare a organi
zației de partid să asigure o condu
cere dinamică, competentă și efici
entă a întregii activități economice* 
așa cum a ipdicat conducerea parti
dului, așa cum cer interesele econo
miei, ale noastre ale tuturor.

Tirgaviste — cea mal Uniră 
platformă siderurgică a țâru. Aici, 
pe șantierul întreprinderii de oțe
luri aliate, constructorii și mento
rii. precum și echipele de munci
tori ale beneficiarului își. concen
trează eforturile asupra finalizării 
grabnice a lucrărilor de investiții, 
in vederea elaborării — U PritnU* 
din cuptoarele electrice de a0 tone 
de la oțelăria electrică nr. 2 •
primei șarje de oțel aliat. Potrivit 
angajamentului asumat in intre- 
©ere de către constructori șl mon- 
tori, acest eveniment important se 
va consemna la 30 noiembrie a. c., 
cu o lună mai devreme decit se 
prevedea.

Și se poate spune că există pre
mise certe pentru respectarea cu- 
vintului dat. Astfel, montajul me
canic al cuptorului electric de 50 
tone, in care urmează să șe pro
ducă prima șarjă de oțel aliat, s-a 
Încheiat eu 10 zile mai devreme. 
Două obiective de alimentare cu

energie electrică de la oțelărla 
electrică nr. 2, precum și mai mul
te posturi de transformare au fost 
puse sub tensiune cu 15 zile îna
inte de termen. La rindul lor, șa- 
motorii. potrivit graficelor de lu
cru. au terminat zidăria refractară 
de la un alt cuptor de 10 tone cu 
30 zile mai devreme.

Așa 6-a muncit și se muncește la 
toate punctele de lucru ale noii 
platforme siderurgice. înflăcărată 
chemare a secretarului general al 
partidului, adresată constructorilor 
la începutul lunii august, a avut o 
profundă rezonanță, a constituit 
un puternic îndemn pentru con
structorii și montorii de pe acest 
șantier, pentru toți factorii cu răs
punderi în acest domeniu, de a în
cheia cit mal repede construcția 
noii Întreprinderi de oțeluri aliate.

— Elaborarea primei șarje de 
oțel aliat — ne-a spus lng. Nlco- 
lae OJovan, directorul Întreprinde
rii — este pregătită pină in cele

mai mid detalii. La toate punctele 
de lucru de pe șantier, construc
torul șl beneficiarul au muncit 
alături, in condițiile unei strinse 
colaborări. încă din stadiul de 
montaj, oțelarii noștri au reușit să

între constructor, proiectant și be
neficiar. Acestora, de un real fo
los le-a fost sprijinul acordat de 
sute de cetățeni ai Tirgovlștei, 
care au participat la lucrările de 
pe șantier. Din cele relatate de

cunoască in amănunt construcția, 
caracteristicile agregatelor cu care 
urmează să producă oțel.

în acest chip 6e muncește și 
pentru finalizarea oelorlaile obiec
tive cu termene de punere in 
funcțiune in acest an un cuptor 
electric de zece tone la oțelărîa 
electrică nr. 1 și cinci căocane la 
forja de blocuri și bare. Pretutin
deni — aceeași strinsă colaborare

ing. Nicu Iordăchloaia, director 
tehnic al Grupului de șantiere, am 
reținut că in acest fel nu numai 
că s-au recuperat restanțele, dar 
s-au asigurat și avansuri substan
țiale la majoritatea celorlalte o- 
blectlve aflate in construcție sau 
montaj. Formațiile de muncitori 
conduse de Vișan Constantin, Ior
dan Dragnea, de Ion Dumitrescu, 
Ion Volcu și Ion Palivan sau bri-

gada complexă de electricieni care 
are in frunte pe Mincea Pătrașcu, 
celelalte echLpe special constituite 
de constructor și beneficiar depun 
acum toate eforturile pentru gră
birea montajului podului rulant de 
turnare, de 175 tone, fac intense 
pregătiri astfel incit in zilele ur
mătoare primul cuptor de 50 tone, 
din seria celor trei de aceeași ca
pacitate. să fie pus sub tensiune. 
— Practic, și majoritatea lucrări
lor de instalații, aflăm de la 
Alexandru Stamatiu, au fost 
minate. Se lucrează acum la 
nectări, la probe, se verifică 
tensiune funcționarea posturilor 
trafo. Zilele trecut© s-au făcut 
probe Ia stația de racord adine, 
„inima" acestei platforme indus
triale. La obținerea realizărilor 
noastre au contribuit șl energeti- 
cienii, care au muncit in mod 
exemplar și. In primul rind. aș re
marca pe șeful de brigadă Vasile 
Nioolae, inginerul Radu Chiriac și

ing. 
ter- 
co- 
sub

maistrul Vasile Georgescu ;
tia, nu de puține ori, au lucrat ne
întrerupt — pentru că așa impu
neau condițiile — cite 12 și chiar 
14 ore in șir.

Imaginile fotografice înfățișează 
aspecte de muncă din aceste zile 
din preajma „premierei" de la în
treprinderea de oțeluri aliate din 
Tirgoviște. In fotografiile 1. 2 și 3 
(de la stingă la dreapta) : secvențe 
de pe șantierul primului cuptor de 
50 tone. în cea de-a patra foto
grafie — un aspect din oțelăria 
electrică nr. 2. Sînt dovezi ale 
muncii rodnice, avintate, a con
structorilor și montorilor ; în scurt 
timp, eforturile lor se vor concre
tiza in elaborarea primei șarje de 
oțel aliat, cu o lună mai devreme.

Sever UTAN 
Constantin SOCI 
Foto : 8. Cristian
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CARTEA DE PROZA Șl EROII El
Dunâ o perinadâ In care interesul 

prozatorilor părea a pe îndrepta cu 
predilecție asupra formelor epice 
scurte, asistăm la o frecventare ne- 
cesarl a romanului, ca modalitate 
generoasă de surnrindere a unor 
raporturi sociale complexe, cit si de 
analiză a sufletului uman. Se scriu 
si anar multe romane, mult mai 
multe decit eu citiva ani in urmâ. 
Fapt caracteristic, majoritatea tex
telor de proză apărute in ultimul 
timo In presa literară nu sint bucăți 
de sine stătătoare, ci fragmente din 
compoziții eoice mal vaste. Un ele
ment, de asemenea, repede vi
zibil este renunțarea la a$a-zisa 
. pulverizare" a eDicului. renunțarea 
la compoziții care — realizate sub 
aoanaiul unor tehnici literare ..sub
tile", al unor modalități pretențioase 
și derutante la prima vedere — nu 
reușeau în fond să soună nimic. 
Scriitorul nu-și găsește o poziție 
artisticește rodnici docil concentrin- 
du-și atenția asupra vieții oamenilor 
cu frâmintărlle, bucuriile, împlini
rile, eșecurile șl visurile lor. Pu
blicul. oe de alta parte. tei mani
festă tot mai mult predilecția pentru 
un roman al actuatitițil, un roman 
al dezbaterii curajoase a probleme
lor omului din lumea in care trăim. 
Publicul iși exteriorizează, de aseme
nea (fa.pt lesne constatabil. după nu
mărul cărților ce zac in rafturile li
brăriilor sau depozite, fără să le 
cerceteze nimeni) neaderenta la o 
literatură populata de apariții ane
mice — atit in ceea ce privește 
viata ne care o capătă în planul 
creației, dar si sub raportul substan
ței lor umane prooriu-zise — cu 
„ginduri" care nu au nimic cu gân
durile noastre, cu „trăiri" ce nu au 
nimic de a face cu trăirile noastre.

Frazele de mai sus nu trebuie în
țelese ca o negare in bloc a unei li
teraturi aplecate asupra unor perso
naje cu o biografie specială. Cind 
înfățișarea unor asemenea cate
gorii de indivizi, cu o gindi- 
re revolută, indivizi dominați de 
inerție $i porniți pe panta unei 
prăbușiri morale definitive, se face 
cu o reală înzestrare literară, se 
arată pe o cale indirectă triumful 
noului, al noului mod de a concepe 
viata omenească și relațiile umane. 
Astfel. locatarii „casei amiralului" 
din romanul Danei Dumltriu. MASA 
ZARAFULUI (Editura Eminescu 
1972). trăiesc sub semnul stagnării 
si al neputinței. Romanul conține 
spovedaniile unor oameni ce se simt, 
atrași, ca de un magnet, de reședința 
amiralului, reședință devenita un a- 
devărat simbol al sufocării morale. 
Ca ton, confesiunile seamănă intre 
ele. vocile izolate alcătuind pină la 
urmă un concert dominat de nota 
tmeuirii dureroase în fata spectaco
lului neputinței personajelor de a 
se smulge din mlaștini și smircuri. 
Și totuși, pentru o ființă (Marta) 
există șansa salvării, mod de a 
spune că speranța smulgerii din 
acest mediu exasperant este în
dreptățită, Fapt caracteristic, amira
lul. personaj ce menținea ca un pă
ianjen in plasa lui făpturile ce-î 
gravitau în preajmă, moare în fi
nalul cârtii. Dispariția lui semnifică 
disoaritia unei Întregi lumi, incapa- 
hilă in fond a se împotrivi elanu
lui impetuos al adevăratei vieți.

Romanul Danei Dumitriu este însă 
caracteristic și pentru o orientare 
vădit unilaterală spre teme inspirate 
de medii si personaje tarate, roase 
de remușcâri și dominate de inerție. 
Astfel, într-o altă carte, a lui Virgil 
Duda. ANCHETATORUL APATIC 
(Editura Cartea Românească, 1971), 
personajul principal este, cum a- 
rată și titlul cârtii, un „apatic", un 
om care nu știe să trăiască viața, 
nu cunoaște pasiunea și elanul.

generozitatea și avântul. Viața trece 
pe lingă anchetator fără ca a- 
cesta s-o recepteze in esența el. 
Anchetatorul privește totul de la 
dlrianțfi. contemplă cu un ochi rece 
dramele și frâmintfirile' semenilor săi. 
Răceala lui face neverosimilă presu
punerea unei posibile participări 
reale din partea unul om înzestrat 
cu o atare structură la viata socie
tății in mijlocul căreia trăiește.

La un nivel artistic apreciabil, ca 
Si cele două romane numite mai sus. 
se află și cartea semnată dc Ale
xandru Oltra — VEGHEA BATRÎ- 
NEI DOAMNE GALL (Editura Car
tea Românească, 1973). Apropierea 
tematică este, pe de altă parte, fra
pantă. Cind nu sint sub imperiul 
inerției, personalele sint vicioase. 
Astfel. Atena, figura cea mai memo-

reman dc debut, un prozator cu o 
minii sigură, cu bune intuiții psiho
logice și in plăsmuirea caracterelor. 
Acțiunea se petrece in preajma lz« 
bucnlrli celui de-al doilea război. 
Este vorba dc tragica Întâmplare a 
procesului unui tinftr comunist, Ma
rius Gruia, care, pentru a fi scos 
din rindurile societății pentru activi
tatea sa politică progresista, este a- 
cuzat. In mod fals, de crimă. 
Protagonistul cărții este de fapt 
doctorul Poolo. un apolitic desă- 
virșit, un om care, refugiat în 
meseria sa, ca și Ioanide (din 
„Bietul Ioanide". nu și din „Scri
nul negru"), este absolut dezorientat 
in privința evenimentelor ce au 
loc la doi pași dc el. Dezorientarea 
sa este cauza unei declarații inocen
te. dată fiind structura omului, pro-

însemnări pe marginea unor romane apărute recent

rabilă din carte, altâdată un copil 
sadic. încăpățînat si prefăcut, cu a- 
petitul unor cruzimi abominabile, 
va deveni mai tirziu o femeie cu o 
energie impresionantă, uneori orien
tală însă in scopuri regretabile, va
nitoasă. ipocrită si lipsită de căldură 
umană.

Un frate în plan moral al Atenei 
este personajul principal din VIAȚA 
POSTMORTEM (Editura Cartea 
Românească, 1972), de Romulus 
Gupa. Omul s-a dovedit de o ticălo
șie monstruoasă, carierist, si-a alun
gat soția din oricina unor false zvo
nuri. Mai mult, o critică în ședințe, 
arborând in aparență o atitudine de 
integritate morală și fiind in c- 
sență tocmai la antipodul ei.

Evident simplificat rezumate, cele 
patru cărți au darul de a pune in 
lumină un univers uman oarecum 
asemănător, o lume de claustrați, de 
învinși în plan social sau moral.

Desigur, dezvăluirea unor as
pecte întunecate, a unor firi cu 
manifestări reprobabile sau ne
semnificative nu este in principiu 
rea atunci cind opera este rezisten
tă artisticește. Victoria idealurilor 
pentru care milităm poate fi înfă
țișată si pe această cale medială a 
vulnerabilității și a inevitabilului 
drum spre pieire a unor personaje 
de felul celor de care ne-am ocu
pat. Cu condiția ca asemenea cărți 
să nu suprapopuleze peisajul literar, 
să nu devină preponderente in ra
port cu operele in care este sur
prinsă viața in ceea ce are ea mai 
semnificativ, in care evoluează per
sonaje a căror principală vocație este 
construcția, implicarea activă în is
torie. Carența mai generală a prozei 
apărute în ultimul timp trebuie 
văzută de aceea in Inexistența 
practică in multe din lucrările 
epice apărute in ultimii ani a 
personajului cu adevărat reprezenta
tiv pentru lumea și epoca noastră. 
Ca să fim mai expliciți, intilnim mul
te personaje interesante, nu găsim 
însă eroul in care sâ se întruchipe
ze idealurile noastre, care să expri
me concepțiile noastre, întruchipate 
într-o operă viguroasă. Nu aflăm încă 
acel corespondent epic al imensului 
nostru elan de construcție. Atunci 
cind se încearcă conturarea unei 
atari figuri se cade, din păcate, in 
artificios și schematic. Este util 
in acest sens să aruncăm o pri
vire asupra romanului MARTO
RUL (Editura Facla, 1972), care 
demonstrează in persoana lui Gheor- 
ghe Schwartz, încă

fund nocive însă pentru soarta lui 
Marius Gruia. De fapt, oricit ar pă
rea dc paradoxal, tocmai Inocenta 
este pricina vinovăției doctorului. A 
nu ști este uneori o crimă îngrozi
toare. Problema ce ne Interesează în 
speță aici este insă alta : paginile 
cele mai puțin reușite ale cărții, 
cele mai supărătoare prin stingâcie, 
sint cele in care scriitorul se opreș
te, de altfel în treacăt, asupra figurii 
comunistului. Ocazia de a Înfățișa 
un erou ni se pare a fi fost ratată 
prin superficialitate și fraze con
venționale.

