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NIVELUL PRODUCȚIEI IN ZIARUL DE AZI:

măsura ca
propagandei agricole

® Cum rodește 
cuvîntul comu
niștilor în con
știința țăranilor 
cooperatori
@ Necesitatea

NTERVIU ACORDAT
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat, 
tovarășului Gavro Altman, redactorul 
șef al revistei „Komunist", organ al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

După cum s-a maî anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușoscu a pri-

mit joi, 13 noiembrie d.c.f pe tovarășul Gavro Altman, redactorul

șef al revistei „Komunist", organ al Uniunii Comuniștilor din Iu-

goslavîa, câruia l-a acordat un interviu:

Viața demonstrează prin nenumă
rate exemple rolul imens pe care îl 
are cunoașterea și aplicarea în prac
tică a metodelor agro-zootehnice 
înaintate pentru dezvoltarea continuă 
a unităților agricole socialiste, pen
tru creșterea producției agricole. In
troducerea, extinderea și generaliza
rea metodelor științifice în agricul
tură depind într-o măsură hotărî- 
toare de creșterea gradului de pre
gătire profesională a maselor largi 
de țărani cooperatori, mecanizatori 
etc., care, în ultimă instanță, hotă
răsc soarta producției. în procesul 
de dezvoltare a întreprinderilor agri
cole de stat și cooperativelor agri
cole reiese cu pregnanță faptul câ 
o agricultură modernă nu se poate 
face fără reîmprospătarea cunoștin
țelor cadrelor de conducere, ale 
fiecărui lucrător al ogoarelor. A- 
ceasta impune ca, în ansamblu) 
măsurilor luate pentru creșterea 
producției agricole, acțiunea de 
răspîndire a cunoștințelor tehnice și 
economice privind agricultura, pro
movarea a tot ceea ce este nou și 
înaintat în domeniul lucrării pămîn- 
tului și al creșterii animalelor să 
constituie una din preocupările per
manente ale organizațiilor de partid 
de la sate, ale tuturor organelor a- 
gricole Este o condiție indispensabilă 
pentru fructificarea bazei materiale 
a agriculturii, a investițiilor efectua
te în această importantă ramură a e- 
conomiei naționale.

Și pînă acum în satele patriei 
noastre s-au desfășurat largi acțiuni 
pentru ridicarea nivelului profesio-

nai al maselor largi de țărani 
cooperatori și mecanizatori, pen
tru îmbogățirea cunoștințelor lor 
teoretice și practice. Este suficient 
să amintim că, în cadrul învățămîn
tului agrozootehnic de masă, au fost, 
cuprinși aproximativ 2 milioane de 
țărani cooperatori, mecanizatori și 
alți lucrători din agricultură, din 
care peste . un milion au absolvit 
cursurile cu durata de 3 ani. Mii de 
tehnicieni și brigadieri, șefi de echi
pă, îngrijitori de animale au fost in- 
ștruiți și școlarizați prin casele agro
nomului, prin diferite cursuri de 
scurtă sau de lungă durată.

Este, desigur, un fapt îmbucurător 
că, în multe unități agricole, dato
rită aplicării în practică a cunoștin
țelor dobindite s-au putut obține 
recolte îmbelșugate, producții spo
rite în zootehnie. Exemple 
dente ne oferă și acest an, 
prin aplicarea la timpul optim a me
todelor agrotehnice înaintate, admi 
nistrarea în mod diferențiat 
grășămintelor chimice în funcție de 
gradul de fertilitate a solului, de 
cerințele diferitelor culturi etc., sute 
de cooperative agricole au obținut 
producții duble sau chiar triple la 
hectar, față de media realizată în 

condiții asemănă- 
poate demonstra 
eficacitatea pro-

condu
cing.

. mi- 
a în-

alte unități cu 
toare. Nimic nu 
mai convingător 
pagandei agricole și a învătămîntu- 
lui agrozootehnic de masă decît 
rezultatele concrele obținute în pro
ducție. pe întinsul tarlalelor, în fer
mele de animale.

Deși însemnătatea promovării a tot

ceea ce este înaintat în practica și 
știința agricolă este îndeobște bine
cunoscută, în numeroase cooperative 
agricole învățămintul agrozootehnic 
nu a avut eficiența practică scontată 
deoarece pu a corespuns nevoilor 
reale ale celor ce lucrează în cîmp 
sau la fermele de animale. în ultimul 
timp. Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție și or
ganele agricole județene au slă
bit preocuparea pentru propa
ganda agricolă, ori au ignorat-o 
complet după încheierea ciclurilor 
învățămîntului agrozootehnic. Unele 
dintre metodele de propagandă agri
colă au fost infirmate de viață, n-au 
găsit ecou în rindul cursanților, nu 
s-au bucurat de adeziunea acestora, 
din cauza lipsei de legătură cu rea
litățile din unitățile de producție 
respective.

Pentru realizarea sarcinilor stabi
lite de cel de-al X-lea Congres al 
partidului privind intensificarea și 
modernizarea agriculturii este nece
sar ca, alături de alte măsuri, să 
fie ridicat nivelul de cunoștințe agro
zootehnice ale țărănimii, să se îm
bunătățească informarea tehnico- 
științifică a tuturor lucrătorilor din 
agricultură Aceasta presupune să se 
real’zeze un progres corespunzător 
și în ceea ce privește organizarea și 
desfășurarea învățămîntului agro
zootehnic, în întreaga propagandă 
agricolă. In acest seoo au fost luate 
măsuri în vederea îmbunătățirii pro-

stringentă a unui 
dialog perma
nent știință — 
producție
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Omul față în fața 
cu el însuși...

• ARGUMENTELE PRAC
TICII PENTRU PRACTI
CA RECICLĂRII

• OAMENI PE CARE ÎI 
CIIEAMA „PRIMA DRA
GOSTE” DAR NU AU 
ÎNCĂ PUTEREA SA ȘI-O 
MĂRTURISEASCĂ

• CE POATE CERE UN 
PĂRINTE ÎN SCHIMBUL 
VIEȚII COPILULUI 
SAU ? I

ÎNTREBARE : Permiteți-mi, 
tovarășe secretar general, să 
încep printr-o întrebare gene
rală privitoare la situația in
ternațională. Cu toate că ma
rile puteri se arată dispuse 
să caute posibilități de înțe
legere, în special în domeniile 
în care au interese majore — 
am în vedere limitarea noilor 
forme, excepțional de costisi
toare, ale cursei înarmărilor 
— este greu să ne eliberăm 
de sentimentul că pacea este 
instabilă, că destinele ei sînt 
incerte. Care sînt cauzele a- 
cestei instabilități, ce se poa
te întreprinde pentru înlătu
rarea ei și — mai ales — ce 
ar trebui să facă în acest 
sens țările mici și mijlocii 
care au cel mai mult de su
ferit de pe urma încordării în 
relațiile internaționale ?

(Continuare în pag. a IH-a)
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efor pacientul
nu-și revine

în pofida unor studii și planuri amănunțite, numeroase spații 
comerciale ale Lipscanilor continuă să aibă altă destinație

Am vizitat acum cîteva 
zile, împreună cu un repre
zentant al Direcției gene
rale comerciale a Capitalei, 
Lipscanii. în ce scop ? în 
urmă cu aproape cinci luni, 
împreună cu același tova
răș, am cercetat fiecare 
stradă, fiecare arteră, fie
care clădire din aceas‘5
zonă pentru a reconstitui 
profilul vechiului centru
comercial. Rezultatele 
vestigației întreprinse 
tunci au făcut obiectul 
ticolului „Operația de 
animare a unei inimi 
merciale". Pe scurt, în a- 
cel articol arătam că stră
mutarea în Lipscani a tot 
felul de activități — bi-

in- 
a- 

ar- 
re- 
co-

rouri, depozite, ateliere — 
a făcut ca, treptat, această 
zonă comercială să se sub- 
țieze, să-și piardă din po
tențialul și tradiția pe care 
le avea. Această observa
ție am adus-o la cunoștință 
și forurilor în drept ș.i am 
primit asigurări de la Mi
nisterul Comerțului Inte
rior, Direcția generală co
mercială. Direcția de arhi
tectură și sistematizare că 
se elaborează măsuri (ne-au 
fost și precizate o parte din 
ele) pentru refacerea in 

a zonei 
în discu-

spiritul tradiției 
comerciale aflate 
ție.

...Am revenit.
Lipscani pentru a observa

deci, pe

IERI A ÎNCEPUT

A doțiâ 
incursiune 
a omului 
pe Lună 
© „Intrepid" a atins suprafața Lunii

la numai 14 metri de locul pre
văzut

o După „Marea Liniștii", „Oceanul 
Furtunilor"

o 20 de ore de intensă activitate 

© Epava lui „Surveyor-3" reperată 

© Azi ia ora 16,23 Conrad și Bean își 
încheie misiunea selenară

(în pag. a Vl-a: Filmul aselenizării)

cum se desfășoară operația 
de „reanimare" a acestei 
inimi comerciale, cum se a- 
plicâ măsurile despre care 
ni se vorbise.

Ce am constatat ? Cea 
mai vizibilă „reanimare" — 
dacă o putem numi așa — 
a cunoscut-o una din acele 
artere ale Lipscanilor de pe 
care comerțul fusese de ani 
de zile „exilat" — Băcani. 
Semnele sînt prezente și pe 
o parte, și pe alta. Pe par
tea dreaptă, mai multe de
pozită de capacitate mare 
ale comerțului eu ridicata 
au fost evacuate și spațiile 
așteaptă acum cuvîntul ar- 
hitecților. Pe partea stingă, 
I.C.S. București a și adus 
comerțul. în locul unor de
pozite, de „mic gros", care 
obligau spații comerciale 
cu poziție centrală să ducă 
o viață... sedentară, cum
părătorii sînt atrași astăzi 
de vitrinele „proaspete" a.le 
noilor magazine specializa
te în articole cultural- 
sportive, materiale de tu
rism, aparatură de gimnas
tică O notă bună pentru 
conducerea I.C.S. Bucu
rești, care a acționat — 
spre a reda comerțului a- 
ceste unități — cu operati
vitate și spirit cu adevărat 
comercial. O demonstrație 
a felului cum poate fi „în
viată" o clădire „mesartă" 
(fostele depozite ale I.D.M.S.) 
a făcut-o și conducerea 
O.C.L.-încălțămintea Ma
gazinul „Liana", reamena- 
jat pe strada Șelari Ia nr. 4 
(profil : încălțăminte de se
zon), este apreciat de cum
părători atît pentru noută
țile sale, cît și pentru at
mosfera intimă cu 
primește.

Două noi unități 
sărit" pe Lipscani 
strada Ilfov și Calea Victo
riei — porțiune în care co
merțul a fost, de asemenea, 
acaparat de alte activități, 
în locul unor depozite ale 
Centrului de librării și di-

care-i

au „ră- 
și între

Constantin PR1ESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Prim ii ministru al Republicii Congo (Brazzaville), co
mandantul Alfred Raoul, a trimis președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, o telegramă în care se spune :

La încheierea vizitei de prietenie pe care am efectua
t-o în frumoasa dumneavoastră țară, țin să vă exprim, 
în numele delegației și al meu personal, profunda și 
sincera noastră gratitudine pentru primirea călduroasă 
și atenția deosebită de care ne-am bucurat din partea 
dv. personal, a guvern'ului și poporului român în tot 
timpul șederii noastre.

Purtăm cu noi imaginea unui popor curajos și har
nic, a unei națiuni ale cărei victorii decisive obținute 
în lupta pentru o adevărată independență și progres 
constituie pentru noi învățăminte și temeiuri apreciabile 
de încurajare.

Republica Congo este bucuroasă să aibă în România 
un prieten sincer și realist, convins de necesitatea întă
ririi permanente a prieteniei româno-congoleze. încreză
tor în consolidarea efectivă a cooperării fericite dintre 
cele două țări ale noastre, rog pe Excelența Voastră să 
binevolască a primi urările-foarte călduroase pe care le 
exprim. în numele meu și al delegației, pentru fericirea 
dv. personală și pentru prosperitatea curajosului popor 
a) României, angajat pe drumul construcției socialis
mului.

RĂSPUNS : în aprecierea 
ției internaționale, România 
nește de Ia faptul că — cu 
existența unor focare de război și 
încordare în diferite părți ale 
lumii — totuși, în ultimii ani, se 
dezvoltă și capătă un rol tot mai 
important forțele care se pro
nunță pentru pace, pentru o poli
tică de colaborare între toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Noi apreciem că for
țele care acționează în direcția 
destinderii și colaborării sînt în 
creștere, -că- exisță. posibilitatea, 
reală de a promova în viață inter
națională o politică de pace, de 
conlucrare pașnică.

în ce privește sursele de încor
dare din diferite zone ale lumii, 
considerăm că ele sînt urmarea 
politicii de dominație și de forță 
promovată de cercurile imperia
liste ; din aceasta decurge, cred, și 
răspunsul la întrebarea pe care 
mi-ați pus-o în legătură cu ceea 
ce trebuie făcut pentru a se pune 
capăt încordării, pentru a se salv
garda pacea. în primul rînd, consi
der necesar să se acționeze pentru 
a se pune capăt politicii imperia
liste de dominație, amestecului în 
treburile interne ale altor state. 
Aceasta cere ca toate forțele anti- 
imperialiste — partidele comu
niste. țările socialiste, mișcările de 
eliberare națională și alte forțe de
mocratice — să acționeze unite 
pentru a împiedica amestecul în 
treburile altor state, pentru a pune 
capăt politicii de dominație. In mod 
deosebit, consider că este necesar 
să se intensifice lupta pentru lichi
darea colonialismului și neocolo- 
nialismului. să se sprijine po-

situa- 
por- 

toată

poarele care se ridică 
berarea lor națională, 
voltare independentă.

O mare importanță 
gurarea păcii și colaborării în lume 
are afirmarea în relațiile dintre 
state a principiilor suveranității și 
independenței naționale, neames
tecului în treburile interne, res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî dezvoltarea conform 
propriei sale voințe.

Consider că în realizarea păcii 
— acest deziderat major al 
întregii omeniri — un rol 
important revine tuturor statelor 
lumii, indiferent de orînduirea lor 
socială, de mărimea sau forța lor 
economică și militară. Firește, în
țelegem rolul deosebit pe care ță
rile mari îl au în viața internațio
nală, răspunderea lor în rezolva
rea problemelor cu care se con
fruntă astăzi omenirea. Bineîn
țeles, ținem seama totodată de 
faptul că în lume sînt țări mari 
imperialiste și țări mari, socialiste 
și că în politica promovată de a- 
cestea există deosebiri fundamen
tale ; pornind de aici, avem în ve
dere rolul important al marilor 
țări socialiste în asigurarea păcii. 
In același timp, noi considerăm că 
problemele păcii nu pot fi rezol
vate fără participarea tuturor sta
telor lumii. Și în această privință 
ținem seama că țările mici și mij
locii sînt socialiste, capitaliste sau 
în curs de dezvoltare ; apreciem că 

, în lupta pentru pace, un rol de
osebit revine și țărilor socialiste 
mici și mijlocii, chemate să des
fășoare o politică activă, să dez
volte relații cu toate statele, să 
contribuie la soluționarea proble
melor actuale ale vieții interna
ționale în interesul păcii și cola
borării mondiale.

pentru eli- 
pentru dez-

pentru asi-

ÎNTREBARE : în Raportul 
Comitetului Central pe care 
l-ați prezentat în fața Con
gresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român ați vor
bit pe larg despre principiile 
pe care ar trebui să se bazeze 
relațiile dintre țările socia
liste. Este vorba de o colabo
rare internațională calitativ 
superioară care, așa cum ați 
spus, este influențată de unele 
condiții obiective, generate de 
deosebirile existente în ce 
privește stadiile de dezvoltare 
istorică a țărilor respective, 
dar și de neînțelegerea și ig
norarea acestor deosebiri. Care 
sînt perspectivele și mijloa
cele de înlăturare a dificultă
ților de ordin subiectiv ?

RĂSPUNS: O dată cu victoria 
socialismului într-o serie de țări, 
s-a pus implicit și problema orga
nizării relațiilor internaționale din
tre ele, pornindu-se de la faptul că 
țările socialiste se dezvoltă în con
diții deosebite și au de rezolvat sar
cini cu totul noi. Este știut că, în 
trecut, relațiile dintre state au avut 
de fapt la bază principiul domina
ției celui mai puternic asupra celui 
mai slab ; aceasta caracterizează 
politica imperialistă, 
statelor socialiste a 
blema organizării unor 
pe principii noi. în 
privință ne bazăm pe 
tura marxist-leninistă și 
ternaționalismul proletar care pre
supun că între state — cu deosebi
re între statele socialiste — trebuie 
să existe relații de deplină egali
tate, de respect reciproc, de nea
mestec în treburile interne, de 
întrajutorare activă în domeniul 
construcției economice și al vieții 
internaționale. Plecăm deci de la 
necesitatea dezvoltării unor relații 
care să ducă la o colaborare strînsă 
între țările socialiste, să contribuie 
la întărirea unității acestora, să fie 
un exemplu pentru 
lumii.

Desigur, afirmarea 
nea tip de relații nu 
de la sine ; aceasta cere timp și, 
bineînțeles, presupune lichidarea a 
o serie de mentalități vechi care 
mai continuă să se mențină, sub o 
formă sau alta, și în condițiile so
cialismului.

Este cunoscută afirmația clasi
cilor marxism-Ieninismului că 
vechile obiceiuri și mentalități nu 
dispar pesfe noapte, că împotri
va lor trebuie dusă o luptă înde
lungată, că succesul acestei lupte 
depinde de dezvoltarea economi
că, socială, culturală, științifică. 
Noi apreciem că uneori în rela
țiile dintre țările socialiste apar 
unele manifestări subiective care 
au rădăcini în nerespectarea 
principiilor marxism-Ieninismului 
și ale internaționalismului pro
letar. Deci, pentru a dezvolta 
relațiile .. dintre țările socialiste, 
pentru a întări unitatea lor, con
siderăm necesar să se vegheze cu 
strictețe la respectarea principii
lor marxism-Ieninismului. ale in
ternaționalismului proletar.

După părerea noastră actualele 
stări de lucruri sînt trecătoare, 
greutățile vor fi depășite ; există 
realmente condiții pentru a se a- 
junge la realizarea unor relații 
calitativ superioare între țările-, 
socialiste, la întărirea colaborării: 
lor în toate domeniile de activita
te. De altfel, în ultimele luni se 
cunosc o serie de acțiuni și de re
zultate pozitive în această direc
ție. Dacă toate statele socialiste, 
toate partidele comuniste și mun-

Apariția 
pus pro- 

relații 
această 
învăță- 
pe in-

toate statele

unui aseme- 
se realizează

(Continuare în pag. a III-a)

demînă, în acest sens, cîteva date 
comparative privind reducerea con
sumului de metal pe unitatea de

sarcină comonă a metalurgiei
șî construcțiilor de mașini

Referindu-se la creșterea^ producției de oțel a țării, la gospodărirea Ju
dicioasă a acestei prețioase materii prime, in Raportul prezentat la Congre
sul al X-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat in mod deo
sebit necesitatea sporirii producției de oțeluri de calitate, aliate și de înaltă 
rezistență, punindu-se accentul pe laminarea lor într-o gamă variată de sor
timente — „aceasta fiind o condiție esențială a modernizării construcțiilor 
de mașini și folosirii raționale a metalului ir. economie" Colectivele între
prinderilor siderurgice se străduiesc să îndeplinească cit mai bine aceste sar
cini majore, să suplimenteze necontenit producția de oțeluri aliate — dovada 
în acest sens constînd in faptul că, în zece luni, s-au produs peste plan 14.3 
mii tone oțel aliat. Adevărat este și faptul că lucrătorii din industria con
structoare de mașini, principalul consumator de metal în economie (ea are o 
pondere de circa 75 la sută din acest punct de vedere) au manifestat în acest 
an o mai mare grijă față de utilizarea oțelurilor și laminatelor, a metalului 
în general. Practic, in trei trimestre din acest an, 81 de întreprinderi ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini au obținut economii, față de 
norme, de 7634 tone metal. în același timp, însă, 15 întreprinderi ale ace
luiași minister au depășit consumul normat cu 5446 tone metal, diminuînd 
economiile realizate pe ansamblu] industriei constructoare de mașini.

Cele mai Importante economii s-au 
consemnat la întreprinderile din fos
ta Direcție generală de mașini și 
echipament electric, fosta Direcție 
generală de mașini agricole, Cen
trala industrială electrică și automa
tizări. Centrala de autocamioane și 
tractoare — contribuția lor ridieîn- 
du-se la circa 4078 tone metal eco
nomisit. Multe din produsele reali-

zate de unitățile acestor direcții ge
nerale și centrale industriale sînt la 
ora actuală mai suple și au caracte
ristici funcționale îmbunătățite : din 
ce în ce, „cura de slăbire" aplicată 
tractoarelor și autocamioanelor, va
goanelor de minereuri și de cărbuni, 
altor produse și mijloace tehnice 
generează continuu rezultate e- 
conomice pozitive. Ne stau la în-

capacitate sau putere Ia unele ma
șini și utilaje — în perioada 1965— 
1969 (trei trimestre) :

Consumul de metal
Produsele pe unitatea de pu

tere sau capacitate 1965 1966 1967 1968 1969

Tractor U-650 cu
dublă tracțiune kg/CP 57,1 56,2 54.8 54.0 54.1
Autocamion de 5 tone kg/tonă
cu simplă tracțiune capacitate 782 693 664 648 643
Autocamion SR-131 de kg/tonă
3 tone cu simplă tracțiune capacitate 876 925 906 873 871
Vagon pentru minereu
și cărbuni autodescăr- kg/tonă
câtor 60 tone tip gondolă capacitate 362 358 358 355 353

Din aceste date se desprinde cu 
claritate atît evoluția pozitivă _ de 
ansamblu a diminuării consumurilor 
specifice de metal la fiecare produs 
în parte, cit și faptul că la unele 
din ele proporția de reducere a 
greutății pe capacitate sau putere 
este deosebit de accentuată. Calcu
lele arată, de pildă, că autocamio-

nu! de 5 tone cu simplă tracțiune 
este mai ușor la ora actuală cu 
circa 17,7 la sută decît tipul -respec
tiv, fabricat în 1965. iar tractorul

Petre NEDELCU 
Constantin CAPRARU

(Continuare în pag. a V-a)
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DIVERS
Apel 
constructiv

Pînă nu de mult, în satul Măr- 
tiniș (Harghita) era o construc
ție impunătoare, denumită de 
localnici „conacul Ugron". Dată 
fiind vechimea și valoarea sa 
arhitecturală, fusese, inclusă, ca 
propunere nouă, pe lista mo
numentelor istorice, Faptul era 
cunoscut de autoritățile lo
cale, încă din anul 1966, clădi
rea urmînd a fi protejată, ase
menea monumentelor istorice 
declarate. Iată însă ■ că, de cu- 
rind, Consiliul popular co
munal a dispus, cu de la 
sine putere, dărîmarea con
strucției. Ignoranță, neglijen
ță ? în orice caz, o atitudine 
condamnabilă de lipsă de grijă 
față de valorile culturale I După 
cum se știe, legea sancționează 
aspru pe cel care aduc strică
ciuni acestor obiective. Adică, 
tocmai ce se impune și în ca
zul de față.

Miniaturală
Badea Ghiță Dragomir din co

muna Virfuri (Dîmbovița) con
struiește case in... miniatură. 
Modelele le ia după natură : ca
sele prietenilor, ale rudelor, clă
dirile cele mai reprezentative 
din sat — școală, consiliul popular 
etc. Cu o măiestrie demnă de 
consemnat, cioplind cu grijă lem
nul, el „surprinde" toate deta
liile modelului, reproducindu-le 
cu fidelitate. Cîteva dintre lu
crările sale au fost achiziționate 
fi expuse de către comitetul ju
dețean pentru cultură fi artă, cu
cerind, pentru frumusețea fi ori
ginalitatea lor, aprecieri elo
gioase. După propria-i mărturi
sire, badea Dragomir intențio
nează să sc profileze și pe con
strucția de case orășenești. Deo
camdată însă vrea să „termine" 
toate casele din sat. Un construc
tor original.

Cum s-o 
calificăm ?

în primăvară, uzina chimico- 
metalurgică din Copșa Mică a 
solicitat (și a obținut) aproba
rea pentru organizarea. -.unui 
curs de calificare, cu . durata 
dș,. șase luni în^ .meseria „ope
rator la fabricarea zincului” . 
Toate bune, deci. S-au înscris 
cursanții, s-a alcătuit un plan 
de învățămînt, lectorii și-au îm
părțit catedrele și cursul a în
ceput. Cum — nu-nțrebați. Din 
zece ore, dacă se ținea una ! 
în schimb, banii cuveniți — 
dacă lecțiile s-ar fi ținut în to
talitatea lor — s-au' încasat 
pînă la ultimul leu. Cursanții — 
cincisprezece la număr — au 
rămas, în cele' din urmă, fără 
calificarea pe care și-o doriseră. 
Ei au sesizat conducerea între
prinderii, dar măsurile întîrzie. 
De data aceasta, lucrurile ar 
lua, de-a dreptul, un... curs in
calificabil.

