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RANDAMENTUL MAȘINILOR 
— în relație directă 
cu timpul de lucru
CÎTE ORE NUMĂRĂ „ZIUA DE PRODUCȚIE"

A UTILAJELOR INDUSTRIALE?

Angajată pe multiple planuri în- 
tr-un amplu efort de dezvoltare ți 
modernizare, economia noastră na
țională este interesată !n mod vital 
ca fiecare utilaj, fiecare mașină- 
unealtă din dotarea fabricilor și 
uzinelor să producă în permanență 
cu întreaga lor capacitate, ca poten
țialul productiv al fondului de ma
șini și utilaje — în care statul nostru 
a investit sume impresionante — să 
fie valorificat la maximum. Plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie anul tre
cut a trasat, de- aceea, tuturor ramu
rilor industriale sarcina expresă de 
a asigura, în acest an, o încărcare 
medie a mașinilor de cel puțin 2,2—2.4 
schimburi, aceasta înscriindu-se în 
ansamblul factorilor care condiționea
ză creșterea eficienței economice : în
cărcarea judicioasă pe schimburi a 
capacității de producție a mașinilor 
influențează nemijlocit asupra randa
mentului lor, permițînd obținerea u- 
nor însemnate sporuri de producție.

Cum a fost dusă la îndeplinire a- 
mintita sarcină ? Pentru a răspunde 
am examinat situația din patru mari 
uzine constructoare de mașini: „PRO
GRESUL" din BRĂILA. UZINA DE 
UTILAJ PETROLIER DIN TÎRGO- 
VIȘTE, ȘANTIERUL NAVAL DIN, 
TURNU-SEVERIN și „STRUNGUL" 
din ARAD.

Prima constatare : în nici una din 
întreprinderile vizitate nu s-a înre
gistrat un indice de încărcare mai 
mare de 2,3 schimburi, ceea ce în
seamnă că utilajele nu lucrează, ’n 
medie, mai mult de 18,4 ore pe zi. 
(Asta în secțiile de bază, pentru că 
în cele auxiliare el este, fără excep
ție mult mai mic). Și totuși. ca
drele tehnice de specialitate din a- 
ceste uzine cu care am discutat 
consideră că mașinile ar fi bine fo
losite. Lucrurile nu stau însă chiar