Efortul de a înfățișa pe omul ac
telor de abnegație și devotament co
tidian, pe omul ce nu-și cronometrea
ză timpul cit se dăruiește semenilor 
săi, pe ființa in stare de sacrificii 
uluitoare pentru ca viata celor 
in mijlocul cărora trăiește să fie mai 
bună, se soldează cu nelzbinzi artis
tice și in alte cărți. Astfel, in roma
nul ZILELE (Editura Albatros, 
1972), de Radu Ciobanu, o problema
tică prin premise extrem de In
teresantă (un medic ce înțelege, 
dincolo de orice aspirații mes
chine de „confort", să-$i înde
plinească misiunea, suferind in con
secință efectele crude ale obtuzită
ții unei soții egoiste) nu este fruc
tificată corespunzător datorită încli
nării spre o vorbire pompoasă, ne
firească. Reprobabil excesiv gust al 
melodramei. Asupra unei lucrări ce

se anunța actuală, prin datele ei ini
țiale. plutește, datorită nereallzăril. 
un aer vetust. Ion Marin Alm&Jan, 
de asemenea, ișl propune să înfățișe
ze in SPUNE-MI UNDE DUCF. A- 
CEST DRUM (Editura Emlncscu), 
un tinăr cu un ideal nobil, do puri
tate, dar intenția se soldează cu o a- 
pariție inconsistentă.

Ce observăm din privirea ce am 
încercat să o aruncăm asupra unor 
romano apărute In ultimii ani ? 
O tendință spre unllaterallzare, 
cum scriam, care se soldează cu 
preocuparea exclusivă spre medii șl 
personaje străine esenței noastre spi
rituale, pe care nu o pot defini de- 
cit. prin contrast. Pe de altă parte, o 
înfățișare ncviabilă artisticește, in 
multe cărți, a eroului. Există, avem 
impresia, mai ales la tinerii au
tori, o timiditate nejustificată in 
abordarea temei cu adevărat actuale, 
încercările ratate de a aborda su
biecte de actualitate nu au compro
mis, desigur, târna, ci doar pe 
autorii care nu au știut să o abor
deze. Realismul presupune, ca o con
diție sino qua non, re-crearea in o- 
peră a unor aspecte caracteristice, 
semnificative, din realitate. Or, ce 
poate fi mai semnificativ pentru so
cietatea noastră decit chipul inspi
ratului și curajosului constructor al 
socialismului ? Avem nevoie de 
reflectarea lui în proză ; o reflecta
re înțeleasă nu la modul idealizant 
și nici printr-un procentaj „calcu
lat" de calități și defecte care să 
facă apariția verosimilă. Constructo
rul socialismului trebuie să trăiască 
cu adevărat în paginile cărții ca o 
făptură in came și oase, iar nu ca un 
preparat fabricat in eprubetă. Apre
ciind forța construcției epice, carac
terul relevant al detaliului analitic, 
capacitatea de a face personajele să 
trăiască in planul creației, calități 
incontestabile ale tinerilor roman
cieri citati, vom observa, în același 
timp, ca pentru scrisul lor ar avea 
o eficientă sporită abordarea mal 
susținută a problemelor specifice so
cietății noastre, reflectarea mai a- 
tentă a chipului omului reprezenta
tiv. Acesta este drumul cel mai si
gur către prețuirea cititorului de azi.

Creatorul veritabil se va 6imți da
tor , să surprindă in cărțile sale e- 
roismul de zi cu zi al semenilor 
noștri. A evita o astfel de temă, 
înseamnă a ocoli nu doar o temă 
oarecare, ci cea mai generoasă din
tre teme. Temeinice motive, cred, 
pentru a supune atenției creatorilor, 
criticii, aceste puncte de vedere.

Victor ATANASIU
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Sillle Danei adăpostesc 
lucrările unuia dintre cei 
mal remarcabili artiști ro
mâni contemporani — 
sculptorul, artist al poporu
lui. Ton Irimescu. Această 
primă expoziție personală 
a .«a. organizată, ca un o- 
magiu al contemporanilor, 
cu prilejul împlinirii viratei 
de 70 de ani. este, prin fru
musețea gindului metamor
fozat in forma sculpturală, 
o impresionantă mărturie 
asupra personalității artis
tului. Căci, din sculpturile 
si desenele Întregii expo
ziții. din aceste adevărate • 
meditații asupra frumo
sului plastic, se desprind, 
cu vigoare, trăsături ale 
spiritualității românești, po
tentate 
sensuri 
artei.

Prin.

prin contopirea cu 
contemporane ale

Prin întreaga sa operă 
de pinfi acum, Ion Irimescu 
a știut să se plaseze firesc 
Intr-o filiație directă cu 
sculptura lui Dlmilrie Pa- 
ciurea. Elev al acestei mar
cante, Unice personalități 
a artei românești, care 
a știut să exprime exem
plar o istorie, un spa
țiu si un timp specific. Ion 
Irimescu a știut, la rindul 
său, să descopere, prin in
termediul lucrărilor, un a- 
numit sens al noului. Este 
o noutate prin care opera 
lui se înscrie printre cele 
mai de seamă contribuții la 
formarea sculpturii moder
ne românești.

Din lucrările expuse în 
sălile Dalles se degajă- ra
ționalismul artei sale, efor
tul de a formula un punct 
de vedere optimist asupra 
lumii, de a materializa per
sonale meditații asupra ei. 
Impulsul se transformă în 
durabil, în clasic.

Cele aproape 90 de sculp
turi si 40 de lucrări de gra
fică. deși realizate pe baze 
structurale deosebite, re
prezintă — desigur, parțial, 
dar reprezentativ — o ope
ră inedită în realizările el 
succesive, reunite sub sem
nul aceleiași gindiri. al ace
leiași voințe, al aceleiași 
inspirații originale. Căci, 
dc-a lungul întregii sale 
vieți, de-a lungul -anilor de 
studiu în tară sau străină
tate. la Academia de Arte 
Frumoase din București 
sau Ia Paris, ca bursier al 
Scolii române se desprinde 
pregnant o preocupare con
stantă — aceea de claritate, 
claritate a construcției, a

articulării volumelor: de 
a crea un sistem Închegat 
de forme, care să se Înscrie 
pregnant în memoria privi
torului.

Toate exemplele, toate 
preceptele anterioare — 
prestigioasele realizări ale 
lui Dimltrie Paclurea. lu
crul alături de Joseph Ber
nard. experiențele a nume
roase călătorii In străinăta
te. contactul cu operele 
prezentate de marile muzee 
ale lumii — au fost asimi
late exigentelor individua
le ale temperamentului său

dlul atent, consecvent al 
naturii șl al artei, ca re
flectare. expresie si Inven
ție cu sensibilitatea Inspi
rației si luciditatea orga
nizatoare, caro cunoso mă
sura dar șl aventura spi
rituală șl artistică Intr-un 
fel do pulsație continuă ca 
și aceea a Inimii..." — 
scria Eugen Schlleru In 

„______ _ ________ _ monografia pe care a dc-
gltivă Impresie de auprafo- dîcât-o sculptorului. Stiii- 
ță, ci să le pătrund cu ade
vărat personalitatea" — 
mărturisea maestrul Ion 
Irimescu într-un interviu

colo de echilibrul si pro
porția formelor, persistă 
sentimentul unei dependen
te active intre toate ele
mentele fiecărei lucrări 
luate in parte, dependentă 
menită să transmită o gene
rozitate senină si instinc
tivă. „Mă interesează foarte 
mult să ghicesc el să redau 
In figurile celor pe care-i 
portretizez nu numai o fu

lirismul 
atit 
ani

CRONICĂ PLASTICĂ

Retrospectiva
Ion Irimescu

artistic, căutărilor sale per
sonale.

Prin întreaga sa creație, 
desfășurată neîntrerupt de 
mai bine de 50 de ani. Ion 
Irimescu a reinnoit tradiția 
portretului. Seria de por
trete prezentate în prima 
sală a expoziției ilustrează 
capacitatea sa de a releva 
expresivitatea figurii uma
ne. Adevărate mărturii a- 
supra unora dintre cele 
mai cunoscute personalități 
contemporane, aceste por
trete exprimă, parcă, de 
fiecare dată, moduri diferi
te de a gindi. de a simți, 
de a reacționa psihologic, 
conturind, în același timp, 
destinul istoric si social al 
celui portretizat. De o re
marcabilă expresivitate, 
portretele lui Antonin Cio
lan. George Oprescu. Tudor 
Arghezi, Dumitru Ghiată, 
Ion Jalea, Corneliu Baba 
etc. îmbogățesc cu atitu
dini umane o întreagă at
mosferă de glndurl si sen
timente. înscriindu-se în 
marea tradiție a modelaju
lui sensibil, armonios. Din-

acordat ziarului nostru, în 
primăvara acestui an. Ca
pacitatea de a descoperi 
valoarea sentimentului o- 
menesc, forța lui de a co
munica conferă tuturor 
acestor portrete un loc bi
ne deifinit in cadrul sculp
turii românești contempo
rane.

Lucrările de artă monu
mentală realizate de Ion 
Irimescu — printre care 
am cita doar monumentele 
realizate la Lupeni sau 
Slatina. Mircea cel Bătrin 
sau 1907, Dlmilrie Cante- 
mir etc — deși nu figu
rează In actuala expoziție 
se cuvin, de asemenea, a 
fi amintite printre realiză
rile cele mai de seamă ale 
maestrului. Suflul unei 
epopei tragice Învăluie, de 
exemplu, imaginea mine
rilor revoltați. adevărate 
încarnări ale durerii și 
dirzeniei. din ■ lucrarea 
„Lupeni ’29" aflată acum 
in expoziție.

„Ion Irimescu e unul 
dintre acei artiști rari caro 
a știut să Împletească stu-

zarea delicată, 
care caracterizează 
sculpturile ultimilor __
de creație, cit și lucrările 
de grafică vin șfi comple
teze în actuala expoziție 
profilul de creator al lui 
Ion Irimescu. Iar dacă re- 
ferindu-ne la primele pe
rioade de activitate putem 
remarca o puternică încli
nație spre observarea a- 
tentă a figurii umane, in 
cele mai recente lucrări 
simplificarea volumelor, 
accentuarea ritmuxâlor ișl 
au sorgintea in intenția, 
răspicat afirmată, dc cău
tare a unei expresivități 
sporite. Constant rămlne 
însă deosebit do accentua
tul simt al echilibrului si 
armoniei. Valorile muzica
le. melodioase ale 
lucrări ca „Harpă" 
II". „Maternitate", 
„Mame șl copii", 
re", „Elegie" etc.
dese, ca și nudurile femi
nine sau o mare parte n 
desenelor, rezonante de 
cantilenă domoală. destăi- 
nuind nostalgii autumnale, 
amintiri și reverii solitare. 
Ritmuri ondulatorii trec, 
se multiplică omniprezent 
și revelator. ordonează 
continuu fiecare parte a 
acestor compoziții. O ști
ință de tehnician in mâ
nuirea celor mai diferite 
materiale — fiecare folosit 
cu o intuiție sigură a po
sibilităților sale de expri
mare — amplifică multi
plu resursele meșteșugului 
său.

Spirit activ, gata mereu 
să îndrume primii pași ai 
viitoarelor generații de 
sculptori. Ion Irimescu ne 
prezintă, odată cu această 
primă expoziție personală 
a sa. profilul unul artist 
complex, continuu preocu
pat de reliefarea unei a- 
dinci si semnificative pro
blematici umane.

unor 
„Orga 

„Trio", 
„Ocroti- 

dobin-

Marina PREUTU

Istoria culturii românești 
a demonstrat din plin e- 
xiste-nța interacțiunii abso
lut necesare, a fenomenu
lui teatral și a celui peda
gogic, in formarea și edu
carea personalității tinăru- 
lui șpectator.

S-a impus dintotdeaur.a, 
ea rațiune de a fi a scenei 
și a teatrului, menirea sa 
de a educa în spiritul înal
telor virtuți umane, civice 
și patriotice. Cărturarii, oa
menii de teatru au arătat 
dc-a lungul anilor ce tre
buie sâ Le teatrul : „un 
cămin al puterii și al lu
minii", cum îl considera 
Mihail Pascaly ; o „tribu
nă". cum ii proclamau scri
itorii pașoptiști, ori lăcașul 
in care poți respira ..aerul 
cel poetic... plin de inimă 
și minte", cum se exprima 
Mihai Eminescu. Acum a- 
proape un veac și jumătate, 
pe vremea începuturilor — 
atit ale teatrului, cit și ale 
școlii românești, unul dintre 
pasionatii animatori ai cul
turii noastre naționale, I.H. 
Ră-dulescu, releva funcția 
didactică deosebită atit a 
teatrului, cit și a școlii.

Nu trebuie să uităm nici 
un moment, după cum sub
liniază documentele Plena
rei partidului din noiem
brie 1971, că mai presus de 
orice se afli omul, dezvol
tarea Iul multilaterală tre
buind să stea in centrul tu
turor preocupărilor parti
dului nostru, să fie țelul 
suprem al societății noastre 
socialiste.

Dacă psihologii, cadrele
I

didactice și noi. oamenii de 
teatru, care se presupune 
că nu sintem străini de cu
ceririle psihologiei și peda
gogiei moderne. sintem 
intru totul de acord asupra 
contribuției teatrului, in ge
neral, la formarea persona
lității tineretului, in pri
vința metodelor celor mai 
eficiente pe care le fo
losim, pentru indrăgirea 
teatrului de către tine
ret, a selecționării reperto
riului care să corespundă 
cel mai bine aspirațiilor și 
interesdor lui trebuie să 
recunoaștem că purtăm, 
cam prea de multă vreme 
și adesea fără finalitatea 
necesară, interminabile dis
cuții și polemici. Acest fe
nomen se intimplă cu atit 
mai mult, cu cit unii din
tre specialiștii psihologi 
sau pedagogi. abordind 
doar teoretic problema, e- 
mit teze care de multe ori 
6int infirmate de practica 
spectacolului teatral : de 
altfel, adesea și unii oa
meni de teatru sint tentati 
de foarte multe teoretizări 
fără suport real.