Propteluța ?
Răbdător fi statornic, Comite

tul executiv al Consiliului popu
lar județean Brăila a emis (și e- 
mite încă) S.O.S.-uri către ab
solvenții institutelor de invăță- 
mint superior, repartizați să lu
creze pe teritoriul județului — 
fi care nici pînă acum nu s-au 
prezentat la posturi. Este vorba 
despre 10 profesori, printre care 
Pavel Boca fi Ion Nuțu ; de in
ginerii agronomi Gheorghe Huru, 
Georgeta Oprișenescu fi Oprea 
Măreți; de inginerul horticol 
Paulica Atanasiu fi de medicul 
veterinar Costache Gheorghe. 
Pentru ei, obligația de a-fi pre
lua posturile a rămas neonora
tă. Nu se știe pe unde sînt și 
cu... sprijinul cui.

I Omul
| din porumb
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Florea Nicolae, contabil la 
baza întreprinderii de valori
ficare a cerealelor din comuna 
Scînteia (Iași), s-a trezit, dimi
neața, îritr-un lan de porumb. 
Cum ? — nici el nu știa. Trep
tat, a refăcut în minte itinera
rul. După ce ridicase de la ca- 
seria întreprinderii suma de 
8 500 lei, reprezentînd salariile 
celor cîțiva muncitori ai bazei., 
a făcut un... ocol pe la. mai 
multe restaurante din Iași. Tîr- 
ziu, a ajuns. în șfîrșit și la 
gară, luînd trenul către comuna 
respectivă. Dar fiind omul peste 
măsură de' „distrat", a coborît 
cu o stație mai înainte, să mai 
cinstească un pahar, cu 
cunoscuți. Și s-a cherchelit 
binelea. S-a trezit abia a 
zi, culcat intr-un lan de 
rumb. Servieta 
căieri. îi luase unul dintre pe
trecăreții ocazionali. Costică 
Adomnicăi. La percheziția fă
cută la domiciliul acestuia, mi
liția a găsit servieta sub o 
saltea, iar banii — în căptușea
la căciulii. Ce va mai fi. vom 
vedea. Deocamdată contabilul 
neglijent își serie , memoriile", 
iar petrecărețul hoț Ie face o 
primă lectură. în arest...

Rubrics redactata

niște 
de-a 
doua 

po- 
și banii — ni-

do i
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
.Scînteii

Cum rodește cuvintul comuniștilor

in conștiința țăranilor cooperatori
■............. . ............ ... ........................ ■»—■————«

Cel care a folosit cuvintul era in
structorul comitetului județean de 
partid, dar o făcuse evocînd un mo
ment mai vechi, cînd și el s-a amu
zat de vorbirea cam ciudată a ace
lui țăran cooperator care, in aduna
rea generală, dînd replica unui opo
zant inexistent, începuse ; „Enigma 
Bucinișului — exact așa se expri
mase — e munca oamenilor". Așa 
că vorba a rămas undeva în memo
rie mai mult prin intenție decît prin 
semnificație, fiindcă aici lucrurile sint 
cit se poate de limpezi și deloc enig
matice, conchide vesel interlocutorul 
nostru

Am simțit că-mi place expresia și, 
cu mai mult sau mai puțin folos, o 
voi utiliza în însemnările de față des
pre comuniștii din. această coopera
tivă agricolă de' producție din jude
țul Olt. Pentru că la Bucinișu fap
tele și întîmplările sint cit se poate 
de limpezi. Acești 203 membri de 
partid din cooperativa agricolă de 
producție ți-ar putea spune că toc
mai claritatea asta li ș-a constituit, 
treptat, treptat, in trăsătură de ca
racter individuală și colectivă, în spe
cific al unei f’zionomii de muncă, 
și a avut o mare utilitate. în dobîn- 
direa a ceea ce au dobîndit astăzi, 
cînd unitatea lor se situează printre 
cooperativele fruntașe din județ.

„Să înțelegi limpede ce ai de fă
cut, ce îndatoriri îți revin ca mem
bru al partidului, ce așteaptă lumea 
de la tine, cel care trebuie să fie me
reu înainte". Cam așa își definește 
optica proprie și pe cea a comuniști
lor de aici tovarășul Dumitru Nicola, 
secretarul organizației de bază nr. 2. 
Cum au .înțeles comuniștii de la Bu
cinișu ce așteaptă lumea de la ei, în 
toamna din 1969 ?

— în primul rînd, am căutat ca 
fiecare membru de partid să fie pă
truns de convingerea Că exemplul lui 
personal munca lui efectivă, în des
fășurarea campaniei, are o foarte 
mare importanță, continuă secretarul 
organizației de bază. Ca să zic așa, 
să înțelegem că satul, comuna siht 
cu ochii pe noi, în primul rînd, și că 
depinde de comuniști ca exemplul lor 
să fie urmat.

Despre organizarea muncii de par
tid în această campanie agricolă de 
toamnă s-ar putea vorbi mult. Efor-, 
turile consiliului de conducere, de a 
coordona mijloacele materiale, s-au 
împletit cu cele ale organizațiilor de 
bază de a stimula oamenii să partici
pe la lucru, să fie exigenți față de 
calitatea muncii, să combată risipa. 
Răspunderile membrilor de partid au 
fost limpede stabilite și îndeplinirea 
lor cu grijă controlată.

— După aceea, spune comunista 
Oprica I. Popa, șefă de. echipă, baza 
a fost munca de la om la om. Adi
că să explicăm tuturor că de hărni
cia .noastră depinde bunăstarea noas
tră Ai la cooperativa agricolă, ai • și 
acasă. Interesele personale nu pot fi 
desp'ăi'ț.ite de cele colective.

Femeia aceasta de statură mică, fi
ravă, ' e vestită în toată cooperativa 
agricolă prin hărnicie, prin exigență, 
prin interesul față de viața obșteas
că. Din biografia echipei ei pot fi

viața de partid

spicuite multe episoade sugestive 
care, toate la un loc, vădesc năzuin
ța colectivă de a progresa. Iar una 
din direcțiile acestui progres este 
tocmai întărirea spiritului colectiv. 
Afli că in campanii, uneori, ziua de 
muncă a acestor oameni începea la 
3 dimineața. „Pînă la ivirea zorilor, 
înaintam bine", relatează șefa de e- 
chipă. Ceea ce nu relatează e că, în 
această înaintare, înaintau și con
științele. Uneori, prin resurse proprii, 
alteori ajutate, propulsate. într-o di
mineață. cineva (cu care se discuta
se deseori despre importanța discipli
nei de echipă) sosește Ia lucru pe la 
ora nouă. Motivul : avusese treabă a- 
casă. Reacția echipei : „Să rămînă 
acasă dacă treaba de acolo era mai

tului comunal de partid Brîncoveni, 
din același județ Olt. Una din aceste 
enigme — și cea dinții — se putea 
numi : de ce lucrările din campania 
agricolă erau, la ora aceea, mult ră
mase in urmă ? Mai erau de recoltat 
mari suprafețe de sfeclă de zahăr, 
transporturile la bazele de recepție 
se desfășurau cu intermitențe, nu se 
trăsese nici o brazdă pe arăturile de 
toamnă. A doua, dar care la fel se 
putea situa pe locul I : de ce pro
ducțiile obținute aici sint cu mult 
mai mici decît cele ale cooperative
lor agricole din vecinătate (Osica 
ș.a.) ? A treia...

Dar despre aceasta mal tîrziu. Deo
camdată, la comitetul comunal de 
partid parcurg un plan cu măsurile

® 0 enigmă deloc... enigmatică © Conștiința și... 
„campania" înaintează în același pas ® Cînd nu e 
timp de ședințe, nu mai e nimic de făcut ? ® Dacă vrei 
să urnești lucrurile din loc, nu sta cu brațele încrucișate I 
© Locul secretarului — pe cîmp, printre oameni, sau 
acasă, cu „treburi personale" ? ® Sancțiunea dată celor 
trimiși în fața comisiei de judecată nu izbăvește de sanc
țiune morală pe cei care Iasă lucrurile în voia mersului 

de Ia sine
EH

importantă...". Și nu l-au primit la 
lucru în ziua aceea. A doua zi a fost 
pe ogor, dimineața, la ora 3, o dată 
cu ceilalți cooperatori.

Aceasta e una dintre echipele co
operativei agricole de producție, a- 
cestea sint citeva secțiuni într-o mun
că de înaltă răspundere civică, a că
rei imagine exactă o poți căpăta nu
mai închipuind-o la proporțiile ei fi
rești, la dimensiunile preocupărilor și 
eforturilor întregii organizații. Exis
tă însă un echivalent și acestea sint 
rezultatele economice — încheierea 
în bune condiții a campaniei de toam
nă, predarea integrală a cantităților 
de produse contractate, contracte su
plimentare de porumb, sfeclă de za
hăr, porci, carne de vită, lapte etc., 
etc. în concluzie...

Dar nu pot stabili nici o concluzie 
fiindcă aflu un episod de ultima oră. 
Comuniștii din C.A.P. Bucinișu au 
propus ca toate produsele ce le re
vin drept retribuție suplimentară să 
fie vîndut.e stat ilui. iar lor să li se 
împartă sumele rezultate. în total e 
vorba dej vreo jumătate de'milton* de • 
Iei'. Ceea c'e poate ține loc de con
cluzie ia explicarea acestei „enigme" • 
deloc enigmatice a Bucinișului.

Și totuși există și enigme — deși 
nici de astă dată în întregul înțeles 
al cuvîntului — pe care, acum, încerc 
să le descifrez cu ajutorul tovarășu
lui Nicolae Pană, secretarul Comite

PENTRU DEPUNĂTORII PE LIBRETUL DE ECONOMII

PENTRU TURISM

EXCURSII ÎN 111$.$., JAPONIA, FRANȚA, AUSTRIA
Aflăm de la C.E.C. că în 

ultimele zile numeroși cetă
țeni au devenit titulari de li
brete de economii pentru tu- 
Tism. De la l noiembrie a.c., 
dată cînd a fost pus la dis
poziția populației, pînă la 15 
noiembrie, 4 253 de persoane 
au efectuat la unitățile Casei 
de Economii și Consemna- 
țiuni depuneri pe asemenea 
librete.

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă depunăto
rilor pe libretele de economii 
pentru turism dobînzi și, prin 
trageri la sorți trimestriale, 
cîștiguri în excursii în străină
tate organizate de O.N.T., pre
cum și cîștiguri în bani pentru 
efectuarea de excursii indi
viduale.

La prima tragere la sorți 
(tragerea pentru trim. IV/1969) 
se vor acorda drept cîștiguri 
excursii în japonia cu vizita
rea Expoziției Mondiale de ia 
Osaka, excursii la Paris cu 
vizitarea Văii Loirei, excursii 
la Soci (U.R.S.S.) pentru efec
tuarea concediului de odihnă, 
excursii în turul Austriei și 
excursii individuale, pentru e- 
fectuarea cărora cîștigătorilor 
li se acordă, din valoarea 
cîștigurilor. suma de 3 000 lei 
în moneda țării în care se 
face călătoria individuală.

După cum s-a mai făcut cu
noscut, librete de economii 
pentru turism cu drept de par
ticipare la prima tragere la 
sorți se emit pînă Ia data de 
22 noiembrie a.c., inclusiv.

ce vor fi luate de. organizațiile de 
bază din cooperativa agricolă pentru 
ca neajunsurile ivite în campanie să 
fie lichidate. Planul prevedea ca tot 
ce nu s-a realizat să se realizeze ur
gent. Simplu. Iar ceea ce nu s-a rea
lizat era bine cunoscut. Ce urmează 
a se întreprinde ca aceste restanțe 
considerabile să dispară... rămînea 
însă o enigmă. Cum vor proceda or
ganizațiile de partid ? „Vor munci", 
răspunde secretarul comitetului co
munal. Ce anume vor întreprinde ? 
Deocamdată la această întrebare nu 
se putea primi răspuns. Secretarul 
comitetului comunal de partid întoc
mise un plan cu măsuri tehnice și 
avea să țină o adunare a comuniș
tilor și cu aceasta gata. Nici măcar 
comitetul de partid din cooperativa 
agricolă de producție nu fusese „co
interesat" la stabilirea acestor mă
suri, ca să nu vorbim de secretarii or
ganizațiilor de bază, de simplii mem
bri de partid. Dar urmau să fie con
sultați în adunarea generală, așa că...

O chestiune formală 1 Nu. Pentru 
că un asemenea „plan de" masuri" 
mai fusese întocmit și la începutul 
campaniei agricole. în acelâși birou 
al secretarului comitetului comunal 
de partid fusese alcătuit și în același 
birou au rămas multe din obiecti
vele sale, a căror înfăptuire integra
lă ar fi fost cel .mai bun înlocuitor 
al planurilor de măsuri suplimentare. 
Dar aici, io afară că nu reprezintă 
emanația gindirii colective, măsurile 
stabilite de comitetul de partid nu 
reușesc să devină impuls, să mobili
zeze organizațiile de bază și masele 
de cooperatori. O cauză este că nu-și 
propun inițiative, acțiuni capabile să 
capteze energia colectivă și să o di
rijeze spre țeluri de prim ordin. Nu 
există Ia C.A.P Brîncoveni asemenea 
țeluri ?

La această unitate agricolă coope
ratistă, din întreaga forță de lucru 
umană existentă a participat la lu
cru efectiv doar 50 la sută. Fiecare 
brigadă a muncit cam cu jumătate 
din efectivul ei. E și aici o enigmă ? 
Cam așa pare să prezinte lucrurile 
tovarășul Stelian F. Constantineseu, 
președintele cooperativei agricole : 
„Nu se știe din ce motive, oamenii 
nu sint disciplinați". Dar cum de 
erau disciplinați în urmă cu cîțiva 
ani, cînd unitatea aceasta. alinia bi
lanțuri lăudabile ? Ce s-a schimbat 
în rău ?

încerc să aflu un răspuns, străbă- 
tînd comuna asta mare (unde în ul
timii ani s-au construit două școli, 
s-a încheiat electrificarea, se apro
pie de sfîrșit lucrările la un modern 
magazin comercial, au fost alocate de 
către stat fonduri considerabile pen
tru îmbunătățirea drumurilor). E o zi 
frumoasă, caldă, cînd se poate munci 
din plin Și tovarășul Petru Cherolu, 
secretarul comitetului de partid din 
cooperativa agricolă, muncește... dip 
toată inima. E acasă la dumnealui 
și-și construiește niște racorduri e-

lectrice. Discutăm printre cabluri și 
tuburi „Bergman". Nu, nu știe ce 
măsuri s-au stabilit pentru adunarea 
de după-amiază a comuniștilor din 
C.A.P. Nu știe că azi, în unele bri
găzi n-a ieșit nimeni Ia lucru. Ex
clamă neputincios : „Ce putem face 
pe linie de partid acum ?“. Intră în 
casă și-și continuă lucrul.

Deci secretarul comitetului de par
tid e ocupat și nu știe ce se poate 
întreprinde acum „pe linie de par
tid". Poate știe tovarășul Radu Năs- 
tase, secretarul organizației de bază 
nr. 5 Mărgheni? Nu știe nici dum
nealui. „Ei (membrii din organizația 
de bază, n. n.) și-au propus să dis
cute într-o adunare generală din luna 
septembrie cum să procedeze pentru 
ca, în campanie, lucrurile să meargă 
bine. Dar campania a început și n-a 
mși fost timp". Aceasta e explica
ția : „n-a fost timp de ședințe".
' Dar era oare neapărată nevoie de 
ședințe, pentru ca recoltarea și trans
portul să se desfășoare în condiții 
bune ? Nu. Era nevoie de un singur 
lucru : muncă efectivă din partea tu
turor și, în primul rînd, din partea 
comuniștilor. Dar aici există membri 
de partid (Ciobanu I. Marin, Ciobanu 
M. Nicolae, Postolache I. Ilaru) care 
n-au muncit în cooperativa agricolă, 
în 1969. nici măcar o singură zi.

Se pare că unica vină pe care și-o 
fac tovarășii din biroul acestei orga
nizații de partid e că nu au ținut 
niște ședințe. Cit despre mersul cam
paniei, pare să nu cadă in compe
tența lor. Consiliul de conducere tre
buia să se ocape... „Dar consiliul de 
conducere a pregătit toate condițiile 
materiale, spune președintele C.A.P. 
Dacă oamenii nu vin la lucru..,". Dar 
cine se ocupă de oameni, cine se în
grijește de dezvoltarea conștiinței so
cialiste â cooperatorilor, la C.A.P. 
Brîncoveni. cînd secretarul comitetu
lui comunal de partid stabilește mă
suri de unul singur, secretarul comi
tetului de partid din cooperativă a- 
gricolă își pune la punct casa, secre
tarul ^organizației de bază nu se con
sideră competent, iar președintele s-a 
profilat exclusiv pe „condiții mate
riale" ?

— Pot să vă spun, tovarășe, că nu 
ne face plăcere, dar dacă trebuie, tre
buie — se scuză cumva, jenat, Du
mitru N. Mihalache, președintele co
misiei de judecată. Acum avem pe 
rol 7 cazuri. Două s-au judecat și 
ne-au mai rămas cinci. In cite un 
dosar sint mai mulți oameni, în al
tul — numai cite unul...

Și din contabilitatea aceasta pe care 
o. face președintele comisiei de jude
cată afli că în cooperativa agricolă 
din Brîncoveni există oameni care 
s-au deprins să fure din avutul ob
ștesc. Azi un coș cu porumb, miine 
încă unul, pînă sint descoperiți și a- 
jung aici (dacă prejudiciul nu depă
șește o anumită dimită) la comisia de 
judecată. In plină campanie agricolă,1 
în loc să sporeașpă in hambare .can
titățile ‘de pcrumb sau de sfecla de 
zahăr bine și repede recoltată, crește 
numărul dosarelor la comisia de ju
decată, sporesc declarațiile, procese
le verbale de constatare, de perche
ziție etc. Și. ceea ce . este mai grav, 
printre cei „cu dosar la comisie" se 
află și membri de partid. Din brigada 
nr. 5 Mărgheni (acolo unde secretarul 
organizației de bază își declina răs
punderea...), comisia trebuie: să;, iude- 
ce furtul comis de unul din șefii de 
echipă. Gugu G. Luca, membru de 
partid și membru în , consiliul de 
conducere al coon“rat>vei agricole.

Așadar, la C.A.P Brîncoveni sint 
țărani cooperatori care acum așteap
tă verdictul comisiei de judecată. Vor 
fi judecați și, conform legii, amen
dați. Dar cine îi amendează pe tova
rășii lor care rămin nepăsători față 
de aceste acte reprobabile ? Cine a- 
mendează organizațiile de partid de 
aici pentru că nu-și fac datoria par
tinică. de militanti neobosiți pentru 
dezvoltarea conștiinței cooperatiste, 
întărirea disciplinai, a exigenței so
ciale ? Poate că ele insele ar trebui 
să-și aolice o amendă severă, revă- 
zîndu-și critic stilul de muncă, mo
dul în care se achită de obligația ce 
le revine în conducerea întregii acti
vități din cooperativa agricolă. îm- 
bunătătîndn-și stilul de muncă si 
echivalîndu-1, zi de zi, în rezulta
tele concrete ale progresului acestei 
unități agr'cole socialiste. Așa vor fi 
lămurite și vor dispare și enigmele 
de la C.A.P. Brîncoveni. Vor dispare 
cu atît mai repede cu cit elucidarea 
lor nu va scăpa nici atenției (nu în
totdeauna eficient ațintită către or
ganizațiile de partid de aici) Comi
tetului județean de partid Olt.

I.

S-a împlinit o jumătate de 
veac de cînd a încetat din via
ță Alexandru 
din animatorii 
turii noastre, 
disponibilități 
pant decenii de-a rîndul la dez
baterea principalelor probleme 
care au frămintat' literatura fi 
arta românească către sfirșitul 
secolului trecut. Contemporan al 
uneia din cele mai fecunde e- 
poci, mai pline* de realizări ar
tistice din cite â cunoscut litera
tura română, A. 
Vlahuță s-a for
mat intr-un cli
mat de 
exigență 
tică, fi-a 
întreaga 
cepere și pasiu
ne înălțării spi
rituale a poporu
lui. Manifestin- 
du-se sub aspec
te multiple ca 
poet, prozator, 
critic, reporter 
Si publicist, Vla
huță, chiar dacă 
a lăsat lucrări 
mai puțin îm- 
-plinite sub as
pect artistic, ră- 
tnîne unul din 
cei mai fideli 
propagatori ai unei 
spirală din realitățile și che- ,
mările timpului său. In ne
numărate ocazii, va afirma in
terdependența dintre scriitor și 

■societate : „Arta izvorăște fi
respiră din aerul epocii în care
se naște. Artistul este... sinteza 
spiritului general al societății" 
Prin atitudinea sa, ca și prin 
ideile susținute, Vlahuță este 
una din conștiințele timpului 
său, dovedind că a înțeles cu 
cldritate cerințele majore care 
au stat in fața culturii noastre 
intr-un anumit moment istoric 
servindu-le cu onestitate, dă
ruire și dragoste pentru propă
șirea spirituală a poporului nos
tru. în cunoscutele sale confe
rințe publice, printre care cea 
mai importantă rămine „Curen
tul Eminescu", ca și în poezia 
„Unde ni sint visătorii" ? scrii
torul se face ecoul unor opi
nii izvorîte din încrederea in 
forța fi vitalitatea culturii noas
tre, capa bile „să se ridice pe noi 
culmi, ..să aiungă la noi înțele
geri pripind".rolul și menireg. u- 
nei arte cu‘ o‘' perspectivă opti
mistă. cu un caracter luminos. 
Aici, dar și în „România pito
rească". în revistele ce le-a con
dus, ca „Viața" sau „Sămănă- 
torul". Vlahuță alături de a’.ți 
contemporani, a fost cel ce a 
călăuzit tinerii creatori spre ins
pirația din problemele vieții, 
spre, tematica patriotică. Ca 
prozator. Vlahuță va schiță 
prin preocupările sale pen
tru viața intelectualului, una 
din cele mai pasionate proble
matici din literatura română 
continuată de mulți creatori și 
ridicată pe culmile artei de că
tre Mihail Sadoveanu și Cărnii 
Petrescu. A manifestat o sim

Vlahuță, unul 
de seamă ai cul- 
personalitate cu 
multiple, partici-

sporită 
artis- 

dăruit 
sa pri-

patie deosebita pentru lumea 
celor mici, a oamenilor umili, 
ale căror drame le-a surprins 
în pagini emoționante, care își 
păstrează și astăzi o valoare de 
document și marchează etape 
ale evoluției unor anume direc
ții și preocupați ale literaturii 
noastre.

în toată activitatea sa se vă
dește atitudinea cetățenească a 
moralistului preocupat de împli
nirea destinului culturii româ
nești. de afirmarea valorii unor 

mari creatori, 
printre care în 
primul rînd Emi
nescu. Alături de 
marii creatori ai 
epocii, Emines
cu, Creangă, Ca- 
ragiale, Dela- 
vrancea, Co,șbuc 
sau N. Grigores- 
cu, cărora le-a 
purtat o nedez
mințită priete
nie și o superi
oară prețuire, 
despre care ne-a 
lăsat numeroa
se mărturii, Vla
huță a 
pentru o 
fertilizată 
realitățile noas
tre sociale, 

vină in

militat 
artă 

de

în 
sprijinul 
adevărat 
din pa-

stare 
celor aspiră cu 
s-o înțeleagă. Multe 
ginile dedicate contemporanilor 
săi — și in special cartea des
pre pictorul Grigorescu — își 
păstrează o netăgăduită valoare 
documentară și contribuie la 
definirea peisajului spiritual al 
epocii. De altfel, prin întreaga 
sa activitate publicistică. Vlahu
ță și-a cîștigat merite însemna
te pe acest lărîm. 
mult el .
loc de luptă, plasîndu-se ade
seori în __ IZ'.V.'..'. .'
forțele progresiste fi democra
tice, cum ar " - •
1907.

La 50 de 
imaginea lui 
huța rămine vie, prezentă 
tot. ce are mai durabil, în 
ficiul cultural ridicat cu 
trudă de generații de ginditori 
și artiști.

Emil VASILESCU
★

CU. prilejul aniversării celor 
cinci dec'eiiii" ‘ de ' U' 'moartea 
scriitorului, Comitetul județean 
pentru cultură și artă — Vrancea 
a organizat ieri, la Ateneul popu
lar din Focșani, un simpozion 
„Alexandru Vlahuță". Manifesta
rea a fost urmată de un recital de 
poezie la care și- au dat concursul 
artiști din București și elevi ai 
liceelor din Focșani, precum și 
de o vizită la Casa memorials 
„Vlahuțl" de la DragOslovenj. 
unde poetul a locuit și ,a scriș o 
mare parte din opera sa, in ul
tima parte a vieții. La liceul nr. 3 
.Nicolae Bălcescu" din Tirgoviș- 
te, oraș unde Vlahuță a func
ționat ca profesor, a avut loc. 
de asemenea, o adunare comd- 
morattvă.

Cu atît mai
a făcut din arta sa mij-
centrul bătăliei duse de

fi răscoala din

ani de la moarte, 
Alexandru Vla- 

pin 
edi- 
atîta
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fuzare a cărții, permanent 
cu obloanele trase, a apă
rut o librărie Ttebuie să 
spunem că noua unitate, si
tuată la intersecția unui 
important flux comercial 
(Calea. Victoriei cu Lip
scanii), și-a cîștigat repede 
o clientelă numeroasă. Ca 
și magazinul vecin — „în
călțămintea" — apărut în 
locul unui.. birou Iată 
cîteva exemple conclu
dente, demonstrînd ce e- 
fecte pozitive pot avea a- 
semenea măsuri asupra 
activității comerțului ca- 
re-și mărește astfel volu
mul desfacerilor, bene
ficiile, cit și asupra cetă
țenilor. cărora li se înles
nește considerabil aprovi
zionarea.