S-a făcut oare tot ce este 
posibil pentru apropierea 
mai strinsă a teatrului de 
școală, pentru rezolvarea 
problemei educării tea
trale a elevilor, la nive
lul necesar’calitativ și can
titativ corespunzător exi
gențelor actuale ?

Puține sint teatrele care 
«e îngrijesc de reprezenta
rea consecventă a unui re
pertoriu clasic românesc și 
de programarea regulată a

t
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francezi, 
rusâ.

9,00 Curs de limba
9.30 Curs de limba 

IO.» Telex. 
10,05 Teleobiectiv.
10.20 Avanpremieră. 
10,25 Istoria filmului

400 de lovituri** 
val francez. 

12,00 Telejurnal. 
16,00-17.00 Teltșcoală * Literatura 

română : Creșterea limbii 
românești 0 Matematică : 
Numere complexe e Chimie: 
Electroliza.

17.30 Curs de limba engleză. 
18.00 Telex
18.85 Tragerea Loto.
18,15 Cunoașteți legile ?
18.30 Atenție la... neatenție ! Jur

nal de protecția muncii.
18.S0 Revista economică TV.
19.20 1001 de seri : Moby Dick 

(VI).

sonor. „Cele 
ale noului

Răspunderea 
familiei„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „ANCHETA POȘTAȘILOR

DE LA ȘCOALA LA TEATRU

dramaturgiei, cu-

Dolna POPA

pitol — 8,30; 11; 13.36; 16; 18.30;
21.
• Buni seara, doamna Campbell:

............................ 13,30;
— 9;

Producție a studiourilor ceho
slovace Barrandov — 1972 
Scenariul : Jaroslav Koran, Vâ- 
clav Vorlicek ; Regia : Vâclav 
Vorlteek ; Imaginea : Rudolf 
Stahl ; Muzica : Karel .Svoboda 
Cu: Vâclav Postrânecky’, Jana 
Sulcovâ, Jan Libicek, Jaroslav 
Moucka, Ladislav Mrkvicka, Ja
roslav Drbohlav, Gustava He-

Petr Pospichal, Jana 
Andresîkova

(Urmare din pag. I)

unor matinee școlare pre
cedate de prezentări, con
ferințe. Și mai puțini sint 
dramaturgii care-și consa
cră condeiul vieții, preocu
părilor, năzuințelor și aspi
rațiilor tineretului școlar. 

Multe semne de între
bare, multe posibilități,

ei mecanismul creației ar
tistice, cum vor extrage 
semnificațiile psihologice și 
morale ale unor lucrări, 
cind programa analitică 
prevede un număr adec
vat de ore despre rocile 
din epoca de piatră, dar 
nici o oră pentru descifra-

cu tema „Personajul în 
teatrul lui Ion Luca Cara- 
giale".

Ținind seama de deosebi
rile de virstă și de progra
ma școlară pentru clasele 
VIII-XII, am invitat pe a- 
cademicianul Șerban Cio- 
culescu să conferențieze

ae identificarea unor frag
mente și a unor personaje 
anterior prezentate de co
lectivul teatrului timișo
rean.

Conducindu-ne după prin
cipiul că teatrul pentru ti
neret nu trebuie să însem
ne un teatru al dădăcelii,

mul te experimente se pot 
naște din conjugarea celor 
doi factori interferenți ai 
procesului educativ : tea
tral și școala.

în ceea ce privește școa
la — ea are la dispoziție 
numeroase metode de a- 
propiere a elevilor de tea
tru : vizionări de spectaco
le. practicarea teatrului 
școlar, orele de curs, lecții 
de literatură română etc. 
Dar in programa școlară 
genul dramatic este insufi
cient reprezentat Cum vor 
aprecia elevii o operă dra
matică, cum vor descifra

rea secretelor artei drama
tice.

Dar aceste — poate cite- 
odată obiective — lacune 
din programă pot fi înlă
turate printr-o colaborare 
6trinsă dintre teatru și 
școală.

în colaborare cu inspec
toratul județean școlar, 
Teatrul Național din Timi
șoara a inaugurat un ciclu 
intitulat „Teatrul și cate
dra", avind ca scop princi
pal sprijinirea îmbogățirii 
și consolidării cunoștințelor 
elevilor in domeniul lite
raturii. Acțiunea a demarat

despre unele aspecte spe
cifice ale tehnicii caragia- 
lești, oprindu-se mai mult 
asupra autenticității și ori
ginalității personajelor ma
relui nostru clasic.

Pentru clasele mici, oas
petele nostru a fost Mihal 
Florea, care, in stilul său 
specific, a activizat sala, 
intrerupind spectacolul 
pentru a explica diferite 
personaje sau diferite si
tuații mai puțin cunoscute 
de micul spectator, che
mând la rampă pe cîțiva 
elevi și supunîndu-1 Ia un 
fel de micro-concuns legat

deci al plictiselii, ci unul 
al tinereții, al îndrăznelii, 
al îndeplinirii și respectării 
opțiunilor tânărului specta
tor, ne-am propus Să pre
zentăm elevilor o altă te
mă, aducind pentru aceas
ta in mijlocul lor perso
nalități marcante din do
meniul ‘
noscuti actori ai scenei ro
mânești care să Ie releve 
anumite secrete ale acestei 
atit de minunate meserii. 
Am invitat la Timișoăr^ pe 
dramaturgul Aurel Baranga 
și pe doi dintre primii ac
tori ai tării, artistul poporu-

lui Radu Beligan și artista 
emerită Marcela RuSu. 
Tema noastră, „comedia 
românească contemporană", 
a fost de această dată pre
zentată înte-o altă modali
tate : citeva considerații 
generale asupra comediei 
românești contemporane, 
citeva aspecte expuse de 
scriitorul . Aurel Baranga 
asupra procesului de creare 
a unei piese, urmlnd apoi 
un oolocviu intre autor și 
public in care întrebările 
ău -abundat (Cum vă ale
geți subiectul unei piese ? 
Cum se împacă dramatur
gul cu regizorul ? Ce pă
rere aveți despre teatrul 
lui Eugen Ionescu ?) Au ur
mat fragmente semnificati
ve din comediile dramatur
gului jucate de-a lungul 
aniilor pe scena timișorea
nă, interpretate de colecti
vul artistic al teatrului.

în dorința de a sublinia 
anumite momente deosebi
te din cultura noastră, o 
altă acțiune s-a axat pe 
sărbătorirea a 90 de ani, in 
aprilie, de la apariția poe
mului Luceafărul al lui Mi
hai Eminescu. Profesorul 
dr. Eugen Todoran a ținut 
o conferință referitoare la 
geneza și valoarea poemu
lui, cu exemplificări susți
nute — pe parcursul confe
rinței — de artiști amatori 
și profesori ai Universității 
timișorene. O suită corală 
(din poeziile „Sara pe 
deal", „Atit de fragedă", 
„Cind amintirile", „Somno
roase păsărele"), in inter
pretarea corului Filarmoni
cii de stat „Banatul" și.

bineînțeles, minunatele ver
suri ale „Luceafărului" in 
interpretarea colectivului 
naționalului timișorean, în 
regia Mariettei Sadova, au 
dat o ținută artistică deo
sebită acestui moment.

„Evoluția dramei româ
nești istorice in literatura 
noastră" pornind de la 
Răzvan, Despot, Vlaicu, 
Ștefan — pină la Bălcescu 
și Petru Rareș, apoi „Dra
maturgia românească con
temporană pe scenele ti
mișorene" (in Timișoara 
alături de Teatrul Național 
își desfășoară activitatea 
Teatrul maghiar de stat și 
Teatrul german de stat) 
sint alte ginduri care ne 
preocupă, alte acțiuni care 
așteaptă să prindă viață in 
forme mai reușite. mai 
bine organizate, in inter
pretări artistice elevate.

Desigur, suita acțiunilor, 
respectiv a temelor, coloc
viilor și ilustrărilor menite 
să contribuie Ia apropierea 
elevilor de comorile litera
turii românești se cer încă 
îmbunătățite și diversifica
te pentru ca interesul tină- 
rului spectator să rămînă 
mereu treaz, pentru ca ti- 
nărul spectator de azi să 
devină spectatorul inițiat, 
cultivat de miine, căruia 
să-i placă teatrul, să-1 în
țeleagă, să-I frecventeze, 
pentru ca. așa cum spunea 
un distins teoretician al 
culturii, să realizăm nu o 
elită de inlțiați, ci o socie
tate socialistă de elită.

19.30 Telejurnal.
20,00 Clntecul săptămânii : „Știu 

un nume minunat*1. Inter
pretează Cornel Rusul

20,05 Prim plan : Ion Coman — 
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Ciorâști, 
județul Vrancea.

20.30 Intermezzo coregrafic cu 
Magdalena Popa, Amato 
Checiulescu șl Marinei Ște- 
fănescu.

20AO Film artiBtic : „Războiul mi
nelor*’ — producție a stu
diourilor din R.P. Chineză. 
Premieră TV. Regia : Tang 
Jing-chL In distribuție : Pai 
Ta-chun. Chao Cha Ng-jul. 
Wu Chier>-haL

22,05 Recital Anca Agemolu.
22,20 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Avanpremieră.
20,05 PagJnl muzicale de i 

popularitate interpretate 
fianistul Corneliu Gheor; 
n program lucrări de : 

Chopin, ~ ”
Strauss,

mare 
_________    J de 

>ianistul Comellu Gheorghiu. 
. i__ .r.: •.__ Fr.
G. Enescu, R. 
Fr. Poulenc, P.

Constantinescu, Tudor Ci6r- 
tea, G. Gheorghiu.

20.35 Reportaj TV : „La mijlocul 
Văii Cara-Su".

20,55 „Ml-am pus busuioc In păr". 
Cintece de Ion Vasllescu.

21.35 Telex.
21,40 Biblioteca pentru toți : Ion 

Pillat.
22,20 Gala maeștrilor : Nicolae 

Seeâreanu.

cinema
0 vifornița ; PATRIA — 9; 11.30; 
14; 16.30; 19; 21,15.
0 Omul de dincolo : CENTRAL
— 10; 12,30; 15; 17.30; 20.
a Pâmlntul -
FESTIVAL
18.30: 21.
0 Generalul doarme In picioare : 
BUCUREȘTI — 8.30; 11: 13.30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9.15; 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20.30.
0 Omul dtn La Mancha : SCALA
— 9,30; 12,15; 15.30; 18,15; 21. CA-

părinților noștri : 
9; 11,15; 13.30; 16;

LUCEAFARUL — 0; 11,15; 
16; 18,30; 20,45, BUZEȘTI
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,13;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30.
e Clprian Porumbeicu : LUMINA
— 9; 12.30: 16; 19,30,
• Ultimele șase minute : EXCEL
SIOR — 9; 11,13; 13.30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA *........... ..........
16; 18,30; 20,45, 
11,15: 13,30; 16;
• „100 de lei" :
TRE POPOARE 
MIORIȚA — 9; 
18; 20.15.
o Fluturii sint liberi : VICTORIA
— 9; 11,13; 13.30; 16; 18,15; 20,30. 
0 Despre o anume fericire : BU- 
CEGI - 15.30: 18; 20,15, DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Cromwell : DOINA — 8,30;
12,45; 19.
0 Program de desene animate : 
DOINA — 11,45: 17,15.
• Fiul mecanicului de loeomoti-

— 9; 11,15; 13,30; 
FLAMURA — 9; 
18,15; 20,30.

ÎNFRĂȚIREA tN-
— 15,30: 18; 20,13, 
11,13; 13.30: 15,45;

vă : FERENTARI — 13,30; 17,45; 
20.
• Doamna șl vagabondul : TIM
PURI NOI — 9,30—20,15 In Conti
nuare.
• Monolog : POPULAR — 15,30; 
18J 20,15.
• Cenușa : VIITORUL — 16; 19.
• Mafia alb* : 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.
0 Legenda negrului Charley : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Nunta : RAHOVA — 15,30; 18;
20,15.
a Doi pe un balansoar : FLACĂ
RA — 9,15: LI,ao; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
o Șapte zile: CRtNGAȘI - 16; 
ia: 20.
• Cu cărțile pe faț* : GIULEȘTI
- 15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
a Nici un moment de plictiseală: 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
ș Y 17 acționează : MUNCA —16; 
13; 20.

• Paradisul : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Departe de Tipperary : COS
MOS — 15,30: 18: 20,15.
0 Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor: COTROCENI — 15,30; 
18: 20,15.
0 Operațiunea ,,atomul marcat** : 
VITAN — 15.30; 17,45; 20.
0 Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : FLOREASCA — 16; 18; 20. 
0 Love story : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

t a tr
• Filarmonica de stat „George 
Ericscu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor ; Mir
cea Basarab — 20.
• Opera română : Madame But
terfly — 19,30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
glale** (sala Comedia) : 
gemeni vehețlenl — 20.