Acestea ar fi — în mic și 
în mare — tot ce-a recupe
rat în interval de cinci luni 
„șantierul de reanimare 
pentru comerț" Dacă ra
portăm noile apariții la 
cele 250 de spații comer
ciale existente în această 
zonă și ocupate cu alte ac
tivități, ele reprezintă, fi
rește, doar o picătură în- 
tr-un ocean. Ne vedem deci 
nevoiți să repetăm ceea ce 
am spus și în articolul an
terior : comerțului din cen
tru) orașului continuă să-i 
■facă „concurență" tot felul 
de instituții și întreprin
deri care nu justifică cu

nimic prezența lor într-o 
zonă comercială în afară 
de pretenția de a „sta în 
centru"

Nu vom mai recurge la 
exemplificări, pentru că -ir 
trebui să repetăm întocmai 
situația relatată în articolul 
precedent, ci la argumen»«- 
le statisticii : situația utili
zării spațiilor comerciale în 
zona Lipscani (ne vom re
feri ulterior și la alte zone 
centrale) se prezintă astfel: 
comerțul deține 46 la sută, 
iar celelalte activități (ate
liere. birouri, depozite) — 
54 la sută. Nu trebuie să fi 
neapărat specialist în co
merț ca să intuiești conse
cințele acestei situații . ea 
cultivă și întreține sîeîito- 
rul fenomen al aglomera
ției, deservirea greoaie, ’in
comodă, care macină timpul 
și nervii cumpărătorului. 
Tn timp ce zeci de mii de 
mp de spații comerciale 
continuă să fie deținuți de 
beneficiari necomerciali, 
rețeaua de desfacere a sec
toarelor alimentar și neali
mentar se situează (nu nu
mai în zona Lipscani, ci în 
întregul centru comercial) 
sub nivelul normelor de or
ganizare a comerțului 1 A- 
ceastă situație relevă o sin
gură concluzie : comerciali
zarea spațiilor ocupate in 
prezent de alte activități — 
atît în zona Lipscani, cit și 
din celelalte două zone cen
trale (Victoriei și Bărăției)

„H U B E R T U S“
La restaurantul „Hubertus" 

din Cluj este deschisă o ex
poziție cu vînzare de prepara
te vînătorești — mistreț, că
prioară, iepuri, rațe sălbatice 
etc. Aceasta este una din ac
țiunile organizate în cadrul 
„Lunii preparatelor culinare". 
Unitatea oferă zilnic publicului

consumator un meniu bogat, 
consistent, variat. Atmosfera de 
liniște montană, subliniată și 
de decorația interioară adec
vată, îi conferă localului clu
jean o personalitate apreciată 
nu numai de localnici, ci și de 
numeroși vizitatori ai munici
piului, de turiști de peste ho
tare.

Platon PARDAU

— nu mai poate fi tempori
zată.

N-am putea spune că e- 
dilii municipalității n-au 
acționat și. nu acționează 
atît direct, cit și prin orga
nisme specializate, pentru 
a întări pozițiile comerțu
lui în centrul "masului, pen
tru a dezvolta și moderniza 
rețeaua existentă. Am cer
cetat, la Direcția generală 
comercială, tot felul de

mercializare a lor se des
fășoară totuși atît de lent ? 
Cînd va avea, în sfîrșit, 
centrul Un comerț pe mă
sura cerințelor, a poziției 
sale în perimetrul Capita
lei ?

Am adresat aceste între
bări forurilor în drept și 
am aflat că în prezent se 
acționează pe două căi.

— Prima cale — aprecia
ză tovarășul Gh. Culea, di-

termen să elaboreze, pînă 
la 31 decembrie 1969, un 
studiu asupra refacerii an
samblului Lipscani, etapi- 
zat De mai mulți ani.

lată, deci, că. dtn punct 
de vedere teoretic, lucruri
le sînt cit se poate de clare, 
cu atît mai mult cu cit so
luția de perspectivă (refa
cerea etapizat.ă) nu exclu
de, ci, dimpotrivă, asimi
lează comercializarea spa-

gsOperațîa6S a reoșit, 

dar nti-șî revine

studii, de statistici. Am 
văzut că aici se cu
nosc, pînă la ultimul 
metru pătrat, clădirile 
și spațiile care au fost 
cîndva sau se pretează a fi 
transformate în unități co
merciale. Mai mult, am 
aflat, că există chiar o schi
ță de „profil comercial" 
pentru fiecare din aceste 
spații. Stai atunci și te în
trebi : de ce operația de co

rector general adjunct al 
Direcției generale comer
ciale — se referă la intro
ducerea în' circuitul comer
cial, prin reamenajări tem
porare și cu cheltuieli mi
nime, care să poată fi recu
perate în cel mult un an- 
doi, a tuturor spațiilor pe 
care le eliberăm de la be
neficiarii necomerciali. A 
doua e o cale de perspecti
vă. Consiliul popular are

țiilor care au în prezent 
alte întrebuințări. De ce nu 
se asigură atunci un ritm 
mai susținut primei căi ?

— Ne izbim de aceleași 
greutăți pe care le-am în- 
tîmpinat. ani de zile — ne 
spune tovarășul Gh. Popa, 
șeful serviciului organiza
rea și tehnica comerțului. 
Cu toate insistentele noas
tre, cu toate soluțiile ofe
rite, deținătorii spațiilor

comerciale refuză să ni le 
cedeze pentru că nu vor să 
se mute din centru. '

E timpul să dezlegăm a- 
ceastă „șaradă", care da
tează de ani de zile și care 
se perpetuează pe pielea 
cumpărătorilor. Cine sînt 
deținătorii de spațiu, pe 
cine trebuie să „convingă" 
comerțul și consiliul popu
lar municipal să plece din 
centru ? Vom răspunde Ia 
aceste întrebări tot printr-o 
statistică Direcția generală 
comercială a trimis, la în
ceputul acestei luni, 45 de 
adrese tuturor deținătorilor 
de spații comerciale din 
zona Lipscani care le folo
sesc în alte scopuri, prin 
care le-a pus in vedere eli
berarea acestora pînă cel 
mai tîrziu la 1 ianuarie 
1970 Structura acestor spa
ții este — să vezi și să nu 
crezi ! — următoarea : în
treprinderi aflate in subor- 
dinea M.C.I — 12 spații ; 
comerțul local (aflat în sub- 
ordinea consiliului popular) 
— 11 spații ; cooperația 
meșteșugărească — 14 spa
ții ; alți beneficiari (în
tre care și instituții ale 
consiliului popular munici
pal ca I.A.L.-uri, Direcția 
generală de construcții- 
montaj, Direcția sanitară 
etc.) — 8 spații Nu e oare 
clar pentru toată lumea în 
mina cui se află „cheia" e- 
liberării spațiilor comer
ciale ? Exact a forurilor 
care, prin atribuțiile lor. 
sînt . părinții comerțului

— Nu există acte norma
tive care să reglementeze

în ce condiții se pot eli
bera spațiile comerciale a- 
colo un.de, dintr-un motiv 
sau aityl, ele au fost ocu
pate de alții ? — am între
bat

— Ba da — ni s-a spus — 
există H.C.M 739/1954, care 
prevede că orice spațiu "O- 
mercial căruia i s-a schim
bat destinația trebuie să fie 
pus la dispoziția consiliilor 
populare în termen de 30 
de zile de la data solicitării 
lui. Atunci, de ce nu se ac

ționează în spiritul acestei 
hotărîri ? Sau, dacă respec
tiva hotărîre, veche de 15 
ani, are nevoie de anumite 
îmbunătățiri, de ce nu s-au 
făcut propuneri în acest 
sens, încît să se poată ac
ționa cu fermitate, fără a fi 
stînjenite alte activități, 
dar în interesul redării spa
țiilor comerciale ? Ținem 
să precizăm că, pentru mo
ment, consiliul popular a 
oferit în 60—70 ia sută din 
cazuri spații în loc. Totuși, 
lucrurile nu avansează

Am insistat asupra zo
nei Lipscani întrucît a- 
ici sînt de rezolvat pro
bleme mai multe și mai 
complexe. Dacă ar fi să 
delimităm însă exact — și 
e cazul s-o facem — peri
metrul central comercial, a- 
tunci trebuie să extindem 
discuția și asuora altor 
două zone — Calea Victo
riei, cu arterele și străzile 
care comunică cu ea și. la 
fel, strada Bărăției, Am 
cercetat pe teren, îm
preună cu specialiști ai 
Direcției generale co-

0
merciale, și am con
statat că și aici există zeci 
de mii de metri pătrați de 
spații comerciale (8 800 mp 
în zona Căii Victoriei și 
1 500—2 000 mp în zona Bă
răției) care sînt folosite în 
alte scopuri. Respectivele 
zone nu fac, deocamdată, 
obiectul unui studiu de 
perspectivă. Ca atare, sin
gura cale de impulsionare 
a comercializării lor rămine 
recuperarea tuturor spații
lor care au altă destinație 
și reamenajarea lor grab
nică pentru comerț

Este, firește, de apreciat 
orientarea edililor și co- 
mercianților de a se trece 
Ia refacerea și moderniza
rea centrului comercial 
al Capitalei nu pe baza u- 
nor investiții de amploare 
de la bugetul statului, ci 
apelîndu-se la soluții prac
tice, economicoase — cre
dite bancare rambursabile, 
lucrări de întreținere, re
parații curente și capitale. 
Incit putem spune, fără 
nici o reținere, că anima
rea comerțului pe toate ar
terele din centrul orașului 
se află în .cea mai mare 
parte în mîinile edililor 
Capitalei. Este de dorit și 
de așteptat ca, în aceste 
condiții, să se acționeze cu 
toată răspunderea și spiri
tul gospodăresc, la toate e- 
șaloanele, pentru a se im
prima activității de reani
mare a comerțului în acest 
perimetru ritmul capabil să 
dinamizeze în cel mai scurt 
timp viața comercială a 
centrului CapitaleL

un.de
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citorești din aceste țări vor acțio
na consecvent ir. direcția înlătu
rării greutăților, pentru găsirea 
căilor de a dezvolta colaborarea 
ți' întări unitatea, vom depăși în- 
tr-o perioadă relativ scurtă si
tuația încordată de astăzi.

în ceea ce privește România, ea 
a acționat și acționează consec
vent în această direcție ; ea își va 
aduce și în viitor contribuția acti
vă la dezvoltarea colaborării și 
unității cu toate statele socialiste.

ÎNTREBARE : Țara dum
neavoastră, ca și țara noastră 
sînt profund interesate în 
realizarea securității europene, 
în înlocuirea echilibrului ne
sigur dintre blocuri printr-wn 
sistem de securitate trainic și 
stabil, bazat pe colaborarea 
tuturor țărilor europene. O 
dată cu maturizarea condițiilor 
pentru ținerea conferinței eu
ropene privind securitatea, 
devine, desigur, tot mai nece
sar ca principiile generale să 
fie completate cu propuneri 
adecvate, concrete. Aveți' de 
sugerat asemenea propuneri ?

RĂSPUNS : Desigur, securitatea 
europeană este un deziderat arză
tor și actual al tuturor popoare
lor de pe continentul nostru. Noi 
apreciem câ în ultimii ani s-au 
obținut rezultate pozitive în di
recția dezvoltării colaborării între 
statele continentului, s-au creat 
condiții favorabile pentru a se a- 
borda, într-un mod realist, proble
ma securității europene. Conside
răm că în această direcție un rol 
important au avut hotărârile țări
lor socialiste adoptate in 1966 la 
București și la Conferința de la 
Budapesta din martie a.c., precum 
și recenta întâlnire de la Praga 
a miniștrilor de externe ai acestor 
țări.

Considerăm pozitive propunerile 
pentru organizarea unei întâlniri a 
țărilor europene ; o asemenea în
tâlnire este necesară, ea ar avea o 
importanță deosebită pentru dez
voltarea colaborării și încrederii 
între statele de pe continent. A- 
cordăm o atenție deosebită pro
punerii privind adoptarea unei de
clarații sau a unui document cu 
privire la renunțarea ia folosirea 
forței, precum și la dezvoltarea 
colaborării economice, comerciale 
și tehnico-științifice între statele 
europene. Considerăm că acestea 
sînt chestiunile cele mai actuale a 
căror rezolvare ar face posibilă 
crearea unei baze de colaborare 
trainică între țările europene, ar 
deschide calea rezolvării în per
spectivă și a altor probleme din 
Europa. După părerea noastră, este 
necesar ca fiecare stat european să 
acționeze în această direcție. Ar 
fi util să aibă loc un șir de întîl- 
niri bilaterale și multilaterale, cu 
scopul de a pregăti în cele mai 
bune condiții această întâlnire.

ÎNTREBARE : V-ciș ruga 
să vă referiți la principiile și 
la modul în care ar trebui să 
se dezvolte relațiile econo
mice, comerciale și tehnico- 
științifice dintre țări.

RĂSPUNS : Noi pornim de la 
faptul că problema colaborării e- 
conomice, comerciale, tehnico-ști
ințifice în Europa, ca și în întrea
ga lume, este esențială pentru dez
voltarea relațiilor dintre state, 
pentru progresul general și asigu
rarea păcii. în condițiile revoluției 
tehnico-științifice actuale, nu se 
poate concepe dezvoltarea econo
mică și socială a unei țări, a unui 
popor, fără o strânsă colabora

(Urmare din pag. I)
pagandei agrozootehnice de masă 
prin cursuri, conferințe și' tipărituri 
pentru a contribui la ridicarea nive
lului tehnic și științific al agricul
turii, la sporirea producției în această 
importantă ramură a economiei na
ționale. Ceea ce trebuie să caracte
rizeze învățăminte] agrozootehnic 
este strfnsa legătură eu realitățile și 
problemele Specifice din fiecare u- 
nitate agricolă Numai în acest 
tel, acumularea de cunoștințe va 
duce la creșterea producției, la îm
bunătățirea activității in toate sec
toarele.

Așa cum s-a arătat. și in alți 
ani au fost organizate cursuri ale 
invățămîntului agrozootehnic la cate 
au fost atrași numeroși oameni ai 
muncii din agricultură. Dar, cu țoa
le rezultatele meritorii obținute,. au 
existat și o serie de vicii de con
cepție și organizare care iși aveau 
originea atît in tematica aleasă, 
cît și în modul în care se desfășu
rau cursurile. Sînt cunoscute cazuri 
cînd se alegeau lecții despre cultura 
unor plante sau îngrijirea unor spe
cii de animale și păsări care nu e- 
rau cuprinse in planurile de pro
ducție ale cooperativelor agricole, lu
crări pe tipuri de sol care nu exis
tau în zona respectivă etc. Aseme
nea neajunsuri se datorau faptului 
că lectorii, organele agricole jude
țene nu selectau tematicile in func
ție de condițiile locale. Caracterul 
sezonier al invățămîntului agrozoo
tehnic nu crea posibilitatea să se a- 
sigure o legătură strînsă între cu
noștințele predată și procesul de pro
ducție.

Ținîndu-se seama de deficiențele 
care s-au manifestat, s-au inițiat, ca 
principală formă de râspîndire 
organizată a cunoștințelor agrozoo
tehnice, cursurile cu durata tie 
un an. Aceste cursuri se vor organiza 
atît în întreprinderile agricole de 
stat, cit și în cooperativele agricole, 

re cu alte state și popoare. De 
aceea, noi considerăm că sta
tele europene trebuie să pună pe 
prim plan intensificarea și lărgi
rea colaborării și cooperării econo
mice, comerciale și tehnico-știin- 
țifice. Desigur, această cooperare 
și colaborare trebuie să se bazeze 
pe principiile egalității intre state, 
să pornească de la interesele fie
cărui partener și, in același timp, 
să deschidă posibilitatea unui 
schimb mai liber, mai amplu, atât 
de produse, de tehnologii, cit și 
de cuceriri ale științei. Aceasta 
presupune, desigur, renunțarea la 
tendințele spre grupări economice 
închise — cum ar fi Piața co
mună — creîndu-se posibilități de 
extindere a relațiilor bi și multi
laterale. Firește, formele unor a- 
semenea relații pot fi diferite — 
nu trebuie să încercăm să le limi
tăm, să le circumscriem într-un 
cadru îngust. Ceea ce trebuie să 
avem în vedere este că această 
colaborare, această cooperare eco
nomică și tehnico-științifică tre
buie să contribuie la dezvoltarea 
rapidă a fiecărui stat, să excludă 
posibilitatea unor forme de domi
nație. în felul acesta se pot găsi 
nenumărate forme de cooperare 
reciproc avantajoasă.

ÎNTREBARE: Trecînd pe 
terenul dezvoltării interne a 
României, permiteți-mi să re
marc că un observator obiec
tiv și bine intenționat din 
străinătate nu poate decit să 
fie impresionat de eforturile 
mari care se fac pentru pro
gresul și modernizarea eco
nomiei. Cum apreciați rezul
tatele principale și scopurile 
imediate ale acestor eforturi ?

RĂSPUNS : Așa cum am arătat 
de altfel și la Congresul al X-lea, 
România pune un accent deosebit 
pe organizarea unei industrii mo
derne, bazată pe tehnica nouă. De 
asemenea, acordăm o atenție deo
sebită agriculturii, ca una din ra
murile de bază ale economiei noas
tre. în aceste direcții putem spune 
că am obținut rezultate mulțumi
toare, planul cincinal actual înde- 
plinindu-se-un condiții bune.

Dezvoltarea industriei, a eeono- 
rfiîdfi noastre în general',"ST puS’‘pro- 
biema Îmbunătățirii formelor de 
conducere și planificare”» activi-, 
lății economice. Trecînd la reali
zarea acestor sarcini, noi am pornit 
de la necesitatea de a imbina cit 
mai judicios conducerea centrală 
și unică, pe bază de plan, a econo
miei, cu o larga autonomie șt in
dependență ale unităților economica. 
In aceasta direcție au fost luate o 
serie de măsuri, altele sînt în curs 
de definitivare. Aceste măsuri se 
referă la sporirea atribuțiilor în
treprinderilor, la crearea unor cen
trale sau combjnate . economice 
care vor avea atribuții largi in 
planificarea și conducerea, activi
tății economice a grupului de în
treprinderi pe care le cuprind. Ac
ționăm pentru descentralizarea 
unor sarcini, perfecționarea pla
nificării, îmbunătățirea activității 
financiare, creșterea responsabili
tății întreprinderilor și centralelor, 
degrevarea de anumite îndatoriri 
a ministerelor economice.

Rezultatele sînt în general pozi
tive, deși activitatea centralelor 
este la început : încă nu au un an 
de activitate Noi dorim ca. în ca
drul centralelor, să punem un ac
cent mai puternic pe specializa
rea întreprinderilor, mergînd spre 
o producție de scrie mare, spre 
dezvoltarea largă a cooperării atît 
în cadrul național cît și cu alte 
state. Organizarea de centrale sau 
combinate, de complexe mari e- 
conomice va crea condiții favora
bile specializării și cooperării mai

potrivit Specificului activității din fie
care unitate. Are o mare inemnătate 
practică participarea la aceste cursuri 
a tuturoi muncitorilor din fermele 
I.A.S.. a țăranilor cooperatori și în
deosebi a celor "are lucrează în sec
toarele legumicol al creșterii vacilor 
de lapte, porcilor și păsărilor, vitic iî- 
turii și pomicultură, culturilor iriga
te, plantelor tehnice. Cursurile se vor 
desfășura pe întreaga durată a anu
lui. în acest scop vor avea loc activi
tăți săntămînale de instruire teore
tică și practică, iar in perioada lucră
rilor agricole se vor desfășura în

agricol
strînsă legătură cu nevoile campa
niilor, abordind in fiecare perioadă 
problemele specifice. Va trebui să se 
realizeze o legătură logică intre acu
mularea de cunoștințe Și aplicarea lor 
în practică. Se vor stabili teme care 
corespund structurii producției, dife
rențiat pe brigăzi, ținîndu-se sea
ma de specificul fermei sau brigăzii, 
de locul de muncă și de problemele 
care este neceăar să fie cunoscute 
mai bine de cursanți. Bineînțeles, 
din tematica cursurilor ce se vor ține 
în cooperativele agricole nu vor tre
bui să lipsească teme legate de întă
rirea economică și organizatorică a 
cooperativei. îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii, folosirea 
rațională a fondurilor, desfășurarea 
acțiunilor intercooperatiste, căile de 
dezvoltare a proprietății obștești, ne
cesitatea achitării integrale a obliga
țiilor către stat. 

largi atît pe plan național, cît și 
internațional, va asigura posibili
tatea introducerii mai rapide a 
tehnicii moderne în producție, ri
dicarea generală a calității întregii 
activități economice.

ÎNTREBARE : In Raportul 
prezentat la Congres ați ară
tat că Partidul Comunist Ro
mân pornește în activitatea sa 
de la premisa că „o dată cu 
creșterea forțelor de pro
ducție trebuie asigurată per
fecționarea continuă a rela
țiilor de producție". In acest 
sens, dumneavoastră ați sub
liniat necesitatea conducerii 
colective a întreprinderilor e- 
conomice și a participării ne
mijlocite a oamenilor muncii 
la conducerea activității eco
nomice, ați insistat asupra 
dezvoltării democrației socia
liste și combaterii birocratis
mului prin controlul maselor 
asupra activității tuturor or
ganelor puterii. Vă rog să vă 
referiți la aceste probleme.

RĂSPUNS : Noi am pășit la or
ganizarea și perfecționarea condu
cerii colective ; am înființat comi
tete de direcție în întreprinderi și 
comitete de administrație in cadrul 
combinatelor și centralelor cu rolul 
de a conduce întreaga activitate a 
unităților respective. în organis
mele de conducere ale întreprinde
rilor, la, care participă cadre de 
conducere și cei mai buni specia
liști, am antrenat și exponenți ai 
sindicatelor și reprezentanți ai sa- 
lariaților desemnați în adunările 
generale ale oamenilor muncii. Am 
introdus principiul muncii colecti
ve și în conducerea ministerelor, 
in sensul că organele de conducere 
ale acestora au un caracter deli
berativ, iau hotărîri asupra princi
palelor probleme ale dezvoltării e- 
conomice.

în activitatea Întreprinderilor a- 
tribuim un rol important adună
rilor generale ale salariaților — 
chemate să analizeze activitatea e- 
conomică a unităților respective, să 
exercite un control de masă asupra 
muncii desfășurate în întreprindere 
pentru dezvoltarea producției și, 
totodată, să mobilizeze eforturile în
tregului colectiv pentru,.perfecțio
narea activității economice.

Desigur, sîntem abia la început, 
dar experiența ne va ajuta să îm
bunătățim continuu activitatea in 
această privință. Țin să mai adaug 
că, in acest domeniu, am studiat 
în prealabil experiența altor țări 
socialiste și continuăm să o stu
diem, ținem seama de tot ceea ce 
ni se pare bun într-o țară sau alta. 
Astfel ne străduim să perfecționăm 
neîncetat activitatea din economie.

în perspectivă, conducerea acti
vității economice — ca de altfel în 
toate domeniile — se va desfășura 
pe baze tot mai democratice, cu 
participarea largă a colectivelor 
de oameni ai muncii ; vom crea o 
bună ambianță pentru a se putea 
discuta pe larg problemele dez
voltării societății noastre, spre a 
se găsi cele mai potrivite căi de 
edificare a socialismului.

ÎNTREBARE: România și 
Iugoslavia se numără printre 
țările care se pot minări cu 
o tradiție de prietenie înde
lungată. In prezent ne apro
pie și identitatea orînduirii so
ciale, precum și multitudinea 
punctelor de vedere comune 
privind lumea contemporană. 
După părerea dumneavoastră, 
ce ar trebui întreprins, de o 
parte si de cealaltă, pentru a 
dezvolta în continuare rela
țiile dintre țările noastre și 
a progresa și mai rapid pe 
drumul colaborării practice ?

Cea mai mare atenție trebuie acor
dată desfășurării cursurilor. Expe
riența a numeroase unități agricole a 
demonstrat câ modul școlăresc de 
predare a lecțiilor tui dă rezultate. 
Nona formă de organizare și desfășu
rare a învățământului agrozootehnic 
trebuie să urmărească atragerea tutu
ror cursanților la dezbaterea proble
melor puse în discuție, să reliefeze 
în cadrul discuțiilor ce este pozitiv și 
negativ în domeniul respectiv, să 
pornească de la realitatea bună sau 
rea, de la succese sau insuccese, adu- 
cînd fiecare experiența proprie și

subliniind metodele care au fă
cut posibilă obținerea de produc
ții bune sau cauzele care au de
terminat producțiile mici. Menirea 
lectorului va fi să reliefeze cu 
competență ceea ce este esen
țial, să explice cum se lucrează știin
țific. să arate de ce este necesar să 
se procedeze intr-un anumit tel și 
nu in altul.

Succesul în desfășurarea învâță- 
mîntului agrozootehnic este hotărît 
în cea mai mare măsură de buna 
utilizare a materialului didactic aju
tător, a filmelor și a diafilmelor, 
de organizarea de schimburi de expe
riență. Conducerile unităților agri
cole și lectorii se vor îngriji din 
timp de strîngerea unor materiale 
ajutătoare : plante, produse, colecții 
de semințe, de dăunători, de buru
ieni etc., care vor fi folosite în 
susținerea lecțiilor. Ținînd seama

RĂSPUNS : Este adevărat, în
tre România și Iugoslavia există 
relații vechi de prietenie și cola
borare. Popoarele noastre nu au 
avut niciodată probleme litigioase. 
De-a lungul dezvoltării lor istori
ce ele s-au întrajutorat pentru 
a-și asigura dezvoltarea indepen
dentă. în condițiile noi, cînd atît 
în România cît și în Iugoslavia se 
construiește socialismul — trecînd 
peste momentele care au umbrit 
într-o perioadă colaborarea noas
tră — relațiile dintre România și 
Iugoslavia au cunoscut o dezvolta
re puternică.