L. Cara-
Trel frați

49 Teatrul de comedie : Nicnlc
20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) ; Casa de mode — 20, (sa
la Studio) : Noile suferințe ale H- 
nărului „W- — premieră — 20.
0 Teatrul Mic ; Dragostea noas
tră — 19,30.
• Teatrul „c. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wllde — 19,30.
0 Teatrul Ciulești : Răzbunarea 
suflerului — 19,30.
0 Teatrul „ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — iș.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Vlctdriel) : Povestea tim
pului pierdut — 15. (sala din sir. 
Academici) : Un băiat Isteț șl un 
rege nătăfleț — 17.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema I — 19,30.
e Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : FU cuminte, 
Crlstofor ! —*19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței 
— 19,30.
0 Circul „București" : Gala acro- 
bațUor — 19,30.

fi.ee in județe și In municipiul 
București, precum și — In. jnod 
deosebit — adoptarea unor măsuri 
de mare importanță socială : conce- 

"’■tiitll de naștere plătit, âlooațiile de 
■ stat pentru copii (care in ultimii 

ani au fost mărite), acordarea unor 
indemnizații mamelor începând de 
la al treilea copil născut, orarele 
reduse acordate mamelor in pe
rioada alăptării, posibilitatea oferi
tă femeilor cu copii plnă la șapte 
ani de a lucra jumătate de normă, 
gratuitatea asistenței medicale, a 
învățământului. de toate gradele, a- 
vantajele oferite familiilor cu mulți 
copii la închirierea sau construirea 
de locuințe, eforturile continue de 
a spori rețeaua de servicii gospo
dărești, de a lărgi și diversifica 
desfacerea de bunuri menajere. A- 
cestea și multe altele sint tot atâ
tea argumente convingătoare ale u- 
nei politici de reală ocrotire a ma
mei și copilului, ale unei politici 
menite să asigure Înflorirea fami
lies

Se desfășoară în Întreaga țară o 
vastă acțiune de construire și în
ființare a noi creșe, cămine, gră
dinițe. Zeci de milioane de lei sint 
alocate anual in această direcție, la 
acestea adâugindu-sse susținutele 
eforturi depuse de miL și mii de 
cetățeni prin numeroase ore de 
muncă patriotică. Desigur, față de 
largile posibilități oferite in aceas
tă direcție de societatea noastră — 
și relevate cu pregnanță în repe- ■ 
tate rânduri de partid — mai sint 
încă destule de făcut de către or
ganele locale de partid și de stat 
pentru a scoate la iveală rezervele 
existente și a le pune eficient in 
slujba familiei, a acțiunii de largă 
perspectivă privind creșterea popu
lației țării. E o îndatorire de onoa
re a fiecărui comitet de partid, a 
fiecărui consiliu F.U.S., a fiecărui 
consiliu popular de a nu-și precu
peți eforturile spre a mobiliza toa
te resursele locale în vederea fa
vorizării acțiunii de consolidare a 
familiilor, de creștere a sporului 
natural al populației.

Un rol de seamă revine pe acest 
tărim unităților și instituțiilor sa
nitare, Întregului corp medico-sani- 
tar. Cei al căror rost fundamental, 
înscris și in tradiționalul jurământ 
hypocratic, in codul deontologic al 
profesiunii, este de a apăra și a 
îngriji viața, nu-și pot asuma un 
țel de mai profundă umanitate de
cit acela de a face ca viața, Întru
chipată in flecare nou născut, să 
triumfe văzind lumina zilei. E o 
misiune pe care covirșitoarea ma
joritate a medicilor, a personalului 
tehnico-sanitar o înțelege în în
treaga ei plenitudine și o îndepli
nește cu devotament și abnegație. 
Organele deontologice ale corpului 
medico-sanliar au datoria de a des
fășura o largă muncă politico-edu- 
cativă pentru a face dîn fiecare slu
jitor al acestei nobile profesiuni un 
militant activ in aplicarea neștirbi
tă a politicii demografice a parti
dului și statului, călăuzit de inalfa 
răspundere patriotică pentru viito
rul națiunii române.

Noi și tot mai mărețe obiective 
ne așteaptă In anii ce vin : ele vor 
asigura Întregii noastre societăți un 
mers continuu ascendent, o tot mai 
puternică înflorire, up tot mal înalt 
grad de bunăstare a tuturor oame
nilor muncii. Realizarea acestor o- 
blectlve depinde Insă în măsură 
decisivă șl de noile fluxuri de e- 
nergii pe care le aduce cu sine un 
statornic ritm de creștere a popu
lației țării. Asigurarea acestor 
proaspete șl viguroase energii pe 
toate căile — dar mai ales prin ac
centuarea responsabilității- civice a 
fiecărui membru al colectivității — 
reprezintă un țel ce angajează în
tregul nostru popor și, totodată, o 
condiție esențială pentru ridicarea 
societății socialiste românești pe 
piscuri tot mai Înalte de civilizație 
ți propășire.
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Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Profund mișcat de mesajul de condoleanțe pe care Excelența Voas
tră a binevoit să mi-1 trimită in urma decesului dragei mele mame, 
mă grăbesc să exprim mulțumirile mele cele mai sincere.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Sosirea unei delegații 
parlamentare din Marea Britanie 
Primire la președintele Marii Adunări Naționale
Miercuri seară a sosit in Capitală 

o delegație parlamentară din Marea 
Britanie, condusă de Sir Fitzroy 
Maclean, membru al Camerei Co
munelor. membru al Partidului con
servator. care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, întreprinde o vi
zită in România.

Din delegație tac parte lord 
Strathspey, membru al Camerei Lor
zilor, membru al Partidului conser
vator. lord Willis, membru al Ca
merei Lorzilor, membru al Partidu
lui laburist, doamna Doris Fisher, 
membru al Camerei Comunelor, 
membru al Partidului laburist. Sir 
Charles Taylor, membru al Camerei 
Comunelor, membru al Partidului 
conservator. N. G. Carmichael, mem
bru al Camerei Comunelor, membru 
al Partidului laburist. Richard Craw- 
shaw, membru al Camerei Comu
nelor. membru al Partidului labu
rist. W..G. O. Morgan, membru al 
Camerei Comunelor, membru al 
Partj^f I conservator.

La J-ssire, pe aeroportul Otopcni, 
oaspeții au fost intimpinați de Ilie 
Murgulescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Roman Moldo
van. președintele grupului parla
mentar român pentru relațiile de 
prietenie România — Marea Britanie, 
de președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Națio
nale. deputați, alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Derick Rosslyn 
Ashe. ambasadorul Marii Britanii la 
București.

Intr-o scurtă declarație făcută la 
sosire. Sir Fitzroy Madean a spus : 
îmi exprim convingerea că vizita 
delegației noastre va contribui la o 
mai bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă, la întărirea prieteniei ro- 
măno-britanice. Cred, de asemenea, 
că ea va marca pași înainte pe li
nia consolidării perspectivelor de 
pace în lume. Personal sint înclntat 
că mă aflu in România, in această 
frumoasă țară pe care demult do
ream s-o vizitez.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România,

• SPORT «SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT
ASEARĂ, ÎN „TROFEUL CARPAȚI"

Handbal-spectacol în meciul
România - R. D. G. (21-20)
Printr-o fericită împrejurare — 

deși, e adevărat, de abia după trei 
ani — amatorii de sport au putut 
revedea finala campionatului mon
dial de handbal de la Paris ; asea
ră. ia Cluj, finalistele de atunci ale 
C.M. — echipele reprezentative ale 
României și R. D. Germane — s-au 
întâlnit in cadrul „Trofeului Car- 
pați“. Chiar dacă formațiile nu au 
mai fost aidoma cu cele ce și-au 
djsputat titiul suprem — din echipa 
noastră a lipsit Gruia (ceea ce. tre
buie să recunoaștem, nu-i o absen
tă oarecare...), din formația est- 
germană. mai multi dintre titularii 
de la .mondiale" — medul a sus
citat un viu interes, ridieîndu-se la 
nivelul, competițiilor de autentică va- 
loarot' . ernatională.

Echipa României a Înțeles că o 
repetare a victoriei asupra formației 
R.D.G.. la numai trei luni Înaintea 
noii ediții a C.M.. ii va spori mo
ralul pentru apropiatul mare exa
men. Este insă doar unul dintre e- 
lementele care i-au interesat asea
ră pe handbaliștii noștri. Antreno
rii emeriti N. Nedef și O. Vlase ur
măresc cu predilecție omogenizarea 
echipei (indiferent de jucătorii aflați 
în teren), sporirea forței și preciziei 
suturilor. Răspunderea Înscrierii go
lurilor se caută acum a fi ..distri
buită" tuturor jucătorilor, de unde 
necesitatea unei si mai bune colabo
rări in toate acțiunile. Tentativa 
handbaliștilor noștri nu a fost u- 
șoară. Eforturi serioase au depus și 
in atac, și în apărare. în majorita- 
‘ea timpului de joc au condus ; la 
început cu un gol diferență, dar, pe 
măsură ce timpul trecea, isi impu
neau stilul și superioritatea. Ne-a 
surprins însă că la 21—16. cind mai 
erau doar citeva minute, au slăbit 
evident, oaspeții apropiindu-se ver
tiginos de egalare... Birtalan. Voina 
(autori a cite 5 goluri). Tudosie și 
Kicsid (cite 4) sint principalii reali
zatori ai victoriei românești de 
aseară. Scor 21—20 (11—9).

Acest veritabil derbi al serii a fost 
precedat de două meciuri la fel __ de 
interesante. Tinerii noștri handba- 
liști, care compun echipa B. au ju
cat cu mult curaj, ca șl pină acum 
de altfel. In prima repriză, prin' jo
cul lor s-au ridicat la valoarea și 
veleitățile selecționatei adverse — e- 
chipa Iugoslaviei, campioană olim
pică. Handbaliștii iugoslavi condu
ceau la pauză doar cu 1 gol dife
rență (12—11), dar s-au impus In re
priza secundă, clștiglnd cu 22—18. O 
primă repriză echilibrată a existat

în cîteva rînduri
• Tenismenil români Ion Tiriac șl 

Tom* Ovid s-au calificat in sfertu
rile de finală ale probei de simplu 
bărbați din cadrul Campionatelor in
ternaționale ale Argentinei, compe
tiție care se desfășoară in aceste zile 
pe terenurile „Tenis Clubului" din 
Buenos Aires, tn „optimi". Ion Tiriac 
l-a învins cu 6—1. 6—4 pe chilianul 
Patricio Cornejo, iar Ovici a câștigat 
cu 6—1, 0—6. 6—0 partida susținută 
cu francezul Chanfrcau.

• La Melbourne, in campionatele 
mondiale de tir cu armă de vinătoare, 
concurenții sovietici au câștigat a 
7-a medalie de aur. terminând pe 
primul loc și in proba de skeet pe 
echipe, cu 580 puncte.

Stefan Voltec. a primit, joi dimi
neața. delegația parlamentară brita
nică. condusă de Sir Fitzroy Mac- 
lean. membru al Camerei Comune
lor. membru al Partidului conser
vator.

La întrevedere au luat parte Ma
ria Groza si Ilie Murgulescu. vice
președinți ai M.A.N.. Roman Mol
dovan. președintele Grupului parla
mentar pentru relațiile de prietenie 
România — Marea Britanie. Traian 
Ionascu. Alexandru Sencovici si Au
rel Vijoli. președinți de comisii per
manente. Ion Mărgineanu si luliu 
Fejes. secretari ai M.A.N.. Mircea 
Rcbreanu. secretar al Comisiei juri
dice a M.A.N.

A fost prezent Derlck Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

în timpul convorbirii, desfășurată 
Jntr-o atmosferă cordială, oaspeții au 
fost informați despre organizarea si 
activitatea Marii Adunări Naționale, 
au luat cunoștință de unele aspecte 
ale vieții economice și social-cultu- 
rale din România. Cu acest prilej, 
a fost relevată evoluția ascendentă 
a relațiilor pe diverse planuri dintre 
cele două țări și s-a subliniat rolul 
important ce revine parlamentarilor 
în eforturile pentru destindere, secu
ritate. progres social și pace in 
lume.

★
în aceeași zi. parlamentarii brita

nici au făcut o vizită Ia Ministerul 
Afacerilor Externe, unde au avut o 
întrevedere cu Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

★
în onoarea delegației parlamentare 

britanice. Comitetul de conducere al 
Grupului parlamentar pentru relații
le de prietenie România — Marea 
Britanie a oferit, joi. un dejun.

★
Joi după-amiază. delegația parla

mentarilor britanici a sosit la Ora
dea.

Oaspeții au fost primiți de pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Bihor, Petre Blajovici.

(Agerpres) 

și în partida U.R.S.S.—Danemarca 
(10—8). Condiția fizică mai bună și, 
firește, experiența au determinat in 
final victoria echipei sovietice : 
23—18.

Astăzi, toate echipele au zi de o- 
dihnă. Ultimele două partide 
echipei României — singură 
vinsă pînă acum — au loc 
(cu U.R-S.S.) și poimiine (cu Iugo
slavia).

ale 
nein- 
miine

I. DUM1TR1U

„Frankfurter Rundschau"

PLEDOARIE PENTRU

ENERGIA ATOMICA
Socul provocat de 

problemele petrolului 
ar trebui — sint de 
părere specialiștii — 
nu numai să ne pună 
pe gindurl. ci. mai 
mult, să ne schim
be felul de a gin- 
di. Alternativa la 
care pină acum s-a 
răspuns, poate cu prea 
multă pripeală. era : 
Ce este mai important: 
eficiența economică
sau asigurarea consu
mului ? Răspunsul,
pină acum cel puțin, 
era de fiecare dată : 
eficiența economică. 
Astăzi insă se vorbeș
te din ce In ce mai 
mult desore necesita
tea substituirii petro
lului prin alte energii 
primare. Acest punct 
de vedere anare ca 
nou doar opiniei pu
blice. întrucât econo
miștii și savanții, mai 
ales acei din domeniul 
energeticii nucleare, 
știu de mult că, in 
cursul acestui deceniu, 
exploatarea energiei 
nucleare urmează să 
crească, chiar făcind 
abstracție de criza de 
petrol, de la 0.6 la 6ută 
în 1971 la 9 la sută din 
toate energiile prima
re. Aceasta ar însem
na o acoperire de 30 la 
sută a consumului de 
electricitate calculat 
pentru 1980.

Oricum, in perspec
tiva unui viitor mai 
indepărtat. opțiunea se 
indrepta in favoarea

V ______

energiei nucleare șl in 
defavoarea petrolului. 
Dacă comparăm capa
citatea surselor de e- 
nergie cu creșterea 
consumului de energie 
ne can de locuitor 
vom constata că in 
anul 2100 purtătorii 
tradiționali ai energiei 
(petrolul, cărbunele și 
gazul metan la un loc) 
vor fi in bună măsură 
epuizați, pe tind „re
zervele" de energie 
nucleară. cunoscute 
pină acum, sint sufi
ciente pină in anul 
2400. Desigur, aceste 
calcule statistice, care 
pornesc de la o medie 
pe locuitor, sint foar
te relative. finind 
seama de faDtul că 
repartiția de ener
gie este neuniformă. 
Astfel cetățenii ame
ricani consumă astăzi 
atit dt vor consuma 
în medie toți ceilalți 
locuitori ai Tereî peste 
50 de ani.