Apreciem că astăzi raporturile 
dintre țările și partidele noastre 
sînt dintre cele mai bune, că atît 
pe pian economic, științific și cul
tural. cît și în viața internațională, 
România și Iugoslavia dezvoltă o 
colaborare' largă, adueîndu-și con
tribuția activă la rezolvarea pro
blemelor păcii și progresului mon
dial. Aș dori să menționez, în trea
căt, intîlnirile dintre reprezentan
ții statelor și partidelor noastre, 
respectiv intîlnirile cu tovarășul 
Tito, care sînt tocmai o dovadă a 
raporturilor de strînsă colaborare 
și prietenie dintre țările și parti
dele noastre.

în ce privește relațiile economi
ce, acestea au cunoscut în ultimii 
ani un progres rapid ; un exemplu 
este construcția în comun a hidro
centralei de la Porțile de Fier. 
Nu putem spune, firește, că 
am ajuns la maximum ; de alt
fel, aceasta nu se va putea 
spune niciodată. Apreciez că sînt 
încă mari posibilități pentru am
plificarea colaborării noastre eco
nomice. Pentru a transforma în 
realități aceste posibilități, este 
necesar ca atît întreprinderile ro
mânești cît și cele iugoslave, atît 
guvernul român cît și gu
vernul iugoslav să acționeze 
pentru aplicarea concretă a hotă- 
rîrilor adoptate în comun de con
ducătorii de partid și de stat din 
Iugoslavia și România.

O serie de probleme fac obiec
tul discuțiilor dintre specialiștii 
țărilor noastre. Unele și-au găsit 
deja soluționarea, altele, sperăm, 
își vor găsi rezolvarea in viitor ; 
esențial este, după părerea mea, 
atît pentru România cît și pentru 
Iugoslavia, să punem un ..accent, 
deosebit pe ridicarea calității pro
duselor. Am în vedere nivelul teh
nic și tot ce este legat de el ; a- 
ceasta este o premisă esențială ce' 
favorizează lărgirea schimburilor 
dintre țările noastre. Eu mă refer 
la ce trebuie să facă întreprinde
rile românești. întrucît pentru în
treprinderile iugoslave 'această 
problemă o pune, a pus-o și o va 
pune conducerea iugoslavă.

Noi ne preocupăm ca întreprin
derile românești, ca ministerele 
noastre să acționeze mai ferm 
pentru rezolvarea problemelor le
gate de dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări. Sînt convins că 
'întreprinderile și ministerele iugo
slave și române vor găsi soluții 
comune și vor asigura lărgirea co
laborării tehnico-eeonomice. In 
mod deosebit consider că este ne
cesar să se treacă la o formă supe
rioară, la dezvoltarea. cooperării 
în producție între întreprinderile 
din țările noastre. Aceasta este 
una din problemele esențiale ale 
relațiilor noastre și consider că 
atît România cit și Iugoslavia sînt 
interesate să facă mai mult in a- 
ceastă privință.

în încheiere, vă rog să transmi
teți partidului, comuniștilor, tutu
ror cetățenilor iugoslavi urări 
calde de prosperitate, de fericire 
și succes în construcția socialismu
lui. Și, desigur, urarea ca relațiile 
dintre țările noastre să se dezvolte 
necontenit, în interesul și spre bi
nele ambelor popoare.

de importanța pe care o au labora
toarele agricole și loturile demon
strative pentru aprofundarea cu
noștințelor agrozootehnice, direcr 
țiile agricole, împreună cu uniunile 
cooperativelor agricole de producție, 
au datoria să acorde snrijin 
cooperativelor agricole de producție 
pentru organizarea acestora.

După cum se vecie, la dispoziția 
unităților agricole există un bogat 
material didactic necesar aprofun
dării cunoștințelor predate la 
cursurile învățămintului agrozoo
tehnic. Este lesne de înțeles ce va

loare au aceste materiale pentru 
înțelegerea cunoștințelor respec
tive. De aceea trebuie acordată cea 
mai mare atenție repartizării lor ju
dicioase. De un real folos pentru le
garea învățămintului de producție sînt 
schimburile ' de experiență intre 
cursanți. Un mare rol în extinderea 
experienței bune il pot avea intil- 
nirile organizate în cadrul învăță
mintului agrozootehnic cu un scop 
bine precizat — și anume de a viza 
atît aplicarea metodelor știin
țifice in producția vegetală și a- 
nimală, cît și chestiuni de condu
cere, de organizare a muncii in ca
drul brigăziior și echipelor etc. Este 
o "cale sigură prin care cunoștințele 
noi și experiența înaintată se pot 
generaliza cu rezultate bune.

Caracterul concret si eficient al 
învățămintului depinde in mare mă
sură de adoptarea unor, forme va-

RITM INTENS DE LUCRUPE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII HUNEDORENE
Pe șantierele de construcții- 

niontaj se intensifică activitatea 
în vederea realizării integrale 
a planului de investiții. In pe
rioada ianuarie-octombrie, în 
județul Hunedoara s-au efectuat 
lucrări de construcții și montaj 
în valoare de peste 1,2 miliarde 
lei, reprezentînd 84,1 la sută din 
prevederile planului anual de 
investiții. Au fost puse astfel în 
funcțiune Întreprinderea de 
prefabricate din beton de la 
Bîrcea, cariera de dolomită me
talurgică de la Crăciuneasa, 
noua oțelărie electrică, cu cele 
două cuptoare de cîte 50 tone de 
la Hunedoara, secția de oxizi de 
fier de la Fabrica chimică din 
Oră.șlie, Fabrica de stîlpi hidra
ulici pentru susținerea abataje
lor miniere de la Vulcan și al
tele. Se află, de asemenea, in 
probe tehnologice primul grup 
energetic de la centrala termo
electrică Deva. întreprinderea 
electrocentrale Deva, întreprin
derile miniere Barza și Hune
doara, direcția județeană P.T.T.R. 
au realizat pînă la începutul a- 
cestei luni între 86 și 99 la sută 
din planul anual de investiții. 
Este necesar ca in continuare pe 
unele șantiere ritmul lucrărilor 
de construcții-montaj să fie ac
celerat : de pildă, la lucrările de 
extindere a sectoarelor de ajus
tat din cadrul laminoarelor de 
la Hunedoara și la lucrările de 
deschidere a noilor mine de la 
Livezeni și Bărbăteni, precum și 
ia cele de la Fabrica chimică 
din Orăștie și de la uzinele 
„Vietoria“-Călan.

ÎN JUDEȚUL IAȘI

ANGAJAffllElE Itt 
PI ACEST AU

AO FOST DEPĂȘITE
In cele 10 luni care au trecut 

din acest an, pe întreaga indus
trie a județului Iași s-a realizat 
o producție globală de peste 268 
milioane lei peste prevederile 
de plan. Aceasta înseamnă o de
pășire a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă pe acest 
an de organizația județeană de 
pai-Ud cu 70 milioane lei. Față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut, s-a obținut un spor la 
producția globală de 30,1 la 
sută Planul și angajamentele au 
fost depășite și Ia producția 
marfă vîndută și încasată, livrin- 
du-se peste prevederi 1040 tone 
țevi sudate și 936 tone profile 
îndoite, 2658 tone fibre polieste- 
rice, 123 100 m.p. țesături de mă
tase, 82 7 0 m.p. țesături de bum
bac, 138 009 bucăți tricotaje, 512 
tone margarina și alte produse. 
Sporul de producție a avut 
loc îndeosebi pe baza creșterii 
productivității muncii. I a acest 
indicator, nivelul planificat a 
fost dcăsit cu 2,5 la sută, in- 
re riști îndu-se o creștere de 15,6 
la sulă în comparație cu aceeași 
pe ioac’ă a anului 1968.

în județul Iași s-au obținut 
succese deosebite si ne linia în
deplinirii angajamentelor pri
vind activitatea patriotică. Va
loarea lucrărilor efectuat» prin 
mnn»ă volimiar-patriotică se 
ridică pe total județ 'a 70 108 820 
tei, cu a-noa-e 10 m’l:o’w mai 
nv’lt fața de angajamentele 
luate.

riate și atractive pentru însușirea 
experienței pozitive diii stațiunile 
experimentale, întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole 
fruntașe. Și pină acum in acest scop 
au fost editate’ numeroase broșuri, 
pliante, foi volante și alte materiale, 
dar multe din acestea tratează pro
bleme și noțiuni la modul general, 
neatractiv, eu puține elemente real
mente noi și interesante. Este imperios 
necesar ca materialele destinate pro
pagandei agricole să cuprindă nou
tățile tehnico-științifice din diferite 
domenii ale producției, tehnologiile 
înaintate specifice diferitelor culturi 
agricole, specii și categorii de ani
male, adaptate cond.țiilor locale.

Organele de specialitate din Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii, 
care poartă răspunderea pentru con
ținutul învățămintului agrozootehnic 
de masă, trebuie să atragă la elabo
rarea materialelor didactice un nu
măr cit mai mare de specialiști din 
dnitățile de producție, care cunosc 
cel mai bine realitatea, cerințele 
practicii agricole.

Desfășurarea în bune condiții a 
cursurilor invățămîntului agrozoo
tehnic presupune ca direcțiile, agri
cole, în colaborare cu uniunile co
operatiste județene, să se ocupe cu 
mult discernămînt și perseverență 
de organizarea și coordonarea acti
vității în toate unitățile agricole so
cialiste, de eactivitatea caselor agro
nomului, de îndrumarea metodică a 
laboratoarelor agrico’e și a loturilor 
demonstrative, de editarea materia
lelor de propagandă agrozootehnică. 
De asemenea, 'in fiecare județ, tre
buie să se ia măsuri neîntîrziate 
pentru a asigura condițiile materi
ale necesare desfășurării normale, 
fără întreruperi, a învățămintului a- 
g’-ozootehnic de masă și a celorlalte 
forme de pregătire profesională a 
țăranilor.

în scopul îmbunătățirii formelor de 
organizare s-a prevăzut ca la nive
lul fiecărei comune să se constituie 
comisii de propagandă agricolă, con-

Necesitatea stringentă 
a unui dialog permanent 
ȘTIINȚĂ-PRODUCȚIE

Ing. N. DRAGOMIR
director general al uzinelor „Electromagnetica*

Practicarea unei colaborări siste
matice între cercetare și producție 
— iată unul dintre imperative
le esențiale ale dezvoltării teh- 
nico-economiee rapide din zile
le noastre. In legătură cu aceas
ta, documentele Congresului al 
X-lea al P.C.R au subliniat nece
sitatea creșterii contribuției poten
țialului științific la extinderea pro
gresului tehnic. în economia noas
tră ca o sarcină urgentă, continuă, a 
actualei etape. Legăturile dintre u- 
nitățile de cercetare șl uzine se cer 
deci nu numai extinse și aprofun
date. dar mai ales permanentizate, 
în primul rînd între acele colective 
științifice și de producție care sînt 
înrudite, apropiate ca profil. Această 
cerință se impune cu o deosebită a- 
cuitate și în domeniul industriei e- 
lectrotehnice, al cărei rol important 
în înzestrarea tehnică a economiei 
noastre este binecunoscut.

O întreprindere modernă — cum 
este și „Electromagnetica" — nu se 
poate limita prea multă vreme la 
realizarea unor produse care să se 
succeadă neschimbate ani in șir, 
în aceeași formă și de pe aceleași 
linii tehnologice. Exigențele crescîn- 
de ale beneficiarilor, perfecționările 
ce trebuie aduse permanent produ
selor, perceptibile pină și în amă
nunte în aparență nesemnificative, 
determină un continuu efort de mo
dernizare a producției, de rentabiliza
re a procesului de fabricație. Evoluția 
este deosebit de rapidă în domeniul 
industriei electrotehnice, ceea ce face 
ca și uzina să resimtă în momentul 
de față din ce în ce mal presant ne
voia unui sprijin mai susținut din 
partea cercetării. în ce direcții tre
buie axate aceste eforturi sporite de 
colaborare cu unitățile științifice de 
specialitate ? în primul rînd, in cea 
a asimilărilor de noi produse și teh
nologii, superioare celor existente. In 
acest domeniu este nevoie de 
cooperare între știință și pro
ducție și în perioadele de contu
rare și definitivare a soluțiilor de 
laborator, și după aceea, în etapele 
tie asimilare și producere industria
lă a acestora.

Cu toate acestea, unele dintre in
stitutele științifice cu care colaborăm 
continuă ca, ir rele mai multe din 
cazuri, să rte livreze soluțiile sau pro
totipurile menite a l’i produse la sca
ră, j^usirjală,, fără să se mai inte
reseze d'ipa. aceea prea insistent de 
soarta..lor,, lia, mai mult, sînt frec-, 
vent.e cazurile. cînd aceste soluții nu 
sînt bine definitivate, experimentate, 
ceea ce duce la perturbați!, la între
ruperi ale producției.

Un teren de manifestare a conlu
crării îl oferă și îmbunătățirea ne
încetată a produselor intrate in fa
bricație pentru a Ie asigura perfor
manțe calitative și tehnologice supe
rioare, competitive. în ceea ce ne 
privește, vizăm .și ne intere
sează în prezent perfecționarea 
multor produse actuale : apa
rate telefonice, sistemele de cu
rent! purtători, redresoarele și 
elementele redresoare, contoarele e- 
lectrice. Reamintesc că în Direc
tivele Congresului al X-lea se vor
bește de mărirea capacității centra
lelor telefonice automate (aflate de 
altfel în producția noastră), de extin
derea automatizării în telefonia in
terurbană — ceea ce reprezintă 
implicit și sarcini pentru noi.

în această ordine de idei, țin să 
amintesc că în ce privește unele 
colective de la catedre, și anume tie 
la institutul politehnic din Bucu
rești (de exemplu, catedra de 
aparate electrice), am și inițiat 
o colaborare mai susținută în le
gătură cu perfecționarea contoarelor 
electrice trifazate, deși, la această 
temă, s-ar putea manifesta mult 
mai multă operativitate din partea 
cercetătorilor. De asemenea, o serie 
de alte teme ar putea fi abordate 
de institute ale Academiei, îm
preună cu specialiștii uzinei. De 
pildă, utilizarea ultrasunetelor în 
procesul de curățire a piese
lor de mecanică fină sau prelu
crarea unor materiale foarte dure, 

duse de specialiști. Menirea acestora 
este să susțină conferințe, să orga
nizeze schimburi de experiență și 
demonstrații practice, consultații 
tehnice, vizionări de filme și de 
diafilme agricole, prelucrarea unor 
recomandări tehnico-științifice.

Ținînd seama de însemnătatea
deosebită pe care o au propaganda 
agricolă, cursurile invățămîntului
agrozootehnic de masă in evoluția 
mai rapidă a agriculturii pe calea 
modernizării, pentru creșterea pro
ducției agricole se impune ca toate 
comitetele județene și comunale de g 
partid, organizațiile de partid din B 
cooperativele agricole, din întreprin- B 
derile agricole de stat și întreprin- B 
derile pentru mecanizarea agricul- w 
turii să analizeze periodic modul 9 
cum sînt îndeplinite măsurile stabi- H 
li te, să atragă la această activitate | 
consiliile populare comunale, orga- H 
nizațille sindicale. organizațiile B 
U.T.C. și comisiile de femei. Pentru H 
sprijinirea. îndrumarea și controlul 
desfășurării învățămintului agrozoo- H 
tehnic, a propagandei agricole în an- B 
sarnblul ei, un mare rol revine oa- H 
menilor de știință, specialiștilor din B 
domeniul cercetării științifice și al | 
invățămîntului. Aportul acestora este H 
de mare însemnătate pentru îmbogă- I 
țirea conținutului și formelor pro- B 
pagandei agricole, pentru captarea | 
interesului cursanților, al auditorilor | 
dornici să afle și să aplice cunoștin- R 
fele teoretice și practice de care de- H 
pinde creșterea randamentului pro- 0 
priei lor activități.

Este in interesul direct al țărani- m 
mii, al cadrelor de conducere și spe- I 
ciallștilor agricoli, al întregii socie
tăți, ca activitatea de ridicare a ni
velului profesional al tuturor celor 
ce muncesc pe ogoare și în ferme 
să fie urmată de aplicarea în prac
tică a cunoștințelor dobîndite, de 
creșterea producției agricole și a efi
cienței economice în agricultură. 8 

respectiv tăierea cu jet de plasmă 
(sau alte mijloace economice și ra
pide), în locul tăierii mecanice a 
tablelor și blocurilor groase. Cred 
că și aceste teme corespund pro
filului acelor unități și că s-ar pu
tea realiza o rodnică colaborare cu 
ele pe bază de contract.

Pe o cale utilă, rodnică evoluează 
și colaborarea noastră cu unele in
stitute de nivel departamental, apro
piate ca profil. Cu Institutul de cer
cetări și proiectări pentru industria 
electrotehnică, uzina realizează astăzi 
o serie de produse de export, desti
nate utilizării în climat tropical, pre
cum și un număr de piese ceramice 
care, într-un viitor foarte apropiat, 
nu vor mai trebui aduse din import. 
Totuși, in domeniul produselor 
pentru climat tropical nu toate pro
blemele au feet elucidate.

Ca urmare a colaborării noas
tre cu Institutul de cercetări 
și proiectări pentru instalații de 
automatizare (I.P.A.), au și in
trat în fabricație o serie întreagă 
de produse, dar am avut dificultăți 
cu instalațiile de telemecanică desti
nate conductelor magistrale de gaze 
și mașinilor de ridicat. Deși s-a 
cheltuit un important volum de mun
că pentru asimilarea și elaborarea 
proiectelor de execuție, cît și pentru 
pregătirea fabricației, acestea nu au 
fost realizate decit într-un singur 
exemplar, pentru simplul motiv că 
au lipsit comenzile. S-a vădit astfel 
influența negativă pe care o poate 
avea asupra unei unități de produc
ție, în speță uzina noastră, neefec- 
tuarea de către institut, de la înce
put, a unui studiu tehnico-economio 
bine fundamentat care să aprecieze, 
djn toate punctele de vedere, opor
tunitatea asimilării unor produse. 
Este încă foarte timidă preocuparea la 
I.P.A. în ceea ce privește realizarea 
unor centrale telefonice automate 
electronice, deși tendința de electro- 
nizare este astăzi foarte puternică în 
lumea întreagă.

în ceea ce privește cercetarea 
uzinală, ea este axată în pre
zent mai ales, spre asoecte pri
vind creșterea parametrilor func
ționali ai unor produse, cum sînt ce
lulele redresoare cu seleniu sau mag
neții permanenți turnați. Deși unele 
cercetări s-au concretizat în realiza
rea unor astfel de produse cu per
formanțe sporite, acestea nu se află , 
încă la nivelul celor obținute 
de firmele de prestigiu din lume. , 
Desigur, eforturile noastre în această 
direcție vor continua, dar un sprijin 
susținut am putea primi din partea 
colectivelor de cercetare de la 
I.C.P.E. sau I.C.E.M., care se ocupă 
de probleme similare și le-ar putea 
asigura acestora o rezolvare mult mai 
rapidă și mai eficientă. Bineînțeles 
că, în acest caz, s-ar putea utiliza 
mai bine și baza materială de cer
cetare și experimentare de care dis
pune uzina noastră.

încă o solicitare, pe care „Electro
magnetica" o adresează cercetării din 
institutele de profil privește mate
rialele întrebuințate în producția cu
rentă. în prezent, sume încă mari se 
cheltuiesc pentru aducerea unor 
asemenea materiale din străinătate, 
deși cu un anumit efort producția 
acestora ar putea fi asimilată în 
țară. Se reliefează în acest sens o 
serie de obiective esențiale pentru 
cercetarea de specialitate, spre a face 
ca uzina noastră să depindă într-o 
măsură cît mai mică de importuri. 
După părerea mea, cercetarea tre
buie să tiradă mai întîi să lichideze 
total încă de pe acum din soluțiile 
și proiectele ei acele materiale din 
import care există și pot fi procu
rate din țară, urmînd ca să se ac
ționeze energic și in direcția asimi
lării grabnice a celor care nu se pro
duc încă la noi.

De altfel, de asemenea materiale 
sau înlocuitori realizați în producția 
internă ar putea beneficia și alte 
întreprinderi electrotehnice din țară 
— ceea ce justifică, cred, ca cercetă
rile axate pe probleme de metalur
gie neferoasă să devină o preocu
pare mai susținută și pentru centra
la industrială de care aparținem. 
Evident, Consiliul Național al Cerce
tării Științifice și-ar putea și el ma
nifesta din plin aici rolul de factor 
coordonator la nivelul întregii eco
nomii naționale. Rezultatul se va 
reflecta nu numai în importante 
economii de valută, ci și în asigura
rea unei ritmicități sporite a produc
ției electrotehnice, in evitarea golu
rilor de producție provenite din 
cauza întîrzierii unor importuri.

înt^e uzina noastră și unitățile de 
cercetare există deci puternice inter
ferențe care justifică depășirea fazei 
actuale de colaborare, încă ocazio
nală, fragmentată. Uzina poate și 
trebuie să devină, cu adevărat, „cutia 
de rezonanță" a dialogului perma
nent șțiință-producție.

în avans fată 9 
de grafic

A fost terminată, cu 20 do 
zile mai repede față de ter
menul lixat inițial, construc
ția metalică a celui de-al 
treilea grup tehnologic al ia- 
bricii de oxigen a Combina
tului siderurgic din Galați. Cu 
același număr de zile în a- 
van3 a fost predat la montaj 
primul bloc de separare al 
grupului.

Noile instalații asigură un 
spor de producție de 16 000 
mc oxigen pe oră.

(Agerpres)

__________________
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LOCUL SPECIALISTULUI — ÎN MIEZUL PRODUCȚIEI, 
ACOLO UNDE CER INTERESELE SOCIETĂȚII!

Opinii pe marginea anchetei
„CÎT TIMP ȚINE INSTRUIREA OMULUI? ATÎT CÎT ȚINE VIAȚA!"

Sub titlul : „Cît timp ține instruirea omului ? Atît cit ține viața !“ s-ă 
publicat, acum eîteva săptămini, in această pagină o anchetă socială în ca
drul căreia reprezentanți ai lumii științifice, precum și ai practicii indus
triale și agricole și-au exprimat opiniile cu privire la unul dintre cele mai 
importante obiective desemnate de Congresul al X-lea al P.C.R. pe tărîmul 
pregătirii cadrelor : reînnoirea sistematică a cunoștințelor profesionale ale 
specialiștilor, proces cunoscut în întreaga lume sub denumirea de RECI
CLARE.

în chip firesc, ancheta nu-și propunea să epuizeze problematica atît de 
diversă și complexă pe care o implică realizarea acestui obiectiv ; subliniind 
deosebita însemnătate a reciclării, ancheta constituia implicit și o invitație 
adresată oamenilor de știință, conducătorilor unor organe de stat și eco
nomice, specialiștilor din industrie 
mint, de pe toate celelalte tărîmuri 
nele pe care ziarul nostru Ie pune 
mai cu seamă de ordin practic, pe 
de anvergură.

Ecourile primite pînă acum — 
studii de amploare — subliniază

și agricultură, din sănătate și învăfă- 
de activitate, de a dezbate — în colon
ia dispoziție — numeroase alte aspecte, 
care le comportă reușita acestei acțiuni

unelo dintre ele adevărate articole sau 
nu numai importanța acțiunii, dar Și 

stringenta ei actualitate în condițiile unei economii și unei vieți sociale atît 
de dinamice, atît de organic integrate 
lui tehnico-științific, cum sînt cele în 
noastră socialistă.

Din marele număr de ar.tic.iie și 
dacție — și care continuă să sosească _ _ __
motive de spațiu, decit eîteva. Vom pune însă in continuare coloanele aces
tei pagini Ia dispoziția celor ce vor să-și rostească punctul de vedere asupra 
reciclării.

ritmurilor contemporane ale progresu- 
care se dezvoltă în prezent societatea

scnsori pe această temă sosite la re- 
— nu putem publica deocamdată, din

Prof. GH. BUZDUGAN /• 
președintele Consiliului Național 

al Cercetării Științifice

superioare este o- 
în continuare în 
profesiunii sale.
este cunoscut că 

are

Există diferite motive pentru care, 
în vremurile noastre titularul unei 
diplome de studii 
bligat să învețe 
timpul exercitării

în primul rînd.
în anumite momente societatea 
nevoie de specialiști iu domenii noi, 
pe care facultățile nu i-au format 
pînă atunci și a căror pregătire pe 
calea obișnuită ar dura prea mult 
față de urgența problemei ridicate 
Așa, de exemplu, dacă dorim ca în- 
tr-un termen relativ scurt să avem 
ingineri specializați în energetica nu
cleară, care urmează să lucreze în 
centrale electrice termonucleare, for
mula cea mai rapidă de a-i pregăti 
este a unor cursuri de scurtă durată, 
care să fie frecventate de ingineri 
care au studiat o specialitate apro
piată.

în al doilea rînd, evoluția rapidă a 
științei și tehnicii face ca, uneori, 
anumite specialități să devină peri
mate, iar cei care lucrează în dome
niile respective să fie obligați a se 
califica în alte direcții. Azi trăim 
vremea în care locomotivele cu a- 
buri sînt pe cale de dispariție. Ca ur
mare, inginerii care au studiat în 
facultate construcția locomotivelor cu 
aburi trebuie să se adapteze noilor 
construcții de locomotive Diesel sau 
locomotive electrice.

Un al treilea motiv ; pentru a pu
tea lucra cu randament ridicat la lo
cul lor de muncă, specialiștii sînt 
obligați a-și însuși anumite tehnici 
noi de calcul, anumite tehnici mo
derne de laborator. De exemplu : 
inginerii trebuie să învețe să lucreze 
cu calculatoarele electronice ; spe
cialiștii din diferite ramuri —_ ingi
nerie, biologie, medicină, chimie, fi
zică — simt nevoia de a deprinde 
modul de folosire a izotopilor radio
activi ș.a.

în fine, al patrulea motiv, ce! mai 
important, este ritmul de-a dreptul 
vertiginos al progresului științific, 
al acumulării noilor cunoștințe pe 
plan mondial, ritm care face vitala 
necesitatea pe care o simte specialis
tul timpurilor noastre de a se ține 
mereu la curent cu tot ce este nou 
în domeniul său de activitate și în 
domeniile limitrofe.

Dacă primele trei argumente se 
referă la un număr restrîns de spe
cialiști, ultimul îi privește, în fapL 
pe toți. Care sînt căile pentru atin
gerea acestui țel ?

Forma optimă o constituie cursurile 
post-universitare, organizate de că
tre facultăți, întrucît aceste institu
ții sînt. în general, posesoare ale re
zervorului de specialiști care culeg 
tot ce este nou în știință și tehnică, 
mai mult, care creează o bună parte 
din noul în știință ș> au posibilitatea 
de a-1 sintetiza și transmite celor 
interesați.

O întrebare se referă la durata 
studiilor. în general, producția se 
dispensează greu de specialiștii săi, 
iar dacă este vorba de durate lungi 
de pregătire, preferă, din păcate, să 
trimită mai ales pe cei care sînt mai 
puțin utili la locul de muncă, dena
tured scopul acestei acțiuni. Rezul
tă de aici — și practica din multe 
țări o confirmă — că este de dorit 
ca formele de cursuri post-umver- 
sitare să fie de durate scurte, eîteva 
săptămini, cel mult eîteva luni.

De asemenea, este bine să se pre
cizeze locul unde să tie organizate 
cursurile post-universitare, mai ales 
cînd sînt de scurtă durată: să sp țină 
la sediul universității ori în fabrica

sau instituția în care lucrează cursan- 
ții respectivi ? Aici, răspunsul depin
de de împrejurări. Dacă este vorba 
de cursuri de durată ceva mai lungă, 
luni de zile, frecventate de persoane 
provenind de la diferite locuri de 
muncă, este norma! ca ele să fie or
ganizate în institutul de învățămînt 
superior respectiv : din contră, pentru 
cursuri de durată scurtă, de exemplu 
o săptămînă, la care se asigură un 
auditoriu suficient într-o anumită 
întreprindere sau instituție, este mult 
mai convenabilă organizarea la 

. locul de muncă. în asemenea cazuri, 
cursurile pot fi, uneori, serale.

Cursurile destinate scopului expus 
pot fi organizate și de către asociații
le profesionale ale diferiților specia
liști, asigurînd corpul corespunzător 
de conferențiari.

Consider greșită practica din anii 
treeuți, de la cursurile post-universi
tare de ingineri economiști, după care 
posesorii diplomelor de absolvire a a- 
cestor cursuri cereau adesea să pri
mească alte funcții. în alte locuri de 
muncă

Semnificația fundamentală a acestor 
cursuri constă tocmai in posibilita
tea pe care o oferă specialistului de 
a se dovedi cît mai util colectivului 
care l-a trimis și care s-a dispensat 
o vreme de aportul său — nu o dată 
cu sacrificii de timp și muncă supli
mentară ale tovarășilor de între
prindere.

Ing. Constantin SAVU 
directorul Centralei industriale 

siderurgice-Reșifa

Pe linia organizării științifice 
conducerii, producției și a muncii, 
Combinatul siderurgic Reșița 
întreprins acțiuni importante privind 
formarea și perfecționarea pregătirii 
cadrelor la toate nivelele, în raport 
nemijlocit cu cerințele producției. 
Pentru a se putea mai bine organiza

a 
la 

s-auj

și coordona desfășurarea cursurilor, 
s-au întocmit regulamente de func
ționare care cuprind : obiectivele 
cursului, condițiile de selecționare a 
cursanților, conținutul, desfășurarea, 
obligațiile secțiilor și serviciilor, o- 
bligațiile biroului de învățămînt. Pe 
baza acestor regulamente se întoc
mesc documentațiile cursurilor, pla
nul tematic, graficul de desfășurare 
și catalogul pentru urmărirea frec
venței.

Menționez — în afara numeroase
lor cursuri de reciclare ori califica
re, destinate muncitorilor de toate 
meseriile — eîteva cicluri pe care 
le-am dedicat perfecționării profe
sionale a specialiștilor cu studii me
dii și superioare : cursuri pentru 
perfecționarea pregătirii maiștrilor 
în domeniul conducerii, relațiilor u- 
mane, legislației muncii, organizării 
locurilor de muncă și economiei con
crete ; cursuri pentru specializarea 
personalului tehnic cu pregătire me
die în vederea completării cunoștin
țelor tehnice în specialitatea în care 
lucrează sau urmează a lucra; 
cursuri pentru perfecționarea pregă
tirii economiștilor cu studii medii 
sau care sînt pe posturi economice 
de planificatori, merceologi și con
tabili ; cursuri pentru pregătirea a- 
naliștilor de „studiul muncii", în ve
derea îmbunătățirii organizării mun
cii în secțiile și sectoarele de pro
ducție | cursuri pentru perfecționa
rea pregătirii cadrelor de conducere 
în probleme de organizarea condu
cerii, producției și a muncii ; cursuri 
pentru informarea inginerilor asupra 
progreselor științei și tehnicii mon
diale.

în perioada de pregătire a cursu» 
rilor, in centrul atenției noastre stă 
selectarea cursanților și încadrarea 
lor în acea formă de pregătire care 
corespunde cel mai bine aptitudini
lor acestora Astfel, pentru 
Iul cu pregătire superioară 
vedere orientarea în două 
activitatea de conducere și
tea de concepție. în prezent, această 
orientare se face avînd la bază re
zultatele obținute în muncă și do
rința salariatului. în viitorul apro
piat vom experimenta și unele teste 
în cadrul laboratorului fizio-psiholo- 
gic din Centrala siderurgică Reșița, 
care să completeze actualele metode 
de orientare și să dea acestei acțiuni 
un caracter mai științific.

Tot în faza pregătitoare a cursu
rilor, stabilim tematicile acestora, 
căutînd să le dăm un conținut cît 
mai apropiat de necesitățile produc
ției. însușirea cunoștințelor de către 
cursanți, în etapa de desfășurare 
propriu-zisă, depinde în cea mai 
mare măsură de metodele de preda
re ale lectorilor. Căutăm să generali
zăm metodele active de predare, care 
urmăresc participarea tot mai largă a 
cursanților la dezbaterea diferitelor 
teme.

Datorită complexității și stringen
ței cu care se pun astăzi aceste pro
bleme, conducerile întreprinderilor 
și centralelor industriale vor trebui 
să fie ajutate în această acțiune de 
mare răspundere de specialiști cum 
sînt : psihologul industrial, fiziologul 
industrial, sociologul industrial etc., 
ale căror locuri de muncă să fie in 
întreprindere, cît mai aproape de 
producție, acolo unde se creează bu
nurile materiale.

De unde luăm
grăunțele
prețioase
ale noilor

| cunoștințe?
taajssasEaa rasss

Ing. Nicolae PÂUNESCU 
agronom Io C.A.P.-lazu, 

județul Ialomița

In ultima vreme am avut 
prilejul să discutăm cu nu
meroși ingineri din uzine 
și de pe șantiere — la Bu
zău sau la Porțile de Fier, 
în Vrancea sau la Iași. Oa
meni care și-au urmat fi
resc drumul pentru care 
s-au pregătit ani de zile în 
facultăți, conștienți că 
acest fel răspund unor co
mandamente sociale, 
rambursează societății 
vestiția făcută în ei, și, tot
odată, că se realizează pe 
plan profesional și uman. 
Au mers acolo unde erau 
așteptați, unde cunoștințele 
lor trebuiau puse „în 
operă". Și, într-adevăr, ma
rea majoritate a acestor 
specialiști s-au maturizat 
rapid. Și-au cîștigat prin 
muncă, prin spirit de răs
pundere și competentă, sti
ma și prețuirea colectivelor 
din care fac parte. Satis
facțiile lor sînt autentice și, 
dacă ai cumva curiozitatea, 
le afli încorporate în împli
nirile care au drept autori 
sute și mii de oameni.

Pe alții însă, „derogări" 
inexplicabile, „iscălite" cu 
propria mină, i-au abătut 
de la drumul firesc al ono
rării profesiunii alese, al 
împlinirii unui destin de 
bun augur. Abordînd fron
tal acest subiect, într-o dis
cuție sinceră de la om la 
om, i-am găsit măcinați de 
sentimentul propriei lor 
nerealizări, ajunși la acest 
punct de „criză" pentru că 
se ocupă de cu totul altce
va decit ceea 
ani de zile la 
verși tare

Ce gîndesc 
în raport cu 
ci etății și cu

în
că

ir.-

ce au învățat 
cursurile uni-

persona- 
avem in 
direcții : 
activita-

E limpede ca bună ziua că nu poți 
„supraviețui" azi ca autentic specia
list în știința cultivării pâmîntului
— devenită tot mai 
gurării rodniciei lui 
climatice — dacă nu 
vărata avalanșă de 
documentare ce ne 
domeniile profesiei noastre.

Totodată, e o iluzie să-ți imaginezi 
că în condițiile unei activități susți
nute de agronom în I.A.S. ori C.A.P. 
cu multitudinea de sarcini firești — 
ca și de formalități birocratice care 
ne mai macină încă timpul — ar fi 
cineva cu adevărat capabil să păs
treze un contact permanent (nu zil
nic, dar nici măcar săptămînal sau 
lunar 1) cu sursele de informare ale 

.dinamicei noastre meserii,.,. ....
Reprezentînd una dintre cele mai 

jinumeroase>'categorii de 'șpeci«l'liști’-cu 
■pregătire superioară, inginerii agro
nomi au fost — trebuie să recunoaș
tem — departe de a se bucura de 
atenția cuvenită în ce privește reînno
irea cunoștințelor tehnico-științifice. 
Ei n-au avut parte nici măcar de 
acele modalități de perfecționare pro
fesională utilizate plnă în prezent 
pentru alte domenii de activitate.

Profilul distinct al muncii agrono
milor impune însă un cadru caracte
ristic activității de reciclare : în timp 
ce in industrie noutățile tehnice se 
pot aplica, cu minime corective, 
întreaga ramură industrială sau 
meseria respectivă luată în ansam
blul ei, în agricultură noul trebuie 
adaptat cu maximum de grijă la con
dițiile noastre specifice de sol și cli
mă. Preluarea mecanică a noutăților 
se poate solda aici cu pagube greu de 
recuperat De aceea, formele de re
ciclare ce se vor organiza pentru 
profesia noastră e bine să țină neapă
rat seama de aceste condiții, să nu 
se mărginească Ia o simplă înșiruire 
de informații cu privire la ce e nou.

Locul unde să se desfășoare aceas
tă acțiune ? Aici nu încape nici o 
îndoială. Sînt întru totul de acord 
cu tovarășul Al. Pîrva, președintele 
C.A.P. Iecea Mare 
care a propus în 
dumneavoastră să
— prin asumarea
semenea sarcini — ,
nificație adevărată „Caselor agrono
mului". Din păcate, pe alocuri, aceste 
instituții s-au degradat abdicînd a- 
proape total de la menirea lor iniția
lă, devenind în cel mai bun caz niște 
locuri unde se fac tot felul de „pre
lucrări" și „instructaje". A venit mo
mentul ca acestor instituții să li se 
reîncredințeze misiunea cu care au 
fost învestite inițial, aceea de tribu
ne 
re 
în

mult știința asi- 
în orice condiții 
ții pasul cu ade- 
informații, de 

inundă în toate

în 
în

din județul Timiș, 
cadrul anchetei 
se dea în sfîrșit 

plenară a unei a- 
un rost și o sem-

ale experienței înaintate, de foca- 
aie unei largi răspîndiri a noului 
agricultură.

19 octombrie nuTragicul accident produs la Turda în 
este un simplu „fapt divers". Considerăm de datoria noas
tră să informăm mai pe larg redacția asupra acestui acci
dent și să rugăm ca. de la tribuna „Scânteii", să se înte
țească puternicul curent de opinie publică împotriva unei 
mentalități care duce la rezultate grave.

Un om care admite că se poate sui la volan după. ce 
a băut vîrtos nu este asasin doar în momentul cind întâm
plarea scoate pe cineva înaintea mașinii sale, ci a început 
să omoare din însuși momentul cind s-a așezat la volan. 
Mai există oameni — din păcate, inclusiv tineri — lipsiți 
de un minim de responsabilitate, care iau totul condam
nabil de ușor și nu se dau îndărăt de la hoție și orice 
fel de infracțiune Indulgența care le furnizează scuze si 
circumstanțe atenuante le înlesnesc trecerea spre delicte 
din ce in ce mai grave ; în loc de a-i izola, de a le bara 
faptele antisociale acești „înțelegători" tind să transforme 
unele familii și grupe în „bune conducătoare" de delict, 
ajută curentul, rău să se propage. Vă scriem în nădejdea 
că toți oamenii cinstiți, urmărind implicațiile tragicului 
accident despre care este vorba in scrisoarea noastră, se 
vor uni mai activ pentru a înălța un zid de netrecut în 
calea mentalității infracționale.

Sîntem părinții fetelor Gențiana-Mihaela Moldovan si 
Dana Diacenco care se jucau pe trotuar în fața blocu
lui împreună cu alți copii, în ziua de 19 octombrie 1969, 
ora 20 și 10 minute. La televizor începe un film cu trei 
stele, noi facem baie, soțiile pregătesc masa de seară, aș
teptăm ca in cinci minute să se întoarcă în casă copiii. 
Deodată, un zgomot puternic Un camion condus cu vi
teză excesivă lovește stâlpul de telegraf din fața intrării 
în bloc. Scurt-circuitul orbește pe copii cu o lumină pu
ternică, apoi strada și blocul rămin scufundate in întu
neric. Țipetele copiilor și ale mamelor scot toți locatarii 
afară.

Lumea iși caută înnebunită copiii. Ii caută sub camion, 
sub stâlpul de beton sfărâmat și doborît pe trotuar, sub 
firele fumegînde. în care mai circulă curent. Am coborit 
intr-un suflet Ne-am găsit copiii la pământ, aproape fără 
viață. Alergăm la spital, unde se constată fracturi cra
niene și alte leziuni. Autorul sau autorii dezastrului nu 
s-au preocupat de transportul la spital al victimelor lor; 
au profitat de întuneric ca să dispară, lăsind in urmă 
peste zece copii, grav accidentați.

După 30 de minute, in cabinetul de reanimare, fetița 
Dana Diacenco moare in brațele medicului șef Gavrilă.

După 40 de ore de reanimare, fetița Gențiana, in vîrstă de 
6 ani și 4 luni, in ciuda îngrijirilor date de medicii laroi 
și Benea, în ciuda străduințelor întregului personal medi
cal, a murit.

tn 22 octombrie are loc înmormântarea Danei, iar în 
23 cea a Gențianei. Participă un număr impresionant de 
oameni, muncitori din industrie, cadre didactice, elevi. A 
fost o manifestare de simpatie rar întâlnită și totodată de 
revoltă legitimă împotriva făptașului. Acesta — nu știm 
dacă a avut complici sau nu (cazul se află în cercetare —

A

acești oameni 
cerințele so- 

propria reali
zare? Cum iși văd propriul 
viitor ?

La întreprinderea de ali
mentație publică „Someșul11 
din Cluj, l-am întîlnit pe 
inginerul Nicolae Decius 
Lupu. A absolvit acum trei 
ani Institutul politehnic din 
Brașov. Specialitatea ? Au
tomobile 
vreme a 
doara, în 
mutat la 
reparații

și tractoare. O 
lucrat la Hune- 
meserie. Apoi s-a 
întreprinderea de 
auto <din Cluj. A- 

i cum e în alimentația pu
blică.

— Ce atribuții aveți aici?
— Urmăresc reparațiile 

și construcțiile comerciale.
Probabil că ideea părăsi- 

t,rii meseriei, și mai ales con
secințele ce decurg de aici, 

-•l-au 'Obsedat și‘-î obsedeaz# ' 
pe ’interlocutorul noștri)v
măcar în acele momente ale 
adevărului, cînd se află 
singur, față în față cu el 
însuși...

— Nu aveți sentimentul 
că, părăsindu-vă speciali
tatea, vă ratați ?

— Este ultimul lucru pe 
care l-aș accepta. Profesia 
de inginer mecanic auto 
mi-a intrat în sînge și nu 
mai depinde de mine să 
o uit.

— Și totuși, n-o profe
sați. Iar cu timpul...

— Adevărul e că mă simt 
vinovat. Nu poate 
nici un ___ ... __
termine lucrul „alături" de 
meserie, 
perez ce-am pierdut...

Inginerul N. D. Lupu este 
singurul în măsură să ho
tărască ce are de făcut. Am 
simțit însă neliniștea care-1 
bîntuie, nostalgia după 
munca ce și-o dorește, fă
cută nu numai cu plăcere, 
dar și cu competență, bi
neînțeles că la ora aceasta 
nu este încă tîrzie reveni
rea pe orbita specialității. 
Dar mîine ? Mîine cum vor 
mai putea fi evitate pro
blemele din ce în ce mai 
ascuțite ale „pierderii te
renului". cu toate conse
cințele neintegrării pe pla
nul profesional și etic ?

— îndeplinirea îndatori
rilor mele de serviciu aici, 
la întreprinderea de ali
mentație publică „Carpați", 
îmi provoacă multă bătaie 
de cap, — ne mărturisește 
inginerul Moise Lazăr.

O recunoaștere ivită după 
o discuție purtată la tem-

exista
motiv care să de-
Trebuîe să recu-

peratura sincerității. In 
urmă cu 12 ani, Moise La- 
zăr se întorcea din străi
nătate unde se specializase 
în construcții navale. Pînă 
atunci petrecuse mii de 
ore în fața planșetelor, la 
cursuri, în laboratoare, pe 
calele șantierelor navale. 
O viață, o profesiune con
struită cu eforturi perso
nale și, evident, cu inves
tiții substanțiale din par
tea statului. Cind a sosit 
însă momentul realizării, 
așteptat cu atîta înfrigu
rare de orice specialist, 
M.L. a ocolit ruta șantie
relor navale.

— De ce ați „ancorat" la 
Brașov ?

— Cînd rfii-am terminat 
studiile, am primit dezle
gare de la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini că ne putem anga
ja oriunde vrem.

Stranie „dezlegare", dacă 
așa stau lucrurile !

Dar chiar așa fiind, te

inspirat dintr-o confuzie a- 
supra rostului lor social — 
să repete o astfel de expe
riență. Și iată cum o pro
fesie trădată se răzbună... 
Am reflectat o dată mai 
mult asupra sensului aces
tei involuții profesionale 
în clipa cînd l-am întîlnit 
la Arad pe inginerul mi-, 
mer Ilorst Trupe).

— Din cîte se știe, Ara
dul nu are nici o mină — 
i-am spus.

— Așa e. Dar eu mă o- 
cup de organizarea științi
fică a producției.

Ezită însă să adauge 
că-i vorba de organizarea 
științifică a producției de... 
umbrele. Cum s-a produs 
metamorfoza ? Aflăm că 
după ce a terminat faculta
tea a fost repartizat la o 
mină în Valea Jiului. „Mi
nat de-un tainic resort" 
(precum „chiriașul grăbit" 
al Iui Topîrceanu), părăseș
te lumea cărbunelui, uitîn-
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întrebic de ce .s-ai lăsat 
purtat „în derivă"- pentru 
a naufragia într-o muncă 
străină de fruraoasa-i spe
cialitate ? M.L. a fost șef 
de promoție. Cîte speranțe 
nu se puneau într-un om 
ca el, încă înainte de 
nerea diplomei 1 Din 
cate...

— Nu vă încearcă 
odată regretul?

— Doar v-am spus că 
munca de aici îmi dă mul
tă bătaie de cap... Mă gîn- 
desc și’eu, deseori: oare 
pentru asta am învățat ■ 
atîta ?

încercăm să-i descifrăm 
perspectivele în alimenta
ția publică. Nu „peste ani", 
fiindcă nici acum M.L. nu 
se simte în acest domeniu 
la el acasă. Motivele sînt 
explicabile. E un fel de 
oaspete pasager al unei ca
mere de hotel... Nu-J lea
gă în profunzime firele pu
ternice ale împlinirii unor 
idealuri profesionale, iar o 
distanță apreciabilă separă 
năzuințele din facultate de 
„bătăile de cap“ de astăzi. 
Evident, mai ales într-un 
asemenea caz — cînd au 
trecut 12 ani de la „des
prinderea de țărmul spe
cialității" — e dificil de 
oferit soluții. Mai are M.L. . 
forța interioară și cunoș
tințele capabile să-1 readu
că în lumea șantierelor 
navale ?

îneît, dacă ne-am oprit 
asupra acestui caz. am fă
cut-o gîndindu-ne în special 
la faptul că el reprezintă un 
semnal de alarmă pentru 
tineri specialiști dispuși — 
dintr-un motiv sau altul.

obți-
pă-

nici-

du-și în zdrul plecării și 
cartea de muncă... Cinci ’ 
ani de facultate irosiți, a- 
nulați dintr-un capriciu. 
N-am înțeles dacă Ii.T. are 
realmente nostalgia profe
siei abandonate. Sîntem si
guri însă că, la o eventuală 
agapă colegială cu promo
ția lui de ingineri minieri, 
îi va fi greu să se prezinte. 
La urma urmei, ce ar pu
tea răspunde la întrebările 
colegilor, ale profesorilor ? 
Că, pentru un post la oraș, 
s-a pus la adăpostul... um
brelelor ?

Iată cît de lesne pot unii 
să se complacă într-o situa
ție care în orice caz nu le 
face cinste : aceea de a 
accepta să fie a „cincea 
roată la căruță". Dar sînt 
ei singurii vinovați pentru 
această postură păgubitoare, 
în egală măsură, pentru ei 
și pentru interesele produc
ției ? Am mai semnalat fe
nomenul, dar sîntem ne- 
voiți să ne repetăm în a- 
cest context : nu 
ține ori există 
optică lipsită de respon
sabilitate a celor ce dispun 
angajarea 
conduceri 
deri și instituții actul anga- 

, jării inginerilor s-a dovedit 
o formalitate ca atîtea al
tele. Fără discernămîntul 
necesar față de utilizarea 

• optimă, rațională a „fondu
lui de inteligență". Că omul 
ce-și oferă serviciile e aș
teptat în alt loc unde real
mente i se simte lipsa ? Că 
ani de zile a fost pregătit 
într-o altă specialitate ? Nu 
interesează : „Noi avem ne-

de pu
și o

Pentru unele 
de întreprin-

voie de oameni în schemă, 
și gata

...Cunoscînd biografia, 
profesională a tînărului in
giner silvic Dan Dumitres
cu din Brașov ne-a fost dat 
să ne convingem, , o dată 
mai mult, de nocivitatea ra
ționamentului de mai sus. 
După absolvirea facultății, 
proaspătul inginer silvic a- 
cuză o „alergie față de pă
dure" și se angajează con
trolor de calitate, merceo
log. Oriunde și oricum. în 
sfîrșit, D. D. ajunge să lu
creze în funcția de șef al 
serviciului de întreținere... 
ascensoare la I.L.L. Brașov.

îl rugăm pe tov. Ion Co
toare, directorul întreprin
derii, să ne spună care a 
fost rațiunea angajării pe 
acest post a unui inginer 
silvic.

— Omul este legat de a- 
ceastă muncă (? 1) — în
cearcă o explicație directo- 

.rul Apoi, continuînd pe li
nia paradoxului, i 
„A vrut să plece de

— Da ? Unde ? în 
cultură ?

— Nu. Tot pe aici 
deva, în oraș. Nu i-am dat 
însă aprobarea.