Dintre sursele' de 
energie fosiliere. căr
bunele este cel care 
dispune de rezervele 
cele mai mari. El ar 
putea înlocui oriei nd 
petrolul folosit in ter
mocentrale. Mai mult, 
oamenii de știință stu
diază posibilitățile fo
losirii căldurii nuclea
re la transformarea 
combustibilului fosilier 
in energie. Profesorul 
Wolf Heifele de la 
„International Institu
te for Applied Sys-

Plecarea secretarului general
al Internaționalei Socialiste de ratificare
Joi dimineața a părăsit Capitala 

Hans Janitschok, secretarul general 
al Internaționalei Socialiste, care a 
Întreprins o vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopenl. oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului E- 
xeculiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Secretarul general al Internaționa
lei Socialiste a declarat la plecare 
redactorului Agerpres, Alfred Neagu, 
următoarele :

„Doresc să relev în mod deosebit 
convorbirea avută cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe care o con
sider ca deosebit de 
prietenească și constructivă. Vizita 
in România a contribuit- astfel la o 
mai bună înțelegere reciprocă, a 
slujit intereselor păcii și, fără în
doială, colaborării in Europa.

Apreciez, de asemenea, contactele 
șl discuțiile purtate cu oameni de 
știință, artă șl cultură, cu ziariști din

fructuoasă,

0 delegație a U.G.S.R. a plecat la Pekin
Joi dimineața a plecat spre Pekin 

o delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
tovarășul Pavel Ștefan, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., care 
va face o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în R.P. Chi
neză.

Adunare festivă cu prilejul
Zilei naționale a R. S. F. Iugoslavia

Cu prilejul apropiatei Zile națio
nale a Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, la Casa armatei din 
Brașov a avut loc. joi, o adunare 
festivă.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile brașovene.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia 
Ia București.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Constantin Cirțină. prim-se- 
cretar al Comitetului municipal Bra
șov al P.C.R., președintele consiliu
lui popular municipal.

Luînd cuvîntul. Marin Decu, prim- 
vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular muni
cipal Brașov, a relevat însemnăta
tea evenimentului in istoria po-

Succese românești' 

la Balcaniada

de scrimă
în sala sporturilor de la Flo- 

reasca au continuat joi întrece
rile Balcaniadei de scrimă. In 
proba de spadă, victoria a reve
nit sportivului român Liviu An- 
gelescu, care a totalizat 5 vic
torii. El a demonstrat o formă 
remarcabilă, cîștigind toate asal
turile. Pe locul doi s-a clasat 
coechipierul său Ion Popa. Pro
ba feminină de floretă s-a în
cheiat cu succesul repezentantei 
noastre Marcela Moldovan — 4 
victorii.

ENERGETICA ÎN PRESA MONDIALĂ

parcurgerea 
de la e- 

unei idei 
noi la apli- 
în practică 
Deci, cam

tems Analysses" din 
Laxenburg (Austria) 
pledează în favoarea 
unui proiect care pină 
acum apărea ‘ prea 
scump.' Este vorba de 
un reactor care ar 
produce mai multă 
energie nucleară decit 
consumă — ceea ce ar 
evita, in perspectivă, o 
„problemă a uraniu
lui". Dar 
drumului 
miterea 
științifice 
carea el 
durează. ------ „—
pină in 1990, va trebui 
să ne mulțumim cu 
ceea ce avem, in 
domeniul obținerii e- 
lectricitătil din ener
gia nucleară. mai 
ales că de flecare 
dată construirea unul 
reactor pare să ascun
dă anumite riscuri. 
Asa cum s-a sdus, săp
tămâna trecută la Hei
delberg cu ocazia unui 
colocviu despre ener
gia nucleară, ținut la 
Uzina electrică din 
Renania-Westfalia, re
actorul are un „păcat 
originar" — și anume 
Hiroshima și Naga
saki. în pofida acestei 
amintiri tragice, tre
buie să ținem insă 
cont că depinde numai 
de noi in ce scop vom 
aplica energia nuclea
ră. Un risc există, de
sigur. dar el există 
independent de faptul 
că vom construi 6au 
nu reactoare. 

țara dumneavoastră. Pot nflrmn cu 
satisfacție că vizita mi-a permis 
să-mi formez o imagine mai com
pletă asupra realizărilor României, 
să înțeleg mai bine rolul ci impor
tant in viața internațională, faDt 
pentru care nutresc un respect de
osebit".

Subliniind in continuare activitatea 
României pentru o mai largă coo
perare internațională, pentru edifi
carea păcii și securității, oaspetele a 
spus : „România a demonstrat că 
țările mici și mijlocii pot avea o 
contribuție activă, însemnată la re
zolvarea problemelor care confruntă 
azi comunitatea internațională. Țara 
dumneavoastră a avut numeroase 
inițiative majore privind înfăptuirea 
securității in Europa. De asemenea, 
România promovează pe plan extern 
principiile respectării suveranității și 
independenței, acționind pentru sta
tornicirea unor relații noi intre state. 
Apreciez conștiința politică a Româ
niei, responsabilitatea sa față de 
destinele lumii contemporane".

(Agerpres)

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de tovarășul Paul Nagy, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R. A fost prezent, de aseme
nea, Li Tin-ciuan, ambasadorul 
R.P. Chineze la București.

(Agerpres)

poarelor iugoslave. în lupta lor pen
tru eliberarea țării și edificarea nou 
societăți, precum și succesele remar
cabile obținute in toate domeniile 
construcției socialiste. Vorbitorul a 
subliniat, totodată, faptul că priete
nia tradițională și colaborarea mul
tilaterală româno-iugoslavă au fost 
ridicate, in anii socialismului, pe 
trepte superioare, evidențiind impor
tanța deosebită a întilnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Iosip 
Broz Tito pentru evoluția mereu as
cendentă a relațiilor frățești dintre 
țările, partidele și popoarele noas
tre. care sluiește intereselor gene
rale ale socialismului, colaborării in
ternaționale si păcii.

A vorbit, apoi. Iso Njegovan. am- 
‘basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, care a evocat pe larg lupta 
eroică, îndelungată, a popoarelor iu
goslave. desfășurată sub conducerea 
partidului comunist, pentru elibe
rare națională și progres social, 
luptă încununată; acum trei dece
nii. cu crearea. în cadrul sesiunii 
de la Iaițe. a Consiliului Antifascist 
de Eliberare Națională, a noului stat 
iugoslav, pe baze democratice, fede
rative. Vorbitorul a subliniat că — 
in spiritul întilnirilor- și convorbiri
lor rodnice, devenite traditionale, 
dintre' toVârășiTTbsip Broz Titâ:':$T" 
Nicolae Ceaușescu — relațiile de 
prietenie frățească dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se dez
voltă constant, extinzindu-se și di- 
versificindu-se continuu, pe toate 
planurile, in folosul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

24, 25 și 26 noiembrie în țară: Vreme 
relativ frumoasă. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin la începutul in
tervalului. Izolat se vor semnala pre

„Economist"

Inițiative... soluții
Recopdiționarea Iubrifianților. 

Pină acum cea mai mare parte a 
uleiurilor industriale. - după utili
zare, era fie vărsată, fie arsă. Am
bele metode sint atit păgubitoare, 
cit și nocive. Din cele 750 000 de 
tone de lubrifianți utilizați in R. F. 
Germania anul trecut, peste 450 000 
de tone au fost, practic, irosite in 
mod nejustificat ; la fel, in Fran
ța. trei sferturi din cantitatea to
tală de uleiuri utilizate s-a pier
dut. Acum se manifestă interes 
pentru colectarea și recondiționa- 
rea uleiurilor neutilizate. In R. F. 
Germania se alocă fonduri pentru 
găsirea unor căi de recuperare a 
lubrifianților.

Joi a avut loc, la Ministerul Afa
cerilor Externe, schimbul instrumen
telor de ratificare a Convenției 
consulare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Turcia, înche
iată la Ankara la 25 noiembrie 1968.

Schimbul a fost efectuat de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și de Osman Derlnsu, 
ambasadorul Turciei la București.

La ceremonie au participat Sever 
Georgescu, prim-adjunct al procuro
rului general, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe șl 
Ministerul Justiției, precum și repre
zentanți ai Ambasadei Turciei la 
BucureștL «

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 

de la nașterea reputat Hor matema
ticieni Dimltrie Pompeiu șl Gheor- 
ghe Țițeica, Institutul politehnic din 
București a organizat, joi, un simpo
zion, in cadrul căruia au luat 
cuvîntul prof. dr. docent Radu Voi- 
nea, membru corespondent al Aca
demiei. rectorul institutului, profe
sorii Gheorghe Th. Gheorghiu. Mi
hail Sarian, Marcel Roșculeț și 
Gabriela Țițeica.

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ CHIMIC 

FĂGĂRAȘ

Procedee tehnologice
de înaltă eficiență
La realizarea celor 58 milioane lei 

producție globală și 62 milioane lei 
producție marfă, livrate de întreprin
derea de utilaj chimic din Făgăraș, 
peste prevederile planului pe 10 luni, 
o contribuție de seamă au adus-o și 
noile procedee tehnologice aplicate în 
fabricație in ultimul an. După cum 
ne-a relatat tovarășul inginer Liviu 
Baștea, șeful sectorului de prelucrări 
la cald, printre cele mai eficiente pro
cedee tehnologice aplicate în sectoa
rele primare în acest an se numără 
turnarea in forme cu amestecuri pe 
bază de rășini furanice, cu întărire 
la rece, și turnarea în coji de bache- 
lită. Rezultatele obținute pînă in 'pre
zent confirmă înalta eficiență econo
mică a celor două procedee tehnolo
gice. In primul caz, efectul principal 
il constituie obținerea unei creșteri a 
productivității muncii cu 50 la sută, 
ca urmare a eliminării operațiilor de 
depozitare și uscare a formelor, ca și 
eliberarea unei importante suprafețe 
productive, ,ocupată pină nu de mult 

--de-aceste -forme.. Din aprilie,.de cind 
a in'ceput să se aplice noul procedeu 
tehnologic, producția de armături a 
întreprinderii a înregistrat o creștere 
de 30 la sută, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Sclnteii*

cipitații în nordul țării. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura va con
tinua să crească ușor. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, iar maximele între 3 și 13 
grade. Dimineața și seara se va pro
duce ceață. în București: Vreme re
lativ frumoasă, cu cer variabil, mai 
mult senin. Vînt in general slab. 
Temperatura va continua să crească. 
Dimineața și seara se va produce 
ceață.

„Espresso"

SPRE O „ERĂ SOLARĂ"
Revista italiană „Espresso" pu

blică, sub semnătura lui Vicenze 
Balzani, un articol consacrat mul
tiplelor posibilități pe care le des
chide utilizarea energiei solare.

Entuziasmul suscitat de posibili
tatea de a utiliza energia nucleară 
în scopuri pașnice este In parte 
atenuat din cauza unor probleme 
tehnice Încă nerezolvate. După 
părerea oamenilor de știință care 
s-au întrunit în iulie la Paris în 
vederea congresului „SOARELE 
ÎN SLUJBA OMULUI", desfășurat 
sub patronajul UNESCO, unica so
luție realistă la criza energetică 
și ecologică o poate constitui uti
lizarea largă a energiei solare.

Energia solară prezintă caracte
ristici prețioase. în afară de faptul 
că este extrem de abundentă, ea e 
gratuită, inepuizabilă, în esență 
nepoluantă, fiind repartizată mai 
echitabil decit oricare altă resursă 
energetică (ba chiar favorizează, din 
acest punct de vedere, țările tro
picale, care constituie un fel de 
„centură de sărăcie" a planetei 
noastre), nu este periculoasă la 
manevrat, este disponibilă șl în 
spațiul extraterestru. Pe celălalt 
taler al balanței stau „dezavanta
jele" energiei solare : intensitate 
scăzută, intermitență șl un anumit 
caracter de nesiguranță, legat de 
variabilitatea condițiilor atmosferi
ce. Eforturile oamenilor de știință 
sint îndreptate tocmai spre găsirea 
unor sisteme care, concentrind e- 
nergia solară sau transformlnd-o 
în alte forme de energie „inmaga- 
zlnabile", să facă posibilă utiliza
rea ei practică.

în ultimii ani, în S.U.A. uriașe 
fonduri au fost alocate atit de 
către organisme guvernamentale, 
cit și de industrii particulare pen
tru cercetări privind utilizarea e- 
nergiei solare. Rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate. La Universitatea 
din Florida, de exemplu, a fost 
construit un mare laborator. Cer
cetările efectuate aici dovedesc că

n

(Urmare din pag. I)

«4 albă ca piatră unghiulară egali
tatea suverană a statelor și respec
tul drepturilor Imprescriptibile ale 
popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta, de a-șl alege ele însele pro
pria formă social-polltică de guver- 
nâmlnt. de a trăi in libertate și in- 
deoendență, de a zdrobi lanțurile 
robiei străine, indiferent in ce for
me. deschise sau mascate, s-ar ma
nifesta ea.

De asemenea, securitatea politică 
trebuie întemeiată pe securitatea e- 
conomlcă, Intrucit nu există libertate 
și Independență politică în afara in
dependenței economice. în propu
nerea română lntilnim ldeea „dez
voltării colaborării intre toate națiu
nile". idee ce derivă din Cartă, cave 

'■specifică faptul că organizația noas
tră trebuie să fie un cadru de ar
monizare a pozițiilor și eforturilor 
politice și economice ale statelor. A- 
jungem deci la o concluzie firească, 
anume că securitatea economică 
internațională trebuie bazată pe un 
sistem de cooperare $i colaborare 
între- state, pe un sistem just, echi
tabil și democratic de relații comer
ciale. în afara discriminărilor, ba
rierelor si presiunilor economice, pe 
transferul, in flux continuu, de teh
nologie către statele in curs de dez
voltare, pe respectarea deplină a 
suveranității asupra bogățiilor lor 
naturale și nu pe Infiltrarea eco
nomică imperialistă în economiile 
țărilor rămase in urmă.