Minute în șir directorul 
I.L.L.-ului și inginerul șef, 
Eugen Luca, și-au apărat 
avocățește salariatul. II a- 
părau cu sentimentul că-i 
fac un bine. Pledoaria lor 
era însă clădită strîmb, pe 
un teren friabil. Peste ciți- 
va ani D. D. va fi un ratat 
în silvicultură și un nespe- 
cialist în ascensoare. Mă
sura deplină a cunoștințe
lor lui nu o va putea da 
aici pentru simplul motiv 
că nu ascensoarele au făcut 
obiectul studiului în cei 
cinei ani de facultate. Mâ- 

deplină a capacității " 
inginerești rămîne 

(încă I) să o afirme în sil
vicultură. Apărătorii lui 
fac un prost serviciu I

★Adeseori în coloanele 
cestei pagini am propus 
titorilor să mediteze asu
pra unor fapte și idei. Am 
dori ca inginerii amintiți 
mai sus, ca și alții care se 
recunosc în exemplele re
latate, să reflecteze înde
lung la niște întrebări sim
ple : îți e indiferent dacă 
ești un om „de echipă" sau, 
doar, un om „de rezervă" ? 
Ești în stare, în mod lucid 

' ș'i responsabil, să optezi 
pentru... a cincea roată la 

, căruță ? Am dori să și, le I 
punâ cu franchețe, să le 
dezbată în forul lor intim, 
întrucît nici un sfat, nici un 
răspuns, nici o decizie ve
nite din afară nu pot înlo
cui acel răspuns net, cate
goric la care ajunge orice 
om în urma dialogului des
chis cu propria-i conștiin
ță, în urma unei confrun
tări severe, aspre dacă e 
cazul, între ceea ce sîntem 
și ceea ce am năzuit să 
fim. Dacă e dusă pînă la 
ultimele consecințe, dacă e 
profundă și sinceră pînă la 
capăt, o atare dezbatere nu 
poate fi decit fecundă, con- 
centrînd ca în focarul unei 
oglinzi, sensul, drumul vie
ții fiecăruia.

Nu întîmplător se spune 
că ne întoarcem mereu Ia 
prima dragoste. Cu atît mai 
mult, cu atît mai des, ne 
privim retrospectiv începu
turile activității, debutul 
profesional, fiindcă nimic 
nu definește mai bine per
sonalitatea unui om decit 
realizările sale profesiona
le, aportul său social. Toc
mai de aceea ne-am des
părțit de interlocutorii 
noștri cu certitudinea că 
vor medita profund la 
„prima lor dragoste", la a- 
nii în care s-au pregătit și 
au debutat în profesia a- 
leasă, chiar dacă unii și-o 
mărturisesc deschis, chiar 
dacă alții n-au încă tăria să 
și-o mărturisească.

Ilie TĂNĂSACHE 
Radu GHEORGHIU 
N. MOCANU 
AI. MUREȘAN

adaugă :
■ la noi“.

silvi-

pe un-

sura 
lui

ii

a- 
ci-

gură lovitură — furt, distrugere, omor din culpă, conducere, 
în stare de ebrietate și fugă de la locul accidentului — va 
precumpăni, cum e firesc și legal, culpa cea mai gravă, 
aceea a crimei multiple contra vieții șl sănătății copiilor : 
doi copii morți, patru grav răniți și 20 traumatizați 
Și cu răni ușoare.

Considerăm că viața copiilor este o reală avuție 
nală. Pentru ei stătu’ cheltuiește sume mari, sub , 
de asistență medicală, cărți școlare, instituții de învăță- 
mint, prețuri reduse la îmbrăcăminte, ajutoare și multe

Ce noate cere un părinte
9

Sub ochii opiniei publice
nota red.) — este un tînăr fără ocupație, Borșan Dumitru. 
A absolvit școala de șoferi, dar apoi, șase luni, n-a con
dus. El a fuiat camionul cu numărul 21—Ar—1296 al coo
perativei agricole de producție „Mureșul" din Nădlac- 
Arad, lăsat la parcare peste noapte, pe un teren din apro
piere. L-a sustras in scopuri de furt, s-a îmbătat, apoi 
s-a izbit de un obstacol — corpurile copiilor noștri.

Nimic de zis. organele de miliție l-au prins destul de 
iute. Organele de cercetare ne cer, după cum e legal, să 
ne formulăm pretențiile materiale, dar vă întrebăm ce 
poate cere un părinte in schimbul vieții copilului său ? An
cheta iși urmează cursul, dar noi vrem să ne exprimăm 
convingerea că intre cele cinci delicte comise dintr-o sin-

psihic

națio- 
formă

zsss

alte forme. Copiii sînt generația înscrisă în planurile vii
torului apropiat. Le incumbă, bineînțeles, și părinților o 
răspundere suplimentară în supravegherea copiilor. De 
atunci, copiii din orașul nostru se deplasează în tăcere, nu
mai pe lingă ziduri, privesc cu îngrijorare orice mașină, 
iar unii se tem să traverseze strada chiar și in locurile 
special marcate. Urmele unui asemenea accident nu se 
șterg ușor...

Ne întrebăm din nou : ce poate cere un părinte în schim
bul vieții copilului săv. ? !... Poate înaă și e dator să ceară 
întregii colectivități să facă totul pentru a preîntâmpina și 
a stopa cauzele care conduc ta asemenea tragice deznodă
minte. Nu este singurul caz cind deznodământul se dato-

elemente care au „scăpat" derește iresponsabilității unor
sub rigorile severe ale normelor noastre sociale, datorită 
nepăsării și a lipsei de educație din partea celor meniți să 
le călăuzească pașii. Adresăm in primul rind avertismentul 
nostru acelor părinți care îngăduie ca odraslele lor să de
vină oameni fără căpătâi, să apuce pe drumul primejdios 
al infracțiunii. In egală măsură poartă povara unei astfel 
de răspunderi și alți factori educativi, școala, organizațiile 
de tineret, care dau cîteodată dovadă de „înțelegere" și 
slăbiciune acolo unde se impune o fermitate deplină pen
tru apărarea organismului social și — după cum se vede — 
chiar pentru apărarea unor vieți.

Privim adesea pasiv un grup mic de tineri car» 
bat cafenelele Și bufetele cu spirtoase, se arată re
fractari la muncă, își fură și iși șantajează părinții, care 
ii apără ; mâine, dacă se ivește vreun accident, unii din
tre noi vorbesc despre „ceasul rău", alții apelează la ul
tima instanță, care e miliția, arestarea și pedeapsa legală. 
Oare nu trebuie să desfășurăm mai larg profilaxia so
cială ? E drept, oamenii serioși, tinerii serioși, alcătuiesc 
imensa majoritate a societăți- noastre, dar tocmai pentru că. 
sînt absorbiți de sarcinile lor creatoare, n-au cîteodată 
„ponderea" pe care o are pe unele colțuri de trotuar o mi
noritate gălăgioasă și adesea amorală, care n-are nici mă
car sentimentul vinovăției.

Am dori ca aceste rânduri, izvorîte din inima sfișiată a 
unor părinți, să contribuie la zguduirea și trezirea con
științelor, să se adauge la celelalte mijloace salu
tare și indispensabile de mobilizare a opiniei publice, 
a tuturor factorilor educativi. Ne adresăm cetățenilor : nu 
tolerați în mijlocul vostru asemenea elemente iresponsa
bile, asemenea candidați la delictele de mâine. Nu treceți 
indiferenți pe lingă ei ! Făceți-i pe diferiții pierde-vară să 
simtă din vreme replica oamenilor cinstiți, să nu se poată 
clinti cu o iotă — de voie sau de nevoie — de la normele ele
mentare ale unei vieți civilizate. Apărați viața copiilor și 
liniștea noastră, tihna unei societăți întemeiate pe muncă.

^Semnează părinții) : Ing. Gheorghe MOLDOVAN, 
director la Liceul agricol Turda, Vladimir D!A- 
CENCO, tehnician, șef de serviciu la întreprind»» 
rea de prefabricate din beton Turda
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MIRE LA C.C. AL P.C.R.
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P C.R.. a primit delegația de acti
viști ai P.C din Cehoslovacia, 
condusă de dr. Jaromir Obzina. ad
junct al șefului Secției pentru în- 
vățămînt, știință și cultură a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. face o vi

zită de schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat tovarășul Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șeful Secției relațiilor externe a 
C.C al P.C.R.

A fost de față Anton Kamenicky. 
însărcinat cu afaceri a.i. al R. S. 
Cehoslovace la București.

Semicentenarul Conservatorului 
de muzică „Gheorghe Dima“

Cronica zilei

0 delegație a Ministerului 
Afacerilor Interna 

a plecat la Budapesta
O delegație a Ministerului Afaceri

lor Interne, condusă de ministrul Cor
nel Onescu, care, la invitația minis
trului afacerilor interne al R. P. Un
gare, Benkei Andrăs, va face o vizită 
în această țară, a plecat miercuri di
mineața la Budapesta.

La plecare, pe aeroportul Bănea.sa; 
delegația a fost condusă de Ionel Gal 
și Alexandru Dănescu, adjuncți ai 
ministrului afacerilor interne, de 
membri ai colegiului ministerului.

Erau de față Jozsef Vince, amba
sadorul Ungariei la București. și 
membri ai ambasadei

*

La sosirea Ia Budapesta, delegația 
a fost întîmpinată de Benkei Andrăs, 
ministrul de interne al R.P Ungare, 
și alți reprezentanți ai conducerii 
ministerului. A fost de față' Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Budapesta.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară: vremea a fost 

schimbătoare, cu cerul mai mult 
noros în Transilvania și Dobro- 
gea, unde, izolat, a plouat. In 
rest, cerul a fost variabil. Vîn- 
tul a suflat potrivit, cu intensifi
cări locale, predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 20 
de grade la Borsec și Joseni și 
14 grade la Tr. Măgurele, Ro
șiorii de Vede. Videle, București 
și Tulcea. în zona de munte, i- 
zolat, a nins In București : 
Vremea a fost schimbătoare, cu 
cerul variabil, mai mult aco
perit în cursul dimineții. Vîn- 
tul a Suflat potrivii. Temperatu
ra maximă a atins 15 grade.

Timpul probabil pentru 21, 22 
și 23 noiembrie. In țară : vre
me relativ rece. Cerul va f i j
schimbător. Vor cădea precipi
tații izolate în nordul țării 
Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între mi
nus 7 și plus 2 grade, iar ma
ximele între 4 și 12 grade. în 
București : vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vînt 
potrivit. Temperatura în scăde
re ușoară.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 
Miercuri la prînz, în sala mare a Casei 
universitarilor, a avut loc festivitatea 
sărbătoririi semicentenarului Conserva
torului de muzică „Gheorghe Dimâ". 
Au luat parte membri ai Biroului co
mitetului județean și municipal de 
partid, ai Comitetului executiv al con
siliului popular județean și municipal, 
cadre didactice și studenți, un mare 
număr de iubitori ai muzicii. Prof, 
univ. Liviu Comes, rectorul institutu
lui, a prezentat o amplă expunere asu
pra istoricului și activității acestei in
stituții de învățămint superior, a con
tribuției sale la edificarea și înălțarea 
școlii muzicale românești. Cadrele di
dactice și studenții au fost felicitați, cu 
acest prilej, de către tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al consiliului popu
lar al județului, de reprezentanți ai 
Ministerului lnvățămîntului și ai altoi 
institute de învățămint artistic din țară.

Participanții la festivitate au adre

sat, într-o atmosferă entuziastă, de de
plină aprobare, C.C. AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
O TELEGRAMĂ în care se spune, 
printre altele: „Năzuind în continuare 
spre înfăptuirea unor mai mart reali
zări, toate cadrele didactice și toți stu
denții Conservatorului „Gh. Dinul", 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, asigură C.C. al P.C.R., pe 
dv. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor depune întreaga lor putere de 
muncă, întreaga lor capacitate crea
toare în slujba necontenitei ridicări 
a școlii și științei muzicale românești, 
în slujba progresului social-cultural al 
poporului nostru, a mereu mai strălu
citei afirmări a culturii României so
cialiste".

*
Seara, cu prilejul acestei aniversări, 

a avut loc un concert susținut de for
mațiile „Collegium musicum acade- 
micum", dirijat de Kurt Mild, și corul 
de cameră al Conservatorului, dirijat 
de Dorin Pop. Concertul, la care au 
luat parte bameni de cultură și artă, 
un numeros public, s-a bucurat de un 
deosebit succes.

In cadrul stagiunii jubiliare, prile
juite de împlinirea a 50 de ani de la 
înființarea Operei române din Cluj, 
miercuri seara a avut loc un specta
col extraordinar Cu opera „Boris Go
dunov", avind in rolul titular pe ba
sul italian Nicola Rossi Lemeni. 
Spectacolul s-a bucurat de un deose
bit succes.

Intre 20 noiembrie și 5 decembrie, 
Inti eprinderea „Cartimex" organizea
ză in capitala Austriei, în colabo

rare cu firma „Globus" din Viena, o 
expoziție de carte românească cu vin- 
zare.

După ce a repurtat frumoase succe
se, in cursul acestui: an, pe scenele 
lirice din mai multe orașe franceze 
— Lille Dijon și Rouen — soprana 
Magda lanculescu, prim-solistă a O- 
perei Române din București, a ple
cat intr-un turneu în R. D. Germană. 

(Agerpres)

cinema

PROGRAMUL I
vieneză —

L. Cara- 
patrulea

• Apele primăverii : PROGRESUL
- 20,30
O Vîrsta ingrată : COSMOS — 
15.30 i 18 ; 20.15.

L

O Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (Ateneul Român — sala Stu
dio): Recitalul pianistului Paul Far- 
ka, și al sopranei Blanche Adel- 
stein, acompaniată la pian de Vio
rica Cojocaru — 20.
o Opera Română : Seară 
19,30.
o Teatrul Național „I. 
giale" (sala Studio) : Al 
anutimp — 19,30.
® Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 20
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd Schitu Măgu- 
reanu) • Nepotul Iui Rameau. - 20 ; •
(sala din sțr Alex: Sabia) . 'SfMtu-—TOV-a 
Mitica Blajmu ."-. 2031 ‘
o Teatrul „CPf- NoîtȘFâ"' isala .Ma-' 
gheru) : Cînd luna e albastră — 
19,30 ; (sala Studio) : Viziuni fla
mande — 20
o Teatrul „Ion Creangă" : Drumul
• liber ! — 18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Răzbu- 
naiea suflerului — 20
o Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Papuciada — 
Nocturn I — 21.30; (sala din 
Academiei) : Căluțul cocoșat - 
o Teatrul .sătiric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Cafeaua

din 
17; 
str.

15
Tă
cu 

lapte de adio — 19,30; țsala din Ca
lea Victoriei nr. 174) . Femei, femei, 
femei - 19.30 
o Teatrul de revistă și 
„Ion Vasilescu" : București
- 19.30 
o Ansamblul Artistic al 
Generale a Sindicatelor : 
omului — 20
o Circul de stat : Ritmurile arenei
- 16 ; 19.30.

comedie 
variete

Uniunii
Baladă

• Vă place Brahms? PATRIA - 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 : 19 ; 21,30.
• Femeia îndărătnică : FESTIVAL
- 9; 11,45; 15,30; 18,15; 20.45.
• Căldura : VICTORIA - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o Păpușa (ambele serii) : REPU
BLICA - 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30,
SALA PALATULUI - 20 (seria de 
bilete - 3 092)
0 In împărăția leului de argint : 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, BUCUREȘTI - 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, FA
VORIT - 10 ; 13 ;
0 Blow up : SALA
17 (seria de bilete 
  ‘ ; 12 .; 
CINEMATECA (în

rh.ifoslgrăfului UNION)
0 Galileo Galilei : VIITORUL-"'^
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Viridiana : CENTRAL — 9,30 ;
11,45: 14; 16.15; 18,30; 20,45.
0 La Nord prin Nord-Vest : GRI- 
VIȚA - 9,15; 12; 15,15, BUCEGI -
9.30 ; 12,15 : 16,30 ; 19,30.
0 Baltagul : GRIVIȚA - 18,15;
20.30, FLORF.ASCA - 9; 11,30; 15;
18 : 20.30
O O sută unu dalmațieni : DOINA
— 9—16 în continuare.
O Ultima lună de toamnă : DOINA
- 18,15; 20,30
o Zboară ciocirlia : Toamna din 
Car pății Moldovei ; Chemarea pă
durii : Miniaturi - TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare
O Bem și comisarul San Antonio : 
FEROVIAR - 8.30; II ; 13.30. 16; 
18.30; 21, MELODIA - 9; 11,15; 
13.30; 16 ; 18,30; 20.45. MODERN - 
9,15; 11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.30. 
o Mai periculoase decît bărbații : 
EXCELSIOR - 9 : 11,15 ; 13,30 ; ’6 ; 
18,15 ; 20.30, FLAMURA - 9 ; 11,15 ; 
16: 18.15; 20,30

18,45 ; 21,
15,30 ; 18 ; 20,30. 
PALATULUI -
- 3 075), CAPl- 
15,15 ; 18 ; 20.45, 
sala cinemato-

— -10 ; 13)30. s •

O Omul momentului : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE - 15 ;
17,45 ; 20.
O Război și pace (seriile I și II) :
UNIREA - 15 ; 19,30.
• Război și pace (seriile III și IV) :
BUZEȘTI - 15,30; 19.
• Omul, orgoliul, vendetta : DACIA

— 8,30—21 în continuare.
o Corabia nebunilor : MIORIȚA — 
9,30; 12,30; 16,15: 19.30; TOMIS — 
8—14 în continuare ; 17 ; 20
O Angelica și sultanul : LIRA —
15.30 : 18, COTROCENI - 15,30 ;
20,30.
o Viața lut Mateus : LIRA — 20,15
• Cele trei nopți ale unei iubiri :
COTROCENI - 18
« Paria : LUMINA - 8.45—16,15 în 
continuare; 18,30 ; 20,45. DRUMUL 
SĂRII - 15; 17,30; 20. MOȘILOR
- 15.30 ; 18
• Oameni împietriți : MOȘILOR — 
20,3'1
• Tigrul : FERENTARI - 15,30; 18:
20,15. CRÎNGAȘ1 — 15,30 ;. 18 ; 20,15. ____ _____  _______ _

ab o -Lupii albi: GIULEȘTI —.-15,-80 ;■ tav -popa. Tn'1 program :
18i«80j3(>, VOLGA - 9.30—15.45 în - ---------- ----
continuare ; 18 ; 20,30.
o Un glonte pentru general : PA
CEA - 15.45 ; 18 ; 20.15.
o Testamentul doctorului Mabuse :
GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15 ; 20,30, AURORA - 9.15: 11,15;
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30
• Omul care valora miliarde :
POPULAR - 15.30; 18. VITAN -
15.30 ; 18
• Noaptea ■ POPULAR - 20,30
• Crăciun cu Elisabeta : VITAN —
20.30
• Stelele din Eger : MUNCA —
16 .20
o Adio, Gringo : FLACARA —
15.30 ; 18 ; 20,30
« Mina cu
9,15-15.45
20.30
• Atentatul
HOVA - i:___
o Domnișoarele 
RAHOVA - 20.15. 
O Soarele vagabonzilor : PROGRE
SUL' - 15.30 ; 18

14,30 — Fotbal : Steaua — F.C. Ar- »
geș. Transmisiune de la Stadionul .
Republicii — Comentator Radu Ur- \
zlceanu. 18,00 — „Misterul din peș- .
teră“ (VII) — ultimul episod. 18,30 — j
Mult e dulce șl frumoasă 19,00 - i
Telejurnalul de seară. 19,30 — Ști- ț
ința și producția : Onorarea con- i
tractelor de cercetare — respectarea 1
obligațiilor reciproce ale întreprln- i
derii și institutului științific. 20,00 — 1
Concertul Orchestrei simfonice a 1
Radioteleviziunli Dirijor Aaron Co- ’
pland (S.U A.) Solist : Aurelian-Oc- l
—■ Uvertura 

„Candide" de ‘Leonard Bernstein \ l
(primă audiție) ; Fragmente din ba- '
letul operei „Troienii- de ——- 
Berlioz ; Varlațiunl pe to..™ —
Haydn de Brahms ; Concert pentru 
clarinet și orchestră de Aaron Co
pland (primă audiție) ; „Pălăas și 
Melisande" de Gabriel Faure ; „Sa
lonul mexican" de Aaron . Copland, 
(primă audiție) : în pauză. Avan
premiera. 21,55 — Reportaj TV. 22,U5
— Reflector — telefoileton cotidian. 
22,15 — Telejurnalul de noapte. 22,30
— Telesport. Aspecte înregistrate de 
la întîjnirea de fotbal Dinamo Bucu
rești—Rapid. 23,15 — închiderea e- 
misiunli programului 1
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(Urmare din pag. I)
U-650 ou dublă tracțiune este mai 
ușor cu 3.6 la sută Nu întîmplătur, 
unele din aceste produse sînt apre
ciate- unanim pe piața externă, pre
cum și de beneficiarii interni, ele 
comportindu-se bine în exploatare, 
în condițiile creșterii factorului de 
putere sau capacitate și micșorării 
consumurilor specifice de carburanți 
Aceste rezultate pozitive atestă e- 
forturile fructuoase, cu materiali
zare certă, ale specialiștilor din 
sectoarele de concepție ale uzinelor 
constructoare de mașini. îndreptate 
spre modernizarea mijloacelor teh
nice, spre gospodărirea cît. mai ju
dicioasă a metalului. Discutam, în 
acest sens, cu tov. Emilian Uleia, 
director tehnic al Centralei indus
triale de utilaj petrolier, care ne 
spunea :

— în ultimul timp, în sectorul de 
concepție al uzinei „1 Mai" din 
Ploiești se observă o înviorare a ac
țiunii împotriva „obezității tehnice" 
a unor instalații. în scopul dimi
nuării consumurilor specifice de 
metal.

S-au reproieetat. în uzina ploieș- 
teană, un mare număr de subansam- 
ble ale diverselor instalații, reducin- 
du-se substanțial greutatea lor. Nu
mai pompa de 800 CP. s-a ușurat cu 
2 tone. în uzină ni s-a prezentat, 
de asemenea un catalog de pre
venitoare de erupție. tip D F.. 
care constituie un alt succes de 
seamă al ..creierulu' de concepție" 
al uzinei Aceste prevenitoare de 
erupție, în 20 de tipoqimensiuni. au 
acum un eabarit și o greutate re
dusă, în condițiile creșterii parame
trilor tehnico-funcționali. Ele pot sa
tisface cele mai exigente cerințe im
puse de tehnica modernă a forajului 
practicată pe plan mondial Retușă- 
rlle constructive și de concepție 
continuă. Colectivul uzinei nu se îm
pacă cu faptul că. în trei trimestre 
din acest an. consumul de metal a 
fost depășit cu ș60 tone, că unele 
produse nu se circumscriu încă — 
sub raportul greutateȚuncționalitate 
— în parametrii mondiali din gama 
respectivă de mijloace tehnice

Comparații nefavorabile 
„obezității tehnice"

Analiza atentă a situației din în
treprinderile ale căror produse nu 
se încadrează încă în parametrii
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mondiali sub raportul greutate pe 
putere sau pe capacitate, sau care 
au depășit, în acest an. consumurile 
specifice de metal dezvăluie existen
ța unor stări de lucruri criticabile. 
Mai întîi, anumite mijloace tehnice 
importante au încă prin însăși con
cepția lor. multe kg de metal în 
plus față de produsele similare ce se 
fabrică în alte țări. Bunăoarăj 
vagonul de marlă acoperit, pe 4 osii 

•și de 60 tone, depășește cu aproape 
2 tone greutatea tipului similar din 
alte țări ; excavatorul pe șenile cu 
cupă de 0,5 m c este cu peste 20 la 
sută mai greu față de altele ; auto
utilitara realizată la „Autobuzul"- 
București are un indice de tară de 
0.682, în comparație cu 0,789 cît are 
o mașină asemănătoare Chevrolet- 
Chery Van, sau cu 1,025 (un Ford- 
transit) și 1,045 (un Hanomag).

briliante : ARTA — 
în continuare ; ' 18.15 ;

de Ia Sarajevo : RA-
15,30 ; 18

l din Rochefort :

cauza nerespectării termenelor de 
expediere a laminatelor — și. ca 
urmare, uzinele constructoare de 
mașini sînt obligate să folosească 
materiale supradimensionate. Evi
dent. aceste cauze se datorese, în 
măsură covîrșitbare, modului în care 
siderurgia se străduiește să înlăture 
neajunsurile proprii, să disciplineze 
relațiile ei c mtractuale cu indus
tria construcțiilor de mașini.

Datele de care dispunem relevă, 
însă, că în unele întreprinderi con
structoare de mașini nu cauzele 
obiective, din afară, sînt preponde
rente în apariția și menținerea con
sumurilor ridicate de metal. Cîteva 
exemple, în trei trimestre din acest 
an, la „Traetorul“-Brașov, canti
tatea de metal consumată pentru 
înlocuirea pierderilor din rebu
turi este de circa 1.5 ori mai

ECONOMISIREA
METaLiMiI

Desigur, obținerea unor parame
tri tehnico-funcționali superiori nu 
este doar o problemă de reproiec- 
tare; specialiștii noștri au capacita
tea de a o soluționa neîntîrziat, dar 
— pe bună dreptate — ei solicită din 
partea siderurgiei oțeluri și lami
nate de calitate, cu caracteristici îm
bunătățite Sarcina aceasta a fost tra
sată cu ani în urmă, la Consfătuirea 
pe țară a constructorilor de mașini, 
dar pînă acum nu a fost îndeplinită 
în întregime, în strînsă conformitate 
cu indicațiile date de conducerea de 
partid, cu cerințele progresului teh
nic contemporan.

Mai perși“tă și o altă stare de 
lucruri nefavorabilă Despre ce este 
vorba ’ La producția de tractoare, 
construcții metalice și vagoane, 
metalul se irosește datorită nelivră- 
rii, potrivit prevederilor contrac
tuale, a unor laminate de către si
derurgie ; ia producția de cazane de 
abur industriale, cazane de apă fier
binte. agregate de pp.mpare, auto
macarale, metalul se risipește din

mare decît ■ caa datorată cauze
lor independente de întreprin
dere (să reținem, totuși, această can
titate enormă, de . 1 265 tone metal 
irosit) ; la „Progresul" Brăila, de 
circa 2,6 ori mai mare ; la Uzina de 
autocamioane Brașov, de circa 1.8 ori 
mai mare: la U.M.U .Medgidia, de 
circa 1,9 ori mâi mare, iar Ia Uzina 
mecanică Cîmpina. de 10,4 ori mai 
mare. Această evoluție nefavorabilă a 
pierderilor din rgbuturi nu este deloc 
fatală ; dovada jo dă faptul că alte 
uzine constructoare de mașini în a- 
cest an nu au înregistrat pier
deri din rebuturi I De pildă, Li
zina de construcții metalice și ma
șini agricole Bocșa. Uzina de va
goane din Tr Severin are 2 
tone metaT pierderi din rebuturi, 
..Vulcan" București — 8 tone metal 
și Uzina mecanică Mîrșa — 11 tone 
metal pierderi din rebuturi. Colecti
vele lor nu mai hrănesc „gura laco
mă" a rebuturilor 1 De ce, atunci, 
forurile de resort din Ministerul 
Industriei Constructoare de Ma

Hector l 
temă de ’
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„_____ . . ..... ........ . .V
Muzică populară, interpretată la xi« l 
lofon, marimbafon și vibratori de ’ 
Nicolae Albulescu. 22.05 — Reflector ) 
— telefoileton cotidian. 22.15 — i
Film serial ..Răzbunătorii** — relua- ) 
rea episodului ,,Ora H". 23,05 —' Tn- ( 
chiderea emisiunii programului II. /

PROGRAMUL II
20.00 — Filmul artistic „Zile reci" 

— producție a studiourilor cinemato
grafice din R.P. Ungară. 21,40

SOSIREA ADJUNCTULUI
MINISTRULUI AGRICULTURII

AL S.U.A.
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală Clarence Palmby, adjunct al 
ministrului agriculturii al S.U.A., 
care, la invitația Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, va face o 
vizită în țara noastră. Oaspetele ame
rican a fost salutat, la sosirea pe 
aeroportul Băneasa, de Ioan Moldo
van, adjunct al ministrului agricul
turii și silviculturii, precum și de 
reprezentanți ai ambasadei S.U.A. la 
București.

CONSFĂTUIRE ȘTIINȚIFICĂ 
INTERNAȚIONALĂ

La Cluj au început miercuri lucră
rile unei mese, rotunde internațio
nale, pe tema „Studiul izotopilor 
stabili", la care participă cercetători 
atomiști din Austria, Franța, R. D. 
Germană, R. F a Germaniei, Italia 
și U.R.S.S; Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. dr. docent Victor 
Mercea, membru , corespondent al 
Academiei, șeful secției din Cluj a 
Institutului de fizică atomică. Parti
cipanții la această importantă întîl- 
nire științifică au fost salutați de Re
mus Bucșa, primarul municipiului 
Cluj, dr. ing. Adrian Grigoriu, din 
partea Comitetului pentru energia 
nucleară, și dr. I. Teodorescu, din 
partea Institutului de fizică, atomică 
din București. în prima zi au fost 
purtate discuții pe marginea comuni
cărilor : „Fenomene izotopice în hi- 
drogeologie", de dr. Jean Ch Fontes, 
de la Universitatea din Paris, și „Uti
lizarea izotopilor stabili în hidrolo
gie", de dr. Turguț Dincer, de la A- 
genția Internațională pentru energia 
atomică din Viena.

*

Miercuri după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală acad. Horia Hulubei, pre
ședintele Comitetului pentru energia 
nucleară, împreună cu grupul de 
specialiști, după vizita făcută în Ceho
slovacia, la invitația Comisiei ceho
slovace pentru energia atomică. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, erau 
prezenți membri ai conducerii Comi
tetului pentru energia nuoleară, pre
cum si membri ai ambasadei Ceho
slovaciei la București.

★

Președinta Consiliului Național al 
Femeilor, proL Suzana Gâdea. care, 
în fruntea unei delegații de femei, 
a făcut o vizită de prietenie in 
Iran, la invitația doamnei Farideh 
Diba, vicepreședintă a Organizației 
Femeilor din Iran, mama Maiestății 
Sale Imperiale Farah, s-a întors 
miercuri seara în Capitală. La sosi
re, pe aeroportul Băneasa, au fost 
prezente Mia Groza și Ioana Boga, 
vicepreședinte, și alte membre ale 
Comitetului Executiv al C.N.F. Au 
fost de față Cyrus Zoka, însărcinat 
eu afaceri ad-interim al Iranului la 
București, și membri ai ambasadei.

*
Miercuri dimineața a plecat la 

Moscova tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., care, la in
vitația C.C. al U T.C.L., va face o 
vizită. în Uniunea, Sovietică.

*
Lâ -invitația' institutului politehnic 

din Buctirdști 'ir'sosit rpieftilfi "în 
Capitală o delegație a Societății in
ginerilor americani, condusă de P. 
Myers, președintele acesteia, profesor 
la Universitatea din Wisconsin. De
legația, din care mai fac parte prof, 
ing. J. Gilbert, secretar general al 
Societății, și prof. ing. G. Borman, 
va vizita centrele universitare Bucu
rești și Brașov, uzine și întreprin
deri industriale din aceste orașe, Hi
drocentrala de pe Argeș, stațiuni de 
odihnă și monumente de artă.

★

La invitația Comisiei indiene pen
tru energia atomică miercuri dimi
neața a plecat spre Bombay o dele
gație a Comitetului pentru energia 
nucleară, condusă de prof dr. docent 
loan Ursu prim-vicepreședinte al 
comitetului. Oameni de știință ro
mâni vor vizita unități de cercetare 
și obiective nucleare și vor purta 
discuții cu colegii indieni privind dez
voltarea colaborării în domeniul apli
cațiilor pașnice ale energiei nuclea
re între cele două instituții

(Agerpres)

șini nu extinci experiența pre
țioasă acumulată în Unitățile amin
tite, de ce mai admit pierderea a zeci 
și sute de tone metal din cauza-rebu
turilor - adică a neglijenței, încăl
cării disciplinei tehnologice, lipsei de 
asistență tehnică competentă ?

Nu tonaj, ci producție 
de mare valoare 

economică!
Tov. Nicolae Szabo, contabilul-șef 

al uzinei „1 Mai“-Ploiești, ne relata :
— Nici unui om din uzină, pe 

orice treaptă și funcție s-ar afla, nu 
ar trebui să-i fie indiferent dacă un 
produs sau alt.ub încorporează mate
ria primă și materiale, metal mai 
mult decît este nevoie, dacă mijloa
cele tehnice se realizează cu consu
muri specifice peste normativele 
admise. competitive pe plan mon
dial

Din discuțiile purtate a reieșit că 
uneori „ceva" mai frînează stimula-, 
rea și cointeresarea specialiștilor în 
promovarea largă a tehnicii, pentru 
a realiza produse din ce în ce mai 
perfecționate. în care să se regă
sească mai multă muncă umană de 
concepție și înaltă calificare și mai 
puțină materie primă, mai puțin me
tal Acest „ceva" este sistemul de 
apreciere a muncii, folosit de forul 
de resort, care trece uneori cu vede
rea complexitatea- produselor, nivelul 
lor tehnic-calitativ, modul în care a* 
cestea se confruntă și „rezistă" com
petitivității pe plan mondial.

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei întreprinse în ziua de 8 noiem
brie a.c în întreprinderi industriale 
din Capitală planilicarea producției 
pe tonaj nu stimulează ridicarea 
tehnicității producției și nici redu
cerea consumului de metal — in 
special folosirea oțelurilor aliate. 
De aceea, de mare actualitate este 
introducerea planificării pe produs, 
menită să pună ordine și in fo
losirea metalului, în modernizarea 
perseverentă a mașinilor, instalații
lor și agregatelor. Actuală ni se 
pare și o altă problemă La uzina 
ploieșteahă, economiștii cu care 
am discutat ne relatau că orice 
perfecționare sau modificare con
structivă este, la ora . actuală, mai 
mult o chestiune personală a unor 
specialiști și nu o sarcină de plan.

S-ar putea ca ei să aibă dreptate. 
Pe de altă parte, cei din comparti
mentul de concepție ne-au spus că 
economiștii uzinei ar putea face mai 
mult în vederea reducerii consumu
rilor specifice de metal." dacă nu ar 
fi. ca in prezent, niște oameni de... 
post-calcul

— Dacă ei ar efectua analize de 
costuri, remarca tehnologul-șef, ing 
Gheorghe Dumitru, analize care să 
ne indice unde se ivesc tendințe de 
consumuri exagerate de metal, atunci 
și noi am ști, mai precis, în ce di
recții să ne îndreptăm eforturile. Or, 
aceste analize nu se întocmesc. Eco
nomiștii uzinei ar trebui să intre în 
acțiune ..

L-am întrebat pe, secretarul comi
tetului de partid al uzinei, tov. Gri- 
gore Dobre : Comitetul de direcție 
nu a dezbătut asemenea .probleme ?

— îmi amintesc că s-a vorbit, pe 
la începutul anului, despre înlocui
rea unor materiale deficitare, a me
talului la diferite subansamble ale 
instalațiilor — a fost răspunsul. 
La 15 poziții s-au și efectuat mo
dificări constructive eu rezultate 
bune în nivelul prețului de cost 
Dar comitetul de direcție a fă
cut prea puțin în acest sens ; la fel 
și organizația de partid. Vom per
severa în scopul asimilării de pro
duse noi, introducerii unor procedee 
tehnologice avansate. modernizării 
producției — căi sigure de dimi
nuare a consumurilor specifice de 
metal. Concomitent, urmărim să ri
dicăm competitivitatea produselot 
uzinei. Eforturile noastre trebuie 
sprijinite și de către centrala indus
trială și ministerul de resort.

★
Economisirea metalului este o pro

blemă complexă, care trebuie privită 
nu numai din punct de vedere canti
tativ, ci — cu deosebire — din punct 
de vedere calitativ. Specialiștii noștii 
în domeniul tehnic și economic 
au capacitatea să pună stavilă 
irosirii metalului prin modul avansat 
în care concep utilizarea lui, prin 
îndreptarea eforturilor spre produ
cerea sortimentelor de metal de cali
tate superioară și folosirea lor pe 
scară largă în construcția de ma
șini Aceste imperative izvorăsc din 
necesitatea de a ține necontenit pasul 
cu progresul tehnic contemporan, co
respund oe deplin intereselor ma
jore ale economiei naționale și pre
supun întărirea conlucrării între me
talurgie și construcția de mașini^ în 
vederea gospodăririi judicioase' a 
metalului.

viata internațională____ 2______________i

încheierea Congresului 
P. C. din Marea Britani©
LONDRA 19 — Corespondentul 

Agerpres, Liviu Rodescu; transmite : 
Marți s-au încheiat la Londra lucră
rile celui de-al 31-lea Congres națio
nal. al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie. Congresul a dezbătut 
principalele probleme interne șl ex
terne actuale ale Marii Britanii, pre
cum și sarcinile ce revin partidului 
comunist în diferite domenii de ac
tivitate, ținînd seama de faptul că 
partidul se află în perioada de pre
gătire a alegerilor generale. In a- 
cest sens, au fost stabilite politica și 
sarcinile partidului pe următorii doi 
ani.

Participanții la congres au anali
zat, de asemenea, o serie de proble
me organizatorice și au ales noul 
Comitet Executiv, compus din 42 
de membri.

în ultima zi a lucrărilor, congre
sul a discutat și adoptat mai multe 
rezoluții, printre care și cea cu pri
vire la mișcarea comunistă interna
țională. După ce subliniază rolul. 
Consfătuirii internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești din 
iunie de la Moscova, apreciind că 
ea „reprezintă un succes important 
pentru mișcarea comunistă mondia
lă și pentru lupta împotriva impe
rialismului", rezoluția arată : Con

gresul Partidului Comunist din 
Marea Britanie sprijină declarația 
Comitetului Executiv de acceptare, 
cu anumite rezerve, a principalului 
document al Consfătuirii de la Mos
cova ca fiind o bază valoroasă pentru 
discutarea problemelor epocii noas
tre și ca o conturare a principalelor 
sarcini și probleme politice în lupta 
copiună împotriva imperialismului. 
Congresul salută gradul înalt de u- 
nitate realizat în lupta împotriva 
războiului și imperialismului, dar 
este de părere că această luptă nu 
va fi dusă în modul cel mai efectiv 
pînă cînd nu vor fi întreprinși pași 
pentru a rezolva diferendele care au 
apărut în mișcarea noastră mondială 
în ce privește aplicarea practică a 
principiilor referitoare la relațiile 
dintre partide comuniste suverane și 
pînă cînd nu va fi, restabilită uni
tatea. De aceea, congresul cere Co
mitetului Executiv să continue e- 
forturile pentru restabilirea unității 
în mișcarea noastră mondială. Toc
mai din cauză că rămîn probleme 
nerezolvate în mișcarea comunistă 
mondială — conchide rezoluția — 
este necesar să fie intensificată lup
ta pentru o înțelegere mai profundă 
a internaționalismului clasei mun
citoare.

praga Conferința internațională 
„Leninismul și contemporaneitatea"

PRAGA. — Corespondentul A- 
gerpres, Eugen Ionescu, transmite: 
Miercuri au început la Praga lu
crările conferinței teoretice inter
naționale cu tema „Leninismul și 
contemporaneitatea", organizată de 
redacția revistei „Probleme ale pă
cii și socialismului". La conferință 
participă delegații reprezentînd 
peste 40 de partide comuniste și 
muncitorești. Delegația Partidului 
Comunist Român este formată din

tovarășii Iile Rădulescu, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., conducătorul dele
gației, Valter Roman, membru al 
C.C. al P.C.R., și Tudor Postolache, 
decanul Facultății de economie a 
Academiei de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă 
C.C. al P.C.R. Conferința este or
ganizată cu ocazia centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin.

DELEGAJIA DE ACTIVIȘTI Al P. C. R. 
ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN CUBA

HAVANA 19. — Corespondentul 
Agerpres, V., Stamate, transmite : 
Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, alcătuită din Ștefan 
Panaitiu, secretar al Comitetului ju
dețean P.C.R. Suceava, și Petru Bar- 
to.ș, activist la secția de propagandă 
a C.C. al P.C.R., și-a încheiat vizita 
în Cuba, plecînd spre patrie. Timp de 
trei săptămîni, oaspeții români au 
vizitat diferite obiective industriale 
și. agjicote(,„(ișezăințrit9 social-culțu- 
rale și' diverse, instituții din capitala. 
Cubei, și din jirovincie Ei au purtat 
convorbiri cu activiști ai organelor 
provinciale de partid din Cuba îna

inte de plecare, delegația a fost 
primită de Secundino Guerra, mem
bru al C.C. a! P C. din Cuba. La între
vedere. care a decurs într-o atmo
sferă cordială, tovărășească, a fost de 
față ambasadorul României în Cuba, 
Vasile Mușat.

★
Delegația de activiști ai P.C.R. s-a 

înapoiat miercuri în patrie. Pe 
aeroportul Băneasa, delegația a 
fost întîmpinată de Mihai DuJea, ad
junct de șef de secție la C.C. a! P.C.R.

A fosti'de.'față'Jesus Guerrero, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Cu
bei la Bivurești.

SPORT
HANDBAL FEMININ

Un meci final pasionant
CLUJ (Prin telefon). 

Anticipat a fi un cam
pionat mondial în mi
niatură, întrucît între 
alte formații de mare 
valoare internațională a 
reunit la start și pe fi
nalistele ultimei ediții a 
campionatului mondial 
(Ungaria — deținătoa
rea titlului, și Iugosla
via — secondanta sa), 
trofeul „Carpați" înche
iat aseară la Cluj a do
vedit că merită cu pri
sosință comparația. Ieri, 
ziua finalelor, un pu
blic entuziast a umplut 
pînă la refuz tribunele 
modernei săli a sportu
rilor. în cel mai aștep
tat meci — în fapt fi
nala proprju-zisă a 
competiției -4 s-au în- 
tîlnit. 'echipele reprezen
tative ale României și 
R. D. Germane. Un joc 
care — subscriem intru 
totul la aprecierea spe
cialiștilor — putea în
cheia chiar și un cam
pionat. mondial verita
bil...

Echipa noastră, evi
dent cu mai puțină ex
periență decît formația 
adversă, a avut, un foar
te bun început de meci 
Pînă în min. 20 a con

dus de mai multe ori, e 
drept la limită, impre- 
sionînd în special prin- 
tr-o apărare fermă, 
bine organizată. Faptul 
merită a-1 sublinia în 
mod deosebit, pentru cu 
handbalistele din R. D. 
Germană sînt cunoscu
te avind o forță de pă
trundere puțin co
mună echipelor femi
nine După ce scorul a 
devenit egal (4—4), e- 
chipa R.D.GXa luat con
ducerea și la pauză 
avea un avantaj de 
două goluri. (6—4).'

în cea de-a doua re
priză, placajele ca la 
rugbi și faulturile „băr
bătești" au abundat, 
scăzînd serios spectacu
lozitatea specifică hand
balului adevărat. Jucă
toarele noastre au avut 
destule ocazii să egale
ze în primele minute 
după reluare. N-au reu
șit și pentru că au ezi
tat să tragă decisiv, în 
continuare, ele au slă
bit serios și în apărare. 
Șuturile adversarelor 
au nimerit deseori ținta 
în min. 46, R.D.G - 
România : 12—9. Meciul 
era ca și jucat... La flu
ierul final tabela de

marcaj indică victoria 
meritată a echipei R. D. 
Germane, la un scor 
(14—10), care nu reflec
tă suficient superiority- / 
tea de ansamblu ce au 
manifestat-o în tot a- 
cest turneu.

Așadar, cîștigătoarea 
trofeului „Carpați" este 
reprez.entat.iva R.D.G. 
A doua clasată — echi
pa României. Celelalte 
meciuri decisive pentru 
configurația clasamen
tului general s-au în
cheiat astfel : U.R.S.S. 
— Iugoslavia : 22—15
(10—7) ; Cehoslovacia — 
Ungaria : 12—10 (5—4) ; 
Polonia — România (ti
neret) : 23—21, (după
prelungiri).

De aici, de Ia Cluj, 
specialiștii federației 
noastre de handbal vor 
pleca la Timișoara. De 
sîmbătă, orașul de pe 
Bega găzduiește ediția 
masculină a trofeului 
„Carpați" la care vor fi 
prezente echipe repre
zentative din șapte țări 
cu handbal de prim 
rang în ierarhia mon
dială.

I. DUMITRIU

FOTBAL

Azi, etapa a Xll-a 
a campionatului

Campionatul diviziei A la fotbal 
programează astăzi jocurile etapei a 
Xll-a Cele două partide din Capita
lă se vor desfășura după următorul 
program : stadionul Republicii ; Stea
ua București—F.C Argeș ; stadionul 
Dinamo . Dinamo București—Rapid 
București. Ambele meeiurii .vor începe 
la ora 14,30.

în tară se vor disputa următoarele 
jocuri AS.A. Tg Mureș—Steagul 
Roșu Brașov ; Dinamo Bacău—Uni
versitatea Cluj ; Crișul Oradea—Po
litehnica Iași ; Farul Constanța—Jiul 
Petroșani ; Universitatea Craiova — 
Petrolul Ploiești ; C.F.R. Cluj—U.T 
Arad.

IERI S-A DISPUTAT IN CAPI
TALA meciul internațional amical 
de fotbal dintre echipa sovietică 
Torpedo Kutaisi (din prima divizie a 
campionatului unional) și formația 
Progresul. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (0—1) în favoarea
fotbaliștilor bucureșteni.

Turneul de tenis de la Londra
în sala sporturilor de la Wembley 

au continuat Întrecerile turneului in
ternațional „open" de tenis. în pri
mul tur al probei de simplu băr
bați, jucătorul român Ion Tiriac l-a 
intîlnit pe redutabilul tenisman pro
fesionist australian Rog Emerson. La 
capătul unei partide spectaculoase, E- 
merson a obținut victoria cu 1.1—9, 
6—3. într-un alt meci, Lloyd (An
glia) l-a eliminat cu 3—6, 6—3, 6—2 
pe americanul Holmberg. îri turneul 
feminin, jucătoarea sud-africapă A- 
nette du Plooy a obținut o surprin
zătoare victorie nu 6—3, 6—4 țn fața 
americancei Rosemary Casat». Alte 
rezultate : Virginia Wade (Anglia)— 
Helen Gourlay (Australia) 7—5, 6—3 ; 
Franqoîse Durr (Franța)—R. Lloyd 
(Anglia) 6—3. 6—2.

PRONOEXPRES
EXTRAGEREA I : 23 35 2 4 26 1. 
Fond de premii ; 313 133 Iei.
EXTRAGEREA a H-a : 16 11 3 41 C 22 30.
Fond de premii : 268 215 lei. ,
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viața internațională
Dezbaterile din Comitetul Politic al 0. N. U.

15 milioane 
de greviști 

în Italia
® întreaga activitate în 

întreprinderi și insti
tuții a încetat timp de 
24 de ore

Pentru a treia oară în ultimii 
20 de ani, miercuri a încetat în
treaga activitate -productivă în 
Italia. Peste 15 milioane de- oa
meni ai muncii din industrie și 
agricultură, din comerț și trans
porturi, funcționari din minis
tere, instituții de credit și asi
gurări, de la poștă și telefoane, 
spitale etc participă la greva 
generală, al cărei obiectiv este 
îmbunătățirea situației în dome
niul locuințelor. Organizînd în 
comun această nouă și puternică 
acțiune revendicativă, principa
lele centrale sindicale italiene — 
Confederația generală a muncii, 
Confederația sindicatelor munci
torilor și Uniunea muncii — se 
pronunță pentru o profundă re
formă urbanistică, care să pre
vadă blocarea chiriilor pe urmă
torii trei ani și reducerea nive
lului acestora, interzicerea ope-

DEZARMAREA l®il| - 

DEZIDERAT MAJOR Al POPOARELOR 
PROIECT DE TRATAT SUPUS DEZBATERILOR DE 9 ȚĂRI
SOCIALISTE, PRINTRE CARE ȘI ROMANIA

CORESPONDENȚ A 
DIN ROMA

DE LA N. PUICEA

rațiunilor speculative cu terenu
rile destinate construcțiilor de 
locuințe, intervenția urgentă a 
guvernului în vederea construi
rii ain fonduri pub'Jce 4e locu
ințe și școli.

In tot cursul zilei de miercuri 
la Iloma circulația pe străzi a 
fost deosebit de redusă, mijloa
cele de transport publice nu au 
funcționat, trenurile s-au oprit 
pe trasee timp de patru ore, 
piețele alimentare și magazinele 
au fost închise, de asemenea 
școlile și spitalele, ziarele tiu au 
apărut; în fața stațiilor de ben
zină au apărut cartoane pe care 
scria: „chiuso" (închis). Teatrele 
și cinematografele, sălile de con
cert și-au suspendat spectacolele; 
manifestările sportive au fost anu
late. Radioul și televiziunea — 
aderîncl la grevă — au transmis 
în principal buletinele de știri, pe 
cîte un singur post. S-au înre
gistrat, totodată, perturbări în a- 
provizionarea cu apă și energie 
electrică.

Incepînd de la ora 9,00, în 
Piața Republicii s-au adunat mii 
de oameni ai muncii de la în
treprinderile din capitala Italiei, 
Luînd cuvîntul la miting, membri 
ai conducerii sindicatelor italiene 
au subliniat importanța acestei im
presionante acțiuni pentru ansam
blul mișcării revendicative a ma
selor de oameni ai muncii.

NEW YORK. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
Comitetul politic al Adunării Gene
rale continuă dezbaterile asupra 
dezarmării generale și totale.

Reprezentantul Poloniei la O.N.U., 
Eugcniusz Kulaga, a prezentat comi
tetului Proiectul de tratat, supus dez
baterilor de către 9 țări socialiste, prin
tre care și România, privitor la înche
ierea unei convenții internaționale 
pentru interzicerea fabricării, perfec
ționării, achiziționării și stocării arme
lor chimice și bacteriologice. Proiectul 
prevede, de asemenea, măsuri în ve
derea distrugerii acestor arme. Amba
sadorul polonez a subliniat că acest 
proiect de tratat constituie în esență 
un pas în direcția dezarmării și repre
zintă o completare a protocolului de 
la Geneva din 1925 care prevede in
terzicerea folosirii unor astfel de arme. 
Vorbitorul a condamnat în termeni 
severi încercările de a se justifica cursa 
înarmărilor chimice și bacteriologice 
prin așa-zisa teorie a „strategiei descu
rajării", rămășiță a concepției învechi
te a „balanței terorii" din timpul 
războiului rece.

Reprezentantul Nigeriei, E. O. Ogbu, 
a sprijinit proiectul de tratat prezen
tat de țările socialiste ca fiind mai cu
prinzător decît cel englez, aflat și el 
în atenția comitetului, dar care pri-Adunarea Națională a R. A. U. dezbate situația din Orientul Apropiat

CAIRO 19 (Agerpres). — Minis
trul de externe al R.A.U., Mah
mud Riad, a prezentat în [ața 
Adunării Naționale a Republicii 
Arabe Unite un raport referitor la 
evoluția situației din Orientul Apro
piat, precum și la activitatea diplo- 
rn.ațipă, consacrată,.reglementării,. -Șj.,

Totodată, relatează agenția MEN, 
Adunarea Națională a dat publicită
ții o declarație în care se subliniază 
că Republica Arabă Unită sprijină 
eforturile în vederea găsirii unei so
luții politice juste a crizei din Orien
tul Apropiat. Declarația precizează, 
pe de altă parte, că R.A.U. respinge 
propunerile prezentate de S.U.A în 
legătură cu situația din această re
giune.