Al treilea aspect al securității lu
mii este securitatea pe plan militar, 
domeniu în care organizației noas
tre ii revine, potrivit Cartei, sar
cina de căpetenie de a izbăvi ge
nerațiile prezente și viitoare de o- 
rorile războiului, fapt care impune 
întărirea capacității sale, de acțiune, 
sporirea eficacității hotărârilor sale 
prin determinarea transpunerii lor 
în viață de către toate statele' mem
bre. fără nici un fel de excepții. 
Mă refer, in special, la blocarea es
caladării cheltuielilor militare și a 
cunsei înarmărilor, îndeosebi a ce
lor nucleare. Națiunile Unite pot și 
trebuie să trezească conștiința ome
nirii și să avertizeze umanitatea a- , 
supra consecințelor grave pe care le * 
prezintă goana irațională a înarmă
rilor și, am convingerea, că, in 
cele din urmă, presiunea morală 
exercitată de popoare va duce la o- 
prirea acestui curs periculos al înar
mărilor înainte de a fi prea tirziu. 
Bilanțul Națiunilor Unite in dome
niul dezarmării este sărăcăcios, deși 
această problemă a format obiectul 
uneia dintre primele rezoluții adop
tate de Adunarea Generală cU circa 
două decenii și jumătate in urmă. 
Acesta este un domeniu în care 
O.N.U. acționează mai greu, tocmai 
pentru că unele state nu mai țin 
seama de prerogativele organizației, 
conferite acesteia prin Cartă. A- 
jungem iarăși la această idee : ne
cesitatea insuflăril unui nou puls in 
viața organizației,' reedificării func
țiilor sale esențiale. Acesta este un 
lucru posibil de realizat mai ales în 
condițiile în care O.N.U. s-a apro
piat atit de mult de pragul univer
salității sale. Multe lucruri care a- 
cum 20 de ani păreau irealizabile, 
acum, prin intrarea în organizație a 
numeroase state mici și mijlocii, 
au devenit realizabile.

Personal sînt foarte optimist în ce 
privește perspectiva creșterii puterii 
și influentei acestei categorii de sta
te in lume, 
buna de la 
glasul, un 
de apărare 
nale.

Cert este 
națională se află într-o permanen
tă schimbare și transformare. De a-

care văd în O.N.U. tri- 
care își pot face auzit 
instrument internațional 
a intereselor lor națio-

că arena politică inter-

toate nevoile energetice ale unei 
comunități pot fi satisfăcute ex
clusiv cu ajutorul energiei solare : 
încălzirea și climatizarea clădiri
lor, încălzirea apei, producerea 
apei dulci, pregătirea hranei, tem
peraturi înalte pentru procese in
dustriale, energie electrică și me
canică, tratamentul reziduurilor șl 
chiar funcționarea unui automobil, 
la care recurg curent membrii la
boratorului și care este alimentat 
cu baterii încărcate prin inter
mediul energiei solare.

Peter E. Glaser, vicepreședinte 
al firmei „Arthur D. Little Inc", a 
propus din nou la Paris un cunos
cut proiect preconizind plasarea 
pe orbită a unui satelit capabil să 
desfășoare aripi uriașe (60 km pă- 
trați), acoperite cu celule fotovol- 
taice. Energia solară ar fi astfel 
transformată in energie electrică, 
apoi transmisă prin microunde 
unor uriașe antene captatoare, am
plasate Ia sol și de acolo re- 
transformată în energie electrică.

In Uniunea Sovietică sisteme 
pentru utilizarea energiei solare cu 
ajutorul unor stații energetice cu 
o putere mare sint realizate la in
stitutul pentru energie „Krlja- 
novski" din Moscova, Aici radia
țiile solare sînt concentrate cu a- 
Jutorul unui mare număr de 
oglinzi asupra unui receptor comun 
(cazan), în care sint produși vapori 
ce pun în funcțiune o turbină.

Același sistem a fost adoptat cu 
succes de heliotehnlcienil francezi; 
iar in Italia — de grupul profeso
rului Francia, care încă cu cinci 
ani in urmă a pus în funcțiune, la 
S. Ilario di Nervi, un model 
stație solară.

Există și o altă posibilitate de 
utilizare a energiei solare. Mulțl 
cercetători intruniți la Paris au 
expus rezultatele obținute prin 
sisteme simple. Unele ar putea 
fi definite chiar ca rudimentare, dar 
prezintă marele avantaj de a 
putea fi imediat realizate, inclusiv 
în țările cele mai sărace și mai 
rămase în urmă din punct de ve
dere tehnologic. în această ordine 
de idei se pot cita încălzitoarele 

ceea, slntem siguri că O.N.U. va fi 
repusă In drepturile sale. Desigur, 
nu ne facem Iluzii că organizația se 
va intări peste noapte, intrucit este 
vorba de un proces mai îndelungat, 
aflat in evoluție șl intr-o strinsă in
terdependență cu dezvoltările care 
au Ioc pe scena relațiilor politice 
mondiale.

Inițiativa română subliniază, de a- 
semenea, ideea „promovării dreptu
lui Internațional in relațiile dintre 
state". Transpunerea acesteia in 
practica vieții politice constituie un 
deziderat al tuturor popoarelor lu
mii. Nu de mult timp — Îndepli
nind vechiul vis al lui Bolivar ca 
popoarele lumii să se Intilnească pe 
istmul Panama pentru a discuta pro
blemele păcii și războiului — Con
siliul de Securitate s-a inttlnit in 
sesiune la Panama City. As dori să 
subliniez că, fără nici un fel de con
sultări prealabile, delegațiile latino- 
amcricane au susținut, în cadrul 
dezbaterilor, una după alta, urmă
toarele puncte esențiale : respectarea 
suveranității și integrității teritoria
le a statelor, interzicerea folosirii 
forței și amenințării cu forța în re
lațiile internaționale, inadmisibilita- 
tea acaparării de teritorii prin forță 
și a instaurării oricărui fel de do
minație, neintervenția In afacerile 
interne ale altor state — care este 
o garanție a autodeterminării și res
pectării dreptului popoarelor de a 
adopta, prin propria lor decizie, ori
ce sistem politic, economic și social 
doresc — condamnarea și abolirea 
totală a colonialismului, neocolonia- 
lismului. rasismului și apartheidu
lui. recunoașterea dreptului irtalle- 
nabil al statelor de a-și exercita pe 
deplin suveranitatea asupra resurse
lor naturale ale solului și subsolu
lui teritoriilor lor. recunoașterea le
găturii indisolubile dintre dezvoltare 
și securitatea internațională. O.N.U. 
poate si trebuie 6ă determine apli
carea In viață a acestor principii.

în acest oontext aș dori să reafirm 
convingerea că. pentru ca organiza
ția să poată aborda cu succes pro
blemele majore și dificile prezente 
șl viftoare. trebuie întărite substan
țial Adunarea Generală — ca organ 
ai opiniei publice internaționale — 
precum și Consiliul Economic și So
cial — ca’ organ coordonator al coo
perării economice internaționale. E- 
xistă tendința de a se considera o- 
bligatorii numai rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate și nu și cele ale 
plenarei organizației. Or, In plena
ră, după cum se știe foarte bine, 
și nu in Consiliul de Securitate s-au 
adoptat cele mai importante docu
mente ale secolului nostru, ca: De
clarația universală a drepturilor o- 
mului. Declarația asupra inadmisibi
li tății intervenției. Declarația pri
vind acordarea independentei țărilor 
și popoarelor coloniale. Declarația a- 
supra întăririi securității intematio-. 
nale. Contestă cineva oare caracte
rul obligatoriu al prevederilor aces
tor documenta adoptate îi> adunare ? , 
Formal,. nu ar fi posibil. -Carta 
O.N.U., fiind un tratat. multilateral, 
statele membre s-aii angajat să res
pecte obligațiile provenite din a- 
cesta.

Organizația Națiunilor Unite tre
buie să evolueze, să se adapteze la 
imperativele vieții și realităților 
contemporane. O.N.U. este o enti
tate dinamică, capabilă să se adap
teze circumstanțelor in continuă 
schimbare și tocmai această calita
te i-a permis să existe pînă acum 
și ii va permite să funcționeze și in 
viitor.

Acestea sînt. In linii mari, con
siderentele pentru care salutăm im
portanta inițiativă a guvernului ro
mân și o sprijinim cu fermitate și 
încredere In succesul ei".

Convorbire realizată de
C. ALEXANDROAIE 

'l
de apă ce pot fi amenajate pe a- 
coperișurile caselor. Ele sint acum 
răspindite cu miile, vîndute la 
prețuri competitive (un tip japo
nez, din plastic, costă 10 dolari) și 
nu necesită o întreținere specială. 
Motoare cu putere mică, manevrate 
cu energie solară, care servesc la 
extragerea apel din straturi adinei 
ale pămintului, sint disponibile la 
preț redus și sint deja in funcțiune 
și în multe țări africane. Posibili
tatea de integrare a acestor mo
toare în noile edificii a fost expe
rimentată cu succes în Mauritania 
de francezul Girardier. Realizarea, 
unor asemenea proiecte este pre
văzută și de guvernele Senegalului 
și Algeriei.

Teoretic extrem de convenabilă 
este folosirea energiei solare prin 
transformarea ei în energie poten
țială, de tip chimic, cu ajutorul unor 
reacții fotochimice endotermice. A- 
ceastă metodă, care practic este o 
imitare a procesului de fotosinteză, 
permite să se „înmagazineze" e- 
nergia solară sub formă de sub
stanțe cu un înalt conținut de e- 
nergie. în felul acesta se poate 
remedia unul dintre principalele 
defecte ale energiei solare — ca
racterul ei intermitent. Un sistem 
aproape ideal ar fi disocierea foto- 
chimlcă a apel, intrucit ar per
mite să se obțină hidrogen (con
siderat combustibilul viitorului) și 
nu ar perturba echilibrul ecologic 
al planetei noastre, intrucit din ar
derea hidrogenului cu oxigenul 
s-ar obține din nou apa.

Arhitecți șl urbaniști lșl pun cn 
tot mai mare rigurozitate științi
fică problemele legăturii dintre e- 
nergia solară și locuință. Nu 
lipsesc proiecte de domeniul vii- 
torologiei, ca cel francez al „Eco- 
polis"-ului (orașul viitorului), In 
care lumina solară va ajunge in 
interiorul clădirilor și In grădini 
subterane prin intermediul „con
ductelor de transportat lumina".

Intr-o declarhție făcută la con
gresul de la Paris, prof. Ldf, noul 
președinte al „International Solar 
Energy Society", a recomandat să 
nu se manifeste un optimism e- 
xagerat, deoarece numai în acest 
fel se vor putea evita erorile teh
nice și economice. In ciuda acestor 
rezerve există sentimentul că ome
nirea se află în ajunul unei noi 
ere care, așa cum a scris Wemher 
von Braun, ar putea fi definită 
„era solară".



viața internațională
LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Sesiunea Comisiei interguvernamentale
Adoptarea unei rezoluții inițiate de România :

ftCTIUNI CONCRETE IA NIVEL NATIONAL
Șl COOPERARE ÎN EUROPA româno-polone

$1 INTERNAȚIONAL PENTRU A RĂSPUNDE
NEVOILOR $1 ASPIRAȚIILOR TINERETULUI

NAȚIUNILE UNITE 22 (De Ia corespondentul nostru). — Comi
tetul pentru problemele sociale și umanitare al Adunării Generale a 
adoptat, cu 107 voturi pentru, nici unul contra, proiectul de rezoluție 

S-au alăturat alte 22 de state in ca- 
punctul „Sitaatia socială a tineretului

inițiat de România — căreia i 
litate de coautoare — supus la 
lumii*1.

Documentul. întitulat „Acțiuni 
concertate la nivel național si inter
național pentru a răspunde nevoilor 
și aspirațiilor tineretului si a pro
mova participarea sa la dezvoltarea 
națională și internațională**, înglo
bează propunerile de măsuri, ideile 
si sugestiile avansate de cei peste 
80 de reprezentanți ai statelor care 
au luat cuvintul la dezbaterea punc
tului.

Rezoluția atrage atenția statelor 
lumii „asupra complexității proble
maticii tinerei generații in raport cu 
realitățile lumii de astăzi si exigențe
le lumii de miine". subliniind că „da
torită existentei sărăciei in masă și 
repartiției inadecvate a bogățiilor și 
serviciilor In lume, cea mai mare 
parte a tineretului continuă să in- 
timpine grave dificultăți in reali
zarea aspirațiilor și satisfacerea ne
voilor lor individuale fundamentale 
pe plan social și economic. în spe
cial in ce privește sănătatea, educa
ția. formarea, munca și participarea 
la dezvoltarea națională, regională și 
internațională". în acest context, do
cumentul relevă „necesitatea de a 
sc lua noi mâsnri pe plan național 
sl internațional in vederea definirii 
$1 garantării drepturilor tineretului, 
astfel incit sâ se asigure satisfacerea 
adecvată a necesităților și aspirații
lor sale".

Rezoluția cheamă statele membre 
..să-și intensifice eforturile pentru 
aplicarea principiilor enunțate in 
instrumentele internaționale adop
tate de Organizația Națiunilor Unite 
in diferite domenii privitoare la ti
neret". In acest sens se subliniază

necesitatea axării politicilor și pro
gramelor pe îndeplinirea sarcinii asi
gurării participării depline a tinerei 
generații în toate domeniile vieții și 
activității naționale, adoptarea de 
măsuri pentru crearea de locuri de 
muncă tinerilor, in scopul reducerii 
șomajului din rindurile lor, crearea 
de condiții adecvate pentru partici
parea tineretului la transpunerea in 
viață a obiectivelor strategiei inter
naționale a dezvoltării. Organismele 
competente din sistemul O.N.U. sînt 
chemate să asigure mai multe faci
lități in domeniile învățfimîntului si 
formării de cadre pentru tinerii din 
Africa de Sud și teritoriile neauto
nome.