★
Situația din Orientul Apropiat 

a fost obiectul unei consultări a re
prezentantului permanent al Franței 
la O.N.U., Armand Berard, cu omo
logul său american, Charles Yost. 
Consultări similare anglo-americane 
s-au desfășurat săptâmîna trecută, 
la aceste reuniuni participînd și 
Joseph Sisco, asistent al secretaru
lui de stat al S.U.A. pentru proble
mele Orientului Apropiat.

vește doar armele bacteriologice. Vor
bitorul a apreciat, de asemenea, pozi
tiv proiectul de tratat sovieto-ameri- 
can privitor la interzicerea extinderii 
cursei înarmărilor nucleare pe terito
riile submarine, subliniind că țara sa 
ar fi preferat ca acest document să 
includă și armele convenționale.

Adjunctul ministrului afacerilor ex
terne al Mexicului, Garcia Robles, a 
subliniat însemnătatea deosebită a tra
tatului privitor la transformarea Anie- 
ricii Latine într-un continent denuclea- 
rizat și a făcut apel la marile puteri 
să semneze protocolul anexă al trata
tului și să-l ratifice pentru a se' avea 
certitudinea viabilității sale. Garcia 
Robles a avertizat împotriva tergiver
sărilor de a se încheia o convenție pen
tru excluderea din arsenalele statelor 
a armelor chimice și bacteriologice.

Reprezentantul Iranului, Mehdi Va
kil, a subliniat că țara sa nu se poate 
declara mulțumită cu rezultatele limi
tate ale negocierilor din Comitetul 
pentru dezarmare de la Geneva și a 
insistat asupra urgenței începerii unor 
tratative serioase în vederea eliberării 
omenirii de coșmarul nuclear.

La rîndul său, ambasadorul cana
dian, George Ignatieff, s-a pronunțat 
pentru încetarea tuturor experiențelor 
nucleare și a salutat proiectul de tra
tat sovieto-american privitor la preve
nirea extinderii cursei înarmărilor nu
cleare pe teritoriile submarine.

Ambasadorul Braziliei, Araujo Cas
tro, a exprimat decepția guvernului 
țării sale determinată de ritmul lent al 
negocierilor pentru dezarmare de la 
Geneva. El a insistat să se stabilească 
un program corespunzător și concret 
pentru ca primul deceniu al dezar
mării, care începe anul viitor, să se în
cheie cu realizarea dezideratului ome
nirii : dezarmarea generală și totală.

0 DECLARAȚIE 
A M.A.E.
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AL R. P. D. COREENE
X

PHENIAN 19 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declara
ție in care se arată că guvernul R.P.D. 
Coreene și întregul popor coreean 
resping în mod hotărît și consideră 
nevalabilă „rezoluția în așa-zisa 
„problemă coreeană", adoptată la șe
dința din 17 noiembrie a Comitetu
lui Politic al celei de-a 24-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Declarația subliniază că această 
rezoluție a fost adoptată împotriva 
voinței poporului coreean. Unificarea 
Coreei, arata declarația, este o pro
blemă internă a poporului coreean, 
care trebuie rezolvată fără amestec 
din afară, pe cale pașnică, pe baze 
democratice și prin eforturile poporu
lui coreean.

Fermierii vest-germani 

boicotează Piața comună
Conducerea Aso

ciației . fermierilor 
vest-germani, întru
nită la Frankfurt pe 
Main, a hotărît să 
suspende cooperarea 
cu Piața comună și 
cu asociațiile agri
cole ale „comunității 
celor șase" — s-a a- 
nunțat marți la Bonn. 
Cauzele boicotului sînt 
date pe seama insuc
cesului reuniunii mi
nisteriale a Pieței co
mune, care a avut loc 
săptâmîna trecută la 
Bruxelles, de a a- 
junge la un acord de

plin asupra compensă
rii pierderilor suferite 
de agricultorii vest- 
germani în urma re
valorizării mărcii. 
Compromisul de la 
Bruxelles prevede a- 
cordarea unor com
pensații din fondul a- 
gricol al „celor șase", 
dar aceste compensații 
au fost calificate la 
Bonn drept insufici
ente.

Asociația fermieri
lor vest-germani con
diționează reluarea co
operării cu Piața co
mună de autorizarea

guvernului de la Bonn 
de a institui suprataxe 
la importurile de pro
duse agricole și prime 
la exporturi. Acest 
fapt ar contraveni însă 
principiului liberei cir
culații a produselor a- 
gricole și al prețurilor 
comune, socotit ca în
săși rațiunea de a fi a 
„Europei verzi". Dar, 
care ar putea fi rați
unea pieței comune a- 
gricole in cazul izolă
rii fermierilor vest- 
germani ? De la un a- 
cord parțial la un im
pas, drumul pare foar
te scurt.

0 ® H ® ®

Lîmărîls Comisiei mixte 
româno-austriece Pentru înche- 
ierea protocolului comercial și de coo
perare economică și tehnică pe anul 
1970 s-au desfășurat la Viena. In urma 
convorbirilor, desfășurate într-o atmos
feră cordială, ambele părți au con
venit să dezvolte în continuare schim
burile de mărfuri între țările lor, să 
favorizeze acțiunile de cooperare.

0 delegație a Partidului 
Comunist din Norvegia,con- 
dusă de Reidar T. Larsen, președintele 
partidului, a sosit la Phenian într-o vi
zită la invitația C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea.

Intre Cuba și Franța a fost 
încheiat un acord de cooperare 
științifică care instituționalizează rela

Vizita la Moscova 
a ministrului 

comerțului exterior 
al României

MOSCOVA 19. — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
Ministrul conierțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
Cornel Burtică, care se află într-o 
vizită la Moscova, s-a întîlnit, la 
19 noiembrie, cu ministrul comer
țului exterior al Uniunii Sovietice, 
N. Patolicev.

în cursul convorbirii, care a de
curs într-o atmosferă prietenească, 
au fost abordate aspecte ale schim
bului de mărfuri între România și 
Uniunea Sovietică, în legătură cu 
apropiata semnare a protocolului 
comercial pe 1970.

La întîlnire au mai participat 
I. Stoian, director general în Mi
nisterul Comerțului Exterior, și V. 
Bărbulescu, șeful Agenției economi
ce a României din Moscova.

★

Cu ocazia prezenței sale la Mos
cova, ministrul comerțului exterior 
al României, Cornel Burtică, a a- 
vut, la 19 noiembrie, o întrevedere 
cu ministrul comerțului exterior 
al Poloniei, Janusz Burakiewicz, în 
cursul căreia au fost examinate 
probleme ale schimbului de măr
furi între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Polonă pe anul 1970 și perioada 
următoare. Din partea română, la 
întîlnire a participat N. Fodor, di
rector general în Ministerul Co
merțului Exterior.

Protocol comercial 
româno algerian
ALGER — Corespondentul Ager

pres, C. Benga, transmite : Miercuri 
a fost semnat la Alger un protocol 
privind schimbul de mărfuri pe anul 
1970 între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Algeriană De
mocratică și Populară.

In cadrul schimburilor, România 
va livra Algeriei instalații de foraj, 
alte produse ale industriei construc
toare de mașini și produse chimice, 
materiale de construcții, produse 
din lemn, bunuri de larg consum și 
va importa din Algeria minereu de 
fier, produse agro-alimentare, bu
nuri1 'd'd 'la'rg' consum, conserve și al
tele.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de ing. Nicolae Finanțu, 
director general în Ministerul Co
merțului Exterior, iar din partea 
algeriană de Moustapha Sellali, di
rectorul Departamentului Comerțu
lui . Exterior din Ministerul Comer
țului.

în cursul aceleiași zile, conducăto
rul delegației române, însoțit de șe
ful Agenției economice a Republicii 
Socialiste România la Alger, au fost 
primiți de Layachî Yaker, ministrul 
algerian al comerțului. Cu această 
ocazie, ministrul algerian și-a expri
mat satisfacția în legătură cu sem
narea protocolului, apreciind că e- 
xistă condiții reale pentru dezvolta
rea în continuare a relațiilor econo
mice dintre Algeria și România.

Nguyen Thi Binh despre:

CĂILE PENTRU !SOLUȚIONAREA
PROBLEMEI VIETNAMEZE

PARIS 19 (Agerpres). — La Paris a 
avut loc o conferință de presă a 
doamnei Nguyen Thi Binh, ministru 
de externe în Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, conducătoarea delega
ției la convorbirile din capitala fran
ceză. Doamna Binh. menționează 
agenția VNA, a precizat din nou că 
Administrației 'americane îi revine 
întreaga responsabilitate pentru lipsa 
de progres a convorbirilor de la Pa
ris. Totodată, ea și-a' exprimat satis
facția și recunoștința față de puter
nicele demonstrații organizate de 
poporul american în favoarea retra
gerii trupelor S.U.A. din Vietnamul 
de sud și a încheierii acestui război. 
Rășpunzînd unor întrebări referitoare 
la recentele propuneri ale generalu
lui sud-vietnamez Duong Van Minh, 
ea s-a pronunțat pentru soluționarea 
problemei vietnameze conform pro
gramului în zece puncte al Frontului

Național de Eliberare, pentru consti
tuirea unui cabinet de coaliție care să 
reprezinte toate forțele politice iubi
toare de pace din Vietnamul de sud 
și care să organizeze alegeri libere și 
democratice pe tot cuprinsul țării. 
(Generalul Duong Van Minh a avut 
un rol esențial în răsturnarea re
gimului dictatorial al lui Ngo Dinh 
Diem. El a făcut recent o declarație 
în care a subliniat că actuala adm’- 
nistrație saigoneză este urîtă de 
populația sud-vietnameză, de care o 
desparte o uriașă prăpastie, și a pro
pus un referendum în legătură cu 
aceasta). Guvernul revoluționar pro
vizoriu, a menționat ministrul de ex
terne, este gata să negocieze cu ori
cine se pronunță împotriva regimului 
marionetă Thieu-Ky și împotriva 
agresiunii americane în această țară, 
militînd pentru pace, independența 
și neutralitatea ei.

țiile cubano-franceze în acest domeniu 
și deschide calea spre un schimb amplu 
de specialiști și de informații — anunță 
agenția Prensa Latina.

Cu ocazia vizitei în Iran 
a delegației Consiliului Na
țional al Femeilor din Româ
nia, condusă de Suzana Gâdea, pre
ședinta consiliului, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România Ia Teheran, 
Pavel Silard, a oferit un dineu în sa
loanele ambasadei. Au participat d-na 
Farroh Parsai, ministrul educației, 
membre ale conducerii Organizației 
femeilor din Iran, reprezentante ale 
vieții social-culturale. La 17 noiembrie, 
d-na Farideh Diba, mama împărătesei 
Farah, a oferit la reședința sa un 
dineu în onoarea delegației Consiliului 
Național al Femeilor din România.

Ieri a început

Â DOUA INCURSIUNE
A OMULUI PE LUNĂ

senzațional, bă- 
au fost cuvinte-
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le lui Charles Conrad, care, 
transpuse in limbajul so-

' bru al centrului de con-
1 trol de la Houston al zbo-
• rului navei spațiale „Apol-
> lo-12" în fraza concisă :
i „Aselenizare perfectă !“,
i au vestit întregii lumi
, inceputul celei de-a doua

incursiuni a omului pe 
Lună. In același decor se
lenar, incepînd de miercuri. 
19 noiembrie, ora 8,54 
(ora Bucureștiului), noii 
protagoniști, astronauții 
Charles Conrad și Alan 
Bean, îmbarcați pe „In
trepid", i-au urmat pe e- 
roii primului act al aces
tei epopei, Neil Arm
strong și Edwin Aldrin, 
care la 21 iulie a.c., la bor-

• dul „Vulturului", au atins 
i pentru prima oară supra- 
i fața Lunii.
l Pregătirile pentru ase- 
i lenizare au început mier- 
, curi la ora 6,16 (ora Bucu

reștiului), cînd modulul 
lunar s-a desprins de ca- 

' bina de comandă, la bor-
1 dul căreia a rămas „de
• veghe" cel de-al treilea
i membru al echipajului lui
i „Apollo-12", astronautul
, Richard Gordon. Comple-
! xul spațial se afla atunci

în zona invizibilă a Lunii.
1 iar comunicațiile cu cen-
1 trul din Houston erau in-
i trerupte. După un zbor în
i formație, la o distanță de
i 20 de metri, la ora 6,48,
i „Intrepid" s-a îndepărtat
, de „Yankee Clipper", ie

șind din timpul vizual 
al lui Richard Gordon. La

1 ora 7.45 a fost pus in furic-
' țiune motorul principal

al palierului de coborîre 
al modulului lunar și a-

i cesta s-a înscris pe c or-
l bită circulară la o al-
, titudine de 14.8 km
, deasupra Selenei. Și ci

neastă operațiune a avut 
loc in zona invizibilă a

1 Lunii. La ora 8.05 au fost
1 restabilite legăturile
i dio cu Houston.
1 Ultimele momente 
i tensiune : la 8,42 a
i pus în funcțiune, pentru
i a doua
, Herulul

trepid"
1 „marea

la 2 130
1 nei, într-un unghi de 15°,
i cu o viteză de 518 kmforă.
■ La 150 metri de solul lu-
i nar. modulul pătrunde
, prin „mica poartă", cu o

viteză de 38 kmforă. Acum 
i comenzile sînt executate
i manual. Astronauții sur-
i votează craterul Lalancla
, și craterul Frau Muro din

imediata apropiere a 
punctului de alunizare. 
„Contactul este ușor. Con
tactul este ușor. O.K. Mo
torul a. fost oprit. O.K." 
,.E senzațional, băieți !“ 
„Intr-adevăr, e frumos" 
— completează Conrad. 
..Am impresia că ne a- 
flăm pe un loc cu mai 
mult praf lunar, dar este 
un loc bun de aseleniza
re" — transmite Bean. 
Centrul spațial din Hous-

ton comunică poziția exac
tă a modulului. Picioare
le telescopice ale „LEM“- 
ului au atins solul lunar 
intr-un nor de praf, la 
350 m vest de locul unde 
a aselenizat sonda „Sur- 
veyor-III", in „Oceanul 
Furtunilor", cu o diferen
ță de 14 m față de punc
tul stabilit de N.A.S.A. 
„Sintem exact în punc
tul stabilit. Nu-mi vine 
să cred. Este fantastic!" — 
exclamă Conrad. „Zărim 
epava sondei „Surveyor- 
III" din ■ ' ’
dulultii" 
doi.

Începe
operațiune de verificare a 
echipamentului și apa
raturii de bord, a descrie-

interiorul mo- 
comunică cei

apoi migăloasa

timp, pe Lună totul se 
desfășoară conform pro
gramului. Este înfipt dra
pelul american în apropie
rea modulului. Apoi, Con
rad și Bean instalează co
lectorul de particule de 
vint solar, pe care îl vor 
lua cu ei pe Pămint. Sini 
recoltate probe de subsol 
lunar. In sfirșit, urmează 
instalarea „Alsep"-ului — 
un ansamblu de instru
mente care va transmite, 
timp de un an, informații 
privind structura internă 
a Lunii, compoziția sa la 
suprafață, fenomenele care ■ 
au putut produce modifi
cări de structură etc. „Al- 

a__ __ _____ sep"-ul, care seamănă cu
nea craterului — bătrînul un uriaș păianjen ce-și tn- 
„Surveyor". Conrad își in-

chipajul navei „Apollo- 
13". \

Ora 13,44. S-au scurs 
cinci ore de cînd „In
trepid" se află pe Lună. 
O dată terminată com
plet depresurizarea, ușa 
modulului se deschide 
și Conrad, in costum 
de astronaut, apare în 
prag. Pune in funcțiune 
camera de televiziune in 
culori și începe să coboa
re încet cele nouă trepte. 
Al treilea om pășește pe 
Lună 1 „Pentru Neil o fi 
fost un pas mic, dar pen
tru mine este un mare 
pas — exclamă Conrad. 
,.N-o să mă credeți, dar 
ghiciți ce văd pe margi-

Ieri, la ora 13,44 (ora Bucureștiului), 
după cinci ore de la aselenizarea lină 
a modulului „Intrepid", în Oceanul 
Furtunilor, omul a pășit din nou pe 
suprafața Lunii. „Ceea ce a fost un 
mic pas pentru Neil este un mare pas 
pentru mine" — a exclamat Charles 
Conrad, parafrazîndu-l pe Armstrong, 
primul pămîntean care a pus piciorul 
pe Lună și a inaugurat astfel epoca 
expedițiilor selenare.

0 zi de intensă activitate pe Lună : 
Conrad și Bean au cules eșantioane 
de sol lunar și au efectuat o serie de 
operații din cadrul programului pre
stabilit.

ra-

de 
fost

oară, motorul pa- 
de coborîre. „In- 

pătrunde 
poartă" a Lunii 

m. deasupra Sele-
prir

rii în termeni științifici d 
mediului înconjurător și 
a acomodării cu gravita
ția lunară, de șase ori 
mai mică decît aceea a 
Pămintului.

„Am reperat 
„Surveyor-IIl" — 
mite și Gordon 
„Yankee Clipper".

Intre timp, la Houston, 
directorul zborului 
„Apollo-12", Cliff 
lesworth, răspunde 
bărilor ziariștilor, 
conferință de presă. „Con
rad și Bean au alunizat 
cu o precizie formidabi
lă... Misiunea lor este să 
recupereze diferite piese, 
printre care și camera de 
luat vederi a sondei „Sur- 
veyor-III", care a aseleni- 
zat la 20 aprilie 1967". Tot 
la Houston, intr-o sală cu 
pereți de sticlă, aflată 
deasupra centrului de 
control, Neil Armstrong și 
Edwin Aldrin urmăreau 
cu o urmă de nostalgie 
peripețiile aselenizării. A- 
lături de ei, alți trei as- 
tronauți deosebit de inte
resați : James Lovell, Tho
mas Mattingly și Fred 
Hăis, care vor forma e-

sonda 
trans- 

de pe

navei 
Char- 
intre- 
la o

cepe de-ndată munca. Cu 
o pensă lungă, cu miner 
extensibil, culege eșanti
oane de sol lunar, pe care 
apoi i le dă lui Alan Bean, 
care se află încă in mo
dul. Gordon, de la bordul 
lui „Yankee Clipper", 
transmite felicitări celor 
doi. „Mulțumesc — răs
punde Conrad. Ne vedem 
peste 32 de ore". Bine dis
pus, Charles Conrad con
tinuă să converseze cu 
Bean și cu cei de la Hous
ton, in timp ce stringe 
mereu eșantioane de sol 
lunar. „Nu glumeau Arm
strong și Aldrin cînd 
ne spuneau că s-au um
plut de praf... Sint murdar 
din cap pină-n picioare. 
Un lucru e sigur : ne mur
dărim serios" — spune ri- 
zind din inimă.

Ora 14.14. Cel de-al doi
lea astronaut, Alan Bean, 
coboară pe Lună. Un mic 
accident : camera de te
leviziune se răstoarnă și 
imaginea apare inversa
tă. in ciuda tuturor efor
turilor celor doi, păminte- 
nii nu mai pot urmări de
cît din cînd in cînd activi
tatea astronauților. între

tinde pinza pe o rază de J
18 m, cuprinde : un seis- j
mograf, capabil să inre- J
gistreze cutremurele și șo- J
cui ciocnirii cu meteori- j
ții, un magnetometru pen- <
tru detectarea schimbă- <
rilor de flux magnetic, un 4
spectrometru, care anali- <
zează vinturile solare și j
deci interacțiunea particu- I
lelor, furnizînd date des- j
pre originea Soarelui și fe- 1
nomenele legate de aceas- '
ta, un detector suprater- *
mic de ioni, care transmi- <
te informații privind ac- <
'tivitatea vulcanică și ra- J
dioactivitatea lunară și, J
în sfirșit, un detector ca- J
todic pentru măsurarea )
atmosferei. Toate aceste f
aparate sînt coordonate de \
un post central și un ge- <
nerator care inregistreaz <
ză și transmite informa- 
țiile culese și datele #
transmise de pe Pămint. /
O dată conectate între
ele elementele compo- ’ 
nente și umplut gene- , 
ratorul cu plutoniu-23S, < 
ziua de muncă lunară a < 
celor doi astronauți se a- 4 
propie de sfirșit. j

In tot acest timp, a con- 4 
tinuat’ neîntrerupt dialo- J 
gul cu cei de pe Pămint : 1

■ROUSTON'r— Cînd ter- J 
minați de instalat colec- J 
torul de particule, în- j 
cercați să reparați came- j 
ra de luat vederi.

CONRAD ; — O.K. Să } 
văd ce fac. (Intre timp, J 
reapar imaginile pe e- ț 
cranele de la Houston). <

HOUSTON : — Cum ai < 
reparat camera ? <

CONRAD : — I-am dat. t 
cu ciocanul — instrumen- < 
tul universal. ...Nu, glu- < 
mese, nu i-am făcut ni- } 
mic. Acum merge ? J

HOUSTON : — Da! )
Dar nu pentru mult J 

timp. Ziua astronauților J 
se încheie. î

După exact trei ore și J 
un minut, cei doi astro- J 
nauți au primit ordinul să \ 
revină la modul și să se \ 
reîmbarce. Operația a fost < 
efectuată in bune condi- C 
ții. La ora 20,55 (ora Buca- f 
reștiului) după un dejun / 
vitaminizat, ei au primit ( 
aprobarea să se odihneas- f 
că, după o zi de aproape j 
20 de ore de activitate ne- 1 
întreruptă. >

(

■ Conrad coboară treptele modulului lunar, (fotografia 
din stînga)

Schema ,,Alsep“-ului : 1. post central ; 2. seismograf ; 
3. magnetometru : 4. spectrometru : 5. detector catodic 
pentru măsurarea atmosferei ; 6. detector supratermic 

de ioni ; 7. generator, (fotografia din dreapta)

agențiile de presă transmit:
îndelungata criză guver

namentală din Liban—încePu- 
tă la 25 aprilie a.c. — pare a se fi 
apropiat de sfirșit. Premierul desemnat, 
Rashid Karame, a avut ieri o nouă în
trevedere cu președintele Charles He- 
lou, pe care l-a informat asupra rezul
tatelor consultărilor sale de pînă acum. 
La sfîrșitul convorbirii, Karame și-a 
manifestat speranța într-o definitivare 
a listei noului cabinet.

prilej vor fi discutate perspectivele pes
cuitului în zona de nord-est a Oceanu
lui Atlantic.

Convorbirile dintre comu
nitățile turcă și greacă con
stituie singura cale de re
zolvare a problemei ci
priote, a declarat Glafkos Cleridis,

0 conferință a miniștrilor
pescuitului din Danemarca, Islan
da, Norvegia, Suedia și U.R.S.S. s-a 
deschis miercuri la Moscova. Cu acest

președintele Camerei Reprezentanților 
din Cipru. El a lansat un apel ciprio- 
ților să depună toate eforturile pentru 
a nu admite încordarea atmosferei din
insulă.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria, Ivan 
Bașev, care a făcut o vizită în Austria, 
a avut o întrevedere cu Kurt Wald
heim, ministrul afacerilor externe al 
Austriei. în timpul convorbirii, cei doi 
miniștri au abordat probleme legate de 
intensificarea legăturilor dintre Bulga
ria și Austria și de convocarea confe
rinței europene de securitate.

Statele Unite și Filipinele 
vor începe în curînd con
vorbiri consacrate relațiilor bilate
rale. Printre problemele care vor fi a- 
bordate figurează dorința guvernului 
de la Manila de a se proceda la o re
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evaluare a statutului bazelor militare 
americane existente în Filipine și retra
gerea, pînă la sfîrșitul anului, a celor 
aproximativ 2 000 de filipinezi dislocați 
în Vietnam.

Printr-o coincidență, Beiuh- 
Aga Kasumov, locuitor al ora
șului Ali-Bairamlî din R.S.S. 
Azerbaidjană, a împlinit 133 de 
ani în aceeași zi in care s-a năs
cut cea de-a 25-a strănepoată a 
sa. Cap al unei foarte numeroa
se familii, Kasumov n-a părăsit 
niciodată localitatea Ali-Bai- 
ramli.

Ofensiva asupra orașului 
Owerrî, de unde trupele guvernului 
de la Lagos s-au retras cu patru luni 
în urmă, a fost reluată de divizia a 
treia a marinei federale nigeriene. Po
trivit ultimelor știri reluate de agenția

M.A.P., trupele federale ar fi înaintat 
cu aproximativ 11 kilometri în direcția 
Owerri. Reușita acestei ofensive ar fi 
înlesnită de cucerirea localității Osusu, 
părăsită de trupele biafreze după lupte 
înverșunate.

Tratativele pentru înche
ierea unui acord comercial și 
economic pe termen lung între Italia și 
Polonia au început la Roma. Referin- 
du-se la colaborarea dintre cele două 
țări, agenția P.A.P. relevă că Italia 
ocupă locul al treilea între partenerii 
comerciali ai Poloniei. în 1968, valoa
rea schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări a fost de 165 milioane dolari.

Viitoarele alegeri gene
rale în Indonezia vor avea >°c 
în iulie 1971, informează agenția Reu
ter. Aceasta va fi a doua confruntare 
electorală generală organizată în Indo
nezia de la proclamarea independenței 
țării.
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