Documentul adoptat „recomandă ca 
rapoartele Națiunilor Unite asupra 
tineretului să acorde o mai mare a- 
tenție rolului tinerei generații in lu- 
mca de astăzi, rolului pe cwire tine
retul îl are in acțiunile popoarelor 
vlzînd realizarea deplină a princi
piilor Cartei Națiunilor Unite, pen
tru pace și cooperare internațională, 
pentru lichidarea colonialismului, a 
dominației străine, a discriminării 
rasiale șl apartheidului, pentru pro
movarea progresului și justiției in 
întreaga lume".

Cel mai important alineat al pn> 
iectului de rezoluție conține cererea 
adresată Consiliului Economic și So- 

, cial al O.N.U. „de a studia posibili
tatea redefinlrii unei politici interna
ționale privind antrenarea tineretului, 
la nivel național și internațional, in
clusiv oportunitatea elaborării unui 
document internațional" in materie.

Realizarea unui consens asupra punctului privind :

„Crearea condițiilor favorabile 
pentru accelerarea reunificării 

independente și pașnice a Coreei11
NAȚIUNILE UNITE 22. — Cores

pondentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: în Comitetul pentru pro
blemele politice și de securitate al 
Adunării Generale au luat sfirșit 
dezbaterile asupra unuia dintre cele 
mai importante puncte ale agendei 
sale — „Crearea condițiilor favora
bile pentru accelerarea rounificărli 
independente și pașnice a Coreei" — 
printr-o declarație a președintelui 
comitetului, ambasadorul Otto Borch 
(Danemarca), care a anunțat realiza
rea unui consens intre coautorii pro
iectului de rezoluție al țărilor socia
liste și nealiniate, intre care și Româ
nia, și ai proiectului de rezoluție oc
cidental, de a nu supune aceste do
cumente votului prezentei sesiuni. 
Totodată, prin acest consens, preșe
dintele Comitetului politic a fost îm
puternicit să facă următoarea decla
rație. cu putere de hotărire:

,.Sâ ia notă cu satisfacție de faptul 
că a fost publicat un Comunicat co
mun de către Nordul șl Sudul Coreei 
la 4 iulie 1972, care prevede urmă
toarele trei principii in legătură cu 
reunificarea Coreei :

a) Reunificarea Coreei trebuie rea
lizată in mod independent, fără spri
jinul forței străine sau prin inter
venția ei ;

b) Reunificarea Coreei trebuie rea
lizată prin mijloace pașnice, fără a se 
recurge la folosirea armelor împotri
va celeilalte părți; f

c) Trebuie promovată marea uni
tate națională.

Se exprimă Încrederea generală că 
Sudul și Nordul vor continua dialo
gul și vor înfăptui schimburile lor 
multilaterale și cooperarea, in spiri
tul principiilor de mai sus, astfel in
cit să se grăbească reunificarea in
dependentă și pașnică a țării.

Adunarea generală hotărăște să 
dizolve Comisia Națiunilor Unite 
pentru Unificarea și Refacerea Coreei 
(U.N.C.U.R.K.)".

Elaborarea acestui important do
cument a fost salutată de numeroase 
delegații ale statelor membre ale or-

R. S. F. IUGOSLAVIA

gapizației — printre oare ivtali, 
R.F.G., Afganistan. Thailanda. India, 
Negal, R.P. Mongolă, Barbados, care 
au apreciat documentul ca un ele
ment încurajator șl semnificativ pen
tru modul in care Organizația Na
țiunilor Unite încearcă in prezent să 
abordeze problema coreeană, să re
pare erorile comise în trecut prin 
imixtiunea în treburile interne ale 
poporului coreean și tolerarea folo
sirii auspiciilor O.N.U. în scopul pro
movării unor interese străine prin
cipiilor Cartei și scopurilor sale.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul L| Jong Mok, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, șeful 
delegației de observatori a R.P.D. 
Coreene la Națiunile Unite. Vorbi
torul a exprimat gratitudinea po
porului coreean, a guvernului țării 
sale față de sprijinul primit din 
partea a numeroase state membre 
în îndeplinirea aspirațiilor legitime 
de unitate națională ale întregului 
popor coreean. In același timp, vor
bitorul a subliniat că hotărirea adop
tată pentru dizolvarea U.N.C.U.R.K. 
constituie o infrîngere a poziției a- 
doptate de acele state occidentale 
care încă se mai opun cererilor po
porului coreean și ale popoarelor iu
bitoare de pace din întreaga lume 
privind accelerarea și intensificarea 
eforturilor spre realizarea reunifică- 
rii independente si pașnice a patriei 
coreenilor. Nici o forță din lume, a- 
răta vorbitorul, nu va putea împie
dica poporul Coreei de a ajunge în 
cele din urmă să trăiască intr-un 
stat unitar, liber și independent, ni
meni și nimic nu va putea bloca ca
lea poporului coreean spre reunifi- 
care.

Reprezentantul R.P.D. Coreene a 
insistat ca O.N.U. să joace un rol 
activ in promovarea acelor soluții 
de natură să contribuie la realizarea 
năzuințelor poporului coreean. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru dizol
varea Comandamentului O.N.U. din 
Sudul Coreei, pentru retragerea tu
turor trupelor americane care încă 
se mai află in sudul Coreei folosind 
In mod ilegal drapelul Națiunilor U- 
nite. Totodată, vorbitorul a respins 
propunerile occidentale de intrare in 
O.N.U. a celor două părți ale Co
reei. declarind că Coreea va intra 
in organizație, insă ca un stat uni
tar.

R. P. BULGARIA

BELGRAD 22 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Consiliul Exe
cutiv Federal al R. S. F. Iugoslavia 
a adoptat textul proiectului de re
zoluție cu privire la bazele politicii 
de dezvoltare economică și socială 
pe anul 1974. Proiectul a fost înain
tat spre dezbatere si aprobare Adu
nării Federale. In proiect se pre
vede o intensificare a ritmului de 
dezvoltare a economiei iugoslave, 
care va asigura o creștere cu 6 la 
sută a produsului social in raport cu 
anul curent. De asemenea, se reco
mandă ca investițiile și consumul 
individual să sporească coordonat cu 
creșterea produsului social, respectiv 
a veniturilor și a mijloacelor dispo
nibile pentru consum. Veniturile in
dividuale ” *
port cu 
muncii.

urmează să crească In ra- 
creșterea productivității

ȚĂRILOR EUROPENE IN CURS DE DEZVOLTARE
GENEVA 22 (Corespondență de la 

C. Vlad). — In comisia a doua a 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa a început cea 
de-a doua rundă a schimburilor de 
vederi privind cooperarea industria
lă, comerțul, cooperarea tehnico- 
științifică, adoptarea de măsuri in 
vederea protecției mediului înconju
rător și cooperarea in alte sectoare 
economice.

în cadrul dezbaterilor asupra 
schimburilor comerciale, România, ca 
și alte țări participante, a eviden
țiat necesitatea generalizării clauzei 
națiunii celei mai favorizate, a eli
minării obstacolelor discriminatorii 
și a asigurării de facilități în ce pri-

VARȘOVIA 22. — Corespondență 
de la Gh. Ciobanu) — La Consiliul 
de Miniștri au început lucrările ce
lei de-a 9-a sesiuni a Comisiei In- 
tcrguvcrnamentale româno-polone de 
colaborare economică. 
română este condusă 
Fazckas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române in comisie. Iar delegația po
lonă de Jozef Tejchman, 
ședințe al Consiliului de 
R. P. Polone, președintele 
lone in comisie.

Dolegația 
de Janos

vicepre- 
Miniștri al 
părții po-

vește țările europene in curs de 
dezvoltare, Indiferent de sistemul lor 
economic și social.

In cursul discuțiilor, reprezentanții 
unor țări, ca România, Iugoslavia, 
Turcia, Grecia. Malta, au subliniat 
necesitatea îndeplinirii directivei 
date de miniștrii do externe, prevă
zută in recomandările finale, ca în 
examinarea cooperării economice ță
rile participante la conferință să aibă 
in vedere interesele țărilor și regiu
nilor in curs de dezvoltare de pe 
continent. In context, delegația ro
mână a precizat că este necesar să 
se aibă in vedere toate aceste țări, 
indiferent de sistemul lor economic 
sau social.

Potrivit ordinii de zi 
comisia interguvernamentală

★
La Varșovia a avut loc la 21 no

iembrie o intilnire între Nicolae M. 
Nicolae. ministru secretar de statla 
Ministerul Comerțului Exterior al 
Republicii Socialiste România, și Ta
deusz Olechowski. ministrul comer
țului exterior al Republicii

convenite, 
exa-

minează modul de desfășurare a co
laborării economice in perioada 
de la sesiunea a 8-a a comisiei și 
pină in prezent, activitatea de cola
borare șl specializare in producție, 
modul de desfășurare a schimburi
lor comerciale și măsuri pentru dez
voltarea lor în continuare, activita
tea comisiei româno-polone de co
laborare tchnico-ștllnțifică. Infor
marea despre stadiul consultărilor 
în problema coordonării planurilor 
de dezvoltare economică ale Româ
niei și Poloniei pe perioada 1976- 
1980.

La lucrări participă Aurel Duca, 
ambasadorul României la Varșovia.

★
lare Polone. Cu acest prilej, cel doi 
miniștri au purtat discuții în legă
tură cu dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri intre cete două țări in 1974 
și 1975 și au făcut un schimb de pă
reri cu privire la situația coniunctu- 
rală actuală pe piața mondială.

romano-corane

AU LUAT SFIRȘIT 
LUCRĂRILE 

CONGRESULUI P.C. 
DIN JAPONIA

TOKIO 22 (Agerpres). — La Tokio 
au luat sfirșit lucrările celui dc-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist din Japonia.

Delegații la congres au procedat 
la alegerea organelor de conducere 
ale partidului. Din noul Comitet Cen
tral fac parte 122 membri și 48 mem
bri supleanți. Kenji Miyamoto a fost 
reales președintele Prezidiului C.C., 
Sanzo Nosaka — președintele Comi
tetului Central al partidului, iar 
Tetsuzo Fuwa — președintele Secre
tariatului Comitetului Central. Ka- 
mejiro Senaga, fostul președinte al 
Partidului Poporului din Okinawa, a 
fost ales vicepreședinte al Prezidiu- , 
lui partidului.

Congresul a adoptat o serie de re
zoluții, printre care și o platformă 
in vederea creării „unui guvern de
mocratic de coaliție".

Conferința de presă a secretarul»! de stat al $.11. A.
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, și-a exprimat speranța, 
miercuri seara, în cadrul unei con
ferințe de presă, că procesul nego
cierilor de pace in Orientul Apro
piat va începe în luna decembrie. 
Accentuind că „o soluționare pur 
militară a problemelor din această 
zonă este imposibilă", Kissinger a 
precizat, între altele, că in concep
ția Statelor Unite reglementarea si
tuației trebuie să aibă la bază re
tragerea trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, in termenii 
rezoluției 242 a Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967. garanta
rea securității tuturor statelor din 
regiune, soluționarea problemei pa
lestinene. Secretarul de stat ameri
can, omagiind „rolul eficace" jucat 
de O.N.U. in cursul recentului con
flict, a apreciat că viitoarea confe
rință de pace trebuie să se desfă
șoare sub auspiciile Organizației Na
țiunilor Unite. Kissinger a mențio
nat că guvernul american speră să 
poată anunța săptămîna viitoare a-

jungerea la un acord asupra datei 
și locului conferinței, precum șl a- 
supra componenței sale.

Referindu-se la recenta sa vizită 
la Pekin, secretarul de stat al 
S.U.A. a declarat că discuțiile pur
tate cu premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze. Ciu En-lai, au 
contribuit la accelerarea procesului 
de normalizare a relațiilor dintre 
cele două țări. El a salutat progre
sele realizate în această direcție, și 
anume sporirea atribuțiilor birouri
lor de legătură de la Pekin și Wa
shington. extinderea programelor de 
schimburi în diverse domenii, inclu
siv cel comercial, ca și a consultă
rilor dintre cele două părți.

★
In aceeași zi, Henry Kissinger a 

conferit cu ministrul israelian al 
afacerilor externe, Abba Eban, că
ruia, potrivit agenției France Presse, 
i-a expus punctul de vedere al 
S.U.A. privind convocarea conferin
ței de pace asupra Orientului Apro
piat.

PHENIAN 22 (Agerpres). — La 
Phenian s-au încheiat lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei inter
guvernamentale consultative pentru 
colaborare și cooperare economică 
între Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană. La lucrările comi
siei au participat, din partea română, 
delegația economică guvernamentală 
condusă de Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, iar din 
partea coreeană, delegația economică 
guvernamentală condusă de Țoi Jai U, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene.

La încheierea lucrărilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a semnat protocolul 
sesiunii, care prevede o importantă 
dezvoltare a colaborării dintre cele

două țări in domeniile industriei 
constructoare de mașini, industriei 
miniere, industriei chimice, indus
triei materialelor de construcții și 
allele. Totodată, s-au semnat con
vențiile cu privire la construirea de 
către România in R.P.D.'Coreeană a 
unei fabrici de televizoare și a unei 
fabrici pentru producerea vitami
nei C.

Cu același prilej a fost încheiat și 
protocolul cu privire la schimburile 
comerciale pe anul 1974, care preve
de o substanțială sporire a volumu
lui de livrări reciproce pentru anul 
viitor. Protocolul și celelalte docu
mente au fost semnate de Ion Pățan 
și, respectiv, de Țoi Jai U și Ke In 
Te, ministrul comerțului exterior al 
R.P.D. Coreene.

încheierea vizitei 
lui E. Gierek în l^ia 

i
BRUXELLES 22 (Agerpres). — S-a 

încheiat vizita oficială în Belgia a 
lui Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. La terminarea con
vorbirilor polono-belgiene au fost 
semnate o declarație referitoare la 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și un acord de 
colaborare economică, industrială și 
tehnico-științifică pe o perioadă de 
10 ani.

ORIENTUL APROPIAT
întîlnirea reprezentanților militari ai R. A. Egipt 

și Israelului
CAIRO 22 (Agerpres). — Reprezen

tanții militari ai R. A. Egipt și Israe
lului au avut joi o nouă intilnire la 
kilometrul 101 pe șoseaua Cairo- . 
Suez. In cursul întrevederii, care a 
durat trei ore șl jumătate, au fost 
examinate probleme legate de apli
carea unor prevederi ale acordului 
de consolidare a încetării focului, a

anunțat un purtător de cuvint al 
O.N.U., reluat de agențiile Reuter și 
Associated Press.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint al Crucii Roșii Internaționale 
a anunțat că operațiunile privind 
schimbul de prizonieri israelieni și 
egipteni s-au încheiat joL

Declarația viceministrului sirian pentru problemele 
afacerilor externe

DAMASC 22 (Agerpres). — „Ac- 
ceptind rezoluția 338 din 22 octom
brie a Consiliului de Securitate. Si
ria a consimțit să participe la o con
ferință de pace" în problema Orien
tului Apropiat — a declarat, în- 
tr-un interviu acordat trimisului 
special al agenției France Presse,

viceministrul sirian pentru proble
mele afacerilor externe, Abdel 
Ghani Rafei. El a precizat însă că 
Siria dorește și participarea statelor 
africane, europene și nealiniate la a- 
c’eastă conferință, care trebuie să 
aibă loc „sub auspiciile și autorita
tea Națiunilor Unite11.

Poziția guvernului japonez
TOKIO 22 (Agerpres). — Guver

nul japonez a făcut cunoscută pozi
ția sa fată de situația din Orientul 
Apropiat Tn declarația publicată de 
șeful secretariatului cabinetului, Su- 
sumu Nikaido, se cere aplicarea 
imediată și completă a Rezoluției 
242 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

Consfătuire a conducătorilor 
agențiilor de presă 

din unele țări socialiste
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat lucrările 
consfătuirii conducătorilor agențiilor 
de presă din unele țări socialiste. Au 
participat conducători ai agențiilor 
de presă din Bulgaria (B.T.A. și So- 
fla-Press), Cehoslovacia (C.T.K.), 
Cuba (Prensa Latina), R.D.G. (A.D.N. 
și Panorama), Mongolia (Monțamci, 
Polonia (P.A.P., Interpres, 
România (Agerpres), 
(M.T.I.), Uniunea Sovietică 
și A.P.N.), R. D. Vietnam

Conducătorii agențiilor au 
miți de Piotr Demicev, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

în legătură cu soluționarea pe 
cale pașnică a situației din Orientul 
Apropiat, Japonia consideră' că tre
buie luate în corisiderație următoa
rele principii : inadmisibilitatea do- 
bindirii și ocupării de teritorii prin 
intermediul forței : retragerea tru
pelor isnaeliene din toate teritoriile 
ocupate în războiul din 1967 : res
pectarea integrității și securității te
ritoriilor tuturor țărilor aflate în 
zonă și necesitatea garantării aces
tora ; recunoașterea și respectarea 
drepturilor legitime ale populației 
palestinene în concordanță cu Carta 
Națiunilor Unite, in scopul instalării 
unei păci drepte și durabile in 
Orientul Apropiat

C.A.F.), 
Ungaria 

(T.A.S.S. 
(V.N.A.). 
fost pri-

Măsuri pentru utilizarea rațională
a energiei electrice

SOFIA 22 (Cores
pondență de la C. A- 
maritei). — Consiliul 
de Miniștri ’ ” ~ 
Bulgaria a luat o sc
rie de măsuri in ve
derea folosirii mai ra
ționale a energiei elec
trice, pentru a realiza 
o economie de 10 la 
sută, fără a afecta insă 
îndeplinirea planurilor 
de producție pe an
samblul economie! na
ționale. In întreprin
deri. instituții, maga
zine, depozite și alte 
unități se interzice fo-

Consiliul 
al R. P.

losirea încălzirii cu 
Instalații electrice in 
perioadele de virf. in
tre orele 7—10 și 
18—21. S-au luat, de a- 
semenea, măsuri pen
tru o nouă distribuire, 
temporară, a schimbu
rilor de lucru și a zi
lelor de odihnă in 
întreprinderi. pentru 
micșorarea solicitării 
de energie electrică în 
orele de virf, in timpul 
nopții si in zilele de 
duminică.

Cetățenii sint che
mați să folosească mai

economicos energia e- 
lectrică și să limiteze 
folosirea instalațiilor 
de uz casnic între ore
le 18-21. Pe de altă 
parte a fost subliniată 
necesitatea intrării in 
funcțiune a noilor ca
pacități energetice, pa
ralel cu îmbunătățirea 
sub aspect calitativ a 
întreținerii instalații
lor existente, in con
textul larg al existen
ței, pe scara întregii 
țări, a unor dificultăți 
in aprovizionarea cu 
energie electrică.

O nouă filială a Asociației 
de prietenie finlandezo-române

HELSINKI 22 (Agerpres) — 
în orașul Tampere, important 
centru industrial și cultural din 
partea centrală a Finlandei, s-a 
constituit, la 21 noiembrie, o 
nouă filială a Asociației de 
prietenie Finlanda—România. La 
festivitățile organizate cu acest 
prilej, care au inclus deschide
rea expoziției de fotografii 
„România azi", au participat 
președintele consiliului. muni-

cipal al orașului, Vilho Halme, 
și ambasadorul țării noastre la 
Helsinki, Constantin Vlad. Din 
partea ambasadei române au 
fost donate Bibliotecii distric
tuale din Tampere un număr de 
lucrări, în limba finlandeză și 
in limbi de circulație interna
țională, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și lucrări de 
literatură social-politică și- bele
tristică din România.

LUCRĂRILE seimului

R. P. POLONE
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat joi lucră
rile sesiunii Seimului R.P. Polone. 
Sesiunea a aprobat proiectul planu
lui economiei naționale șl bugetul 
pe anul 1974. De asemenea, au fost 
aprobate proiectele de acte normati
ve referitoare la reorganizarea sfatu
rilor populare locale și crearea ad
ministrației locale de stat pe baza 
unor principii noi.

Întîlnire cu prilejul constituirii 
grupului parlamentar italo-român

ROMA 22 — (De la coresponden
tul nostru) : Cu ocazia constituirii 
noului Grup parlamentar de priete
nie italo-romăn. la Ambasad-' Re
publicii Socialiste România din Ro
ma a fost organizată o 
prietenească. La intilnire au 
parte ■ senatorul Alberto Cipellini, 
președintele grupului, 
Giuseppe Fracassi, vicepreședinte al 
grupului parlamentar, deputatul 
Stefano Vetrano, secretarul grupu
lui parlamentar și președinte al A-

întilnire 
luat

senatorul

de prietenie Italia-Româ- 
.................. Umberto

sociației_ r_______r
nia, precum și deputății __
Cardia, Carlo Boldi și Concetto Lo 
Bello, membri ai grupului. Cu acest 
prilej s-a subliniat evoluția conti
nuu ascendentă a relațiilor de prie
tenie . dintre Italia și. România, im
portanța deosebită pe care a avut-o 
și continuă să o aibă pentru dez
voltarea acestor relații vizita efec
tuată în primăvara acestui an, în 
Italia, de președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu.

TERAPIE 
ÎMPOTRIVA FUMATULUI

Masa rotundă româno-italiană de la Milano evidențiază 
perspectivele societăților mixte de producție și comercia

lizare din România
Din Inițiativa Confederației Ge

nerale a Industriei Italiene (Conf- 
industria) a fost organizată’ la 
Milano o masă rotundă avind 
drept temă „Crearea societăților 
mixte de producție și comercializare 
in Republica Socialistă România". Au 
luat parte reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Exterior al Italiei, 
conducători și delegați a peste 80 de 
firme economice și instituții banca
re, a unor institute și camere de co
merț exterior. Giorgio del Giudice. 
președintele Grupului de lucru al 
Confindustriei pentru legăturile cu 
țările socialiste, a evidențiat evolu
ția deosebit de favorabilă _ pe care 
au cunoscut-o, îndeosebi în ultimul

timp, raporturile economice dintre 
cele două .țări.

La rindul său, ambasadorul Româ
niei la Roma, Iacob Ionașcu, a rele
vat importanta deosebită a vizitei pe 
care a efectuat-o în Italia președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în primăvara acestui an, 
perspectivele pe care aceasta le-a 
deschis pentru intensificarea coope
rării dintre cele două țări.

Dialogul fructuos care s-a desfă
șurat cu ocazia mesei rotunde va 
continua cu prilejul propunerilor 
concrete de înființare a unor socie
tăți mixte de producție în țara noas
tră, atît din inițiativa părții române, 
cit și a firmelor italiene.

agențiile de presă transmit:
Delegajia de activiști ai 

P.C.R., condusă de tovarășul Ion 
Catrinescu, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., 
care se află in Bulgaria în schimb 
de experiență, a fost primită, joi, 
de Ivan Abagiev, secretar al C.C. al 
P.C.B. A fost prezent ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Simedrea. 
întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

La invitația primului mi
nistru al Indiei,Indira Gandhl- 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C.' al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele C.C. al Frontului National 
din Cehoslovacia, va face. Intre 3 și 
9 decembrie, o vizită oficială de 
prietenie în India — anunță agenția 
C.T.K.

a sosit la Londra într-o vizită ofi
cială de două zile, cu care prilej 
vor fi abordate probleme ale Orien
tului Apropiat, ale crizei mondiale 
de energie, chestiuni privind Piața 
comună și relațiile Est-Vest

La invitația Comitetului 
administrativ al orașului 
Hunoi ° delc8aUe 3 Consiliului 
Popular al municipiului Bucu
rești. condusă de Dumitru Joita. 
prim-vicepreședinte al Comitatu
lui Executiv al Consiliului Popu
lar. a sosit la Hanoi, pentru a 
face o vizita de prietenie în R. D. 
Vietnam. La aeroportul Gia Lam, 
delegația a fo3t intimpinată de Tran 
Duy Hung, președintele Comitetului 
Administrativ al orașului Hanoi, și 
de alta oficialități ale capitalei R. D. 
Vietnam. A fost prezent, de aseme
nea, Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Hanoi.

Greve în Italia. Pe5te 200 0M 
de funcționari auxiliari din Italia au 
început miercuri dimineața o grevă 
de 48 de ore, revendbcînd îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de via
ță,. precum și lărgirea drepturilor 
sindicale.

La Bruxelles s-a anunțat 
oficial că Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe al R. D. Germane, 
va face, la invitația omologului său 
belgian, Renaat Van Elslande, o vi
zită oficială in Belgia in perioada 
27—30 noiembrie.

Ministrul de externe al 
R. F. Germania, Waller Schcd'

PARIS 22 (Corespondență de 
la P. Diaconescu) — La Paris 
s-a deschis expoziția „George 
Enescu", organizată de Asocia
ția franceză „Prietenii lui Enes
cu", sub patronajul Ministerului 
Culturii din Franța și al Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia in această țară. La inau
gurare au fost prezenți Maurice 
Druon, ministrul pentru proble
mele culturale, Gaston Palevskl, 
președintele Consiliului constitu
țional, Emmanuel Bonnville, se
cretar permanent al Academiei 
de arte frumoase, compozitorul 
Tony Aubin, președintele Aso
ciației „Prietenii lui Enescu", 
Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris, și Romeo 
Drăghici, directorul Muzeului 
„George Enescu" din București.

Institutul de psihologie „Max 
Planck" din Mtinchen a inițiat un 
test cu scopul de a verifica dife
ritele metode de dezintoxicare de 
nicotină. Pornind de la constata
rea că hotărirea de a te lăsa de 
fumat nu prea ține mult in toate 
cazurile, un grup de psihologi a 
elaborat un program de tratament 
iii 37 de puncte. Pacientul poate 
fuma... cit dorește, cu condiția să 
respecte cele 37 de reguli, care de
vin însă din ce în ce mai puțin 
plăcute de la o săptămînă la alta. 
Astfel, punctul 7 prevede : rHm- 
bați marca de țigări după ’L' \e 
pachet Punctul 15 : respirați adlHc 
de 3 ori înainte de a vă aprinde 
țigara, iar punctul 34 interzice fu
matul în prezența altora. Fără ca 
pe parcursul tratamentului să se 
prevadă in mod expres renunțarea 
la țigară, dispozițiile programului 
de terapie — plicticoase și sîcîi- 
toare — au darul de a tăia, cu 
timpul, însuși „cheful" de fumat

POLII PĂMINTULUI 
INVESTIGAȚI 

DE LA ÎNĂLȚIMI COSMICE

Se apropie de sfirșit pregătirile 
pentru un interesant experiment 
sovieto-francez, care își propune 
cercetarea mai exactă a straturilor 
superioare ale atmosferei planetei 
noastre. Aerostate construite de 
oamenii de știință francezi, înzes
trate cu aparatură științifică pro
dusă In cele două țări" se vor ri
dica la o înălțime de aproximativ 
40 kilometri. Ca teren de obser
vație au fost alese zonele din a- 
propierea celor doi poH ai Pămân
tului, unde se manifestă feno
mene foarte puțin cunoscute, care 
exercită o înriurire nefavorabilă 
asupra legăturilor prin radio. Pro
gramul prevede, de asemenea, ve
rificarea anumitor ipoteze legate 
de cîmpul magnetic al Pămîntului.

APELE GHEȚARULUI 
DAU ELECTRICITATE

Zilele acestea s-a învîrtit pentru 
prima oară turbina unei noi cen
trale electrice instalată într-o 
enormă peșteră săpată în centrul 
stincos din Montenvers, in apro
piere de Chamonix (Franța), care 
este acționată de către apele prove
nite de la ghețarul Mer de Glace 
din masivul Mont-Blanc.

După cum scrie „Tribune de Ge^ 
năve“, echipamentul acestei insta
lații, care a necesitat 10 ani de 
muncă, este în întregime subteran. 
Nici un element nu este vizibil în 
exterior, cu excepția canalului de 
scurgere. Captarea apelor se face 
la o Altitudine de 1418 m, sub o 
pătură de gheață groasă de 150 m. 
Noua centrală va produce 95,3 
kWh pe an.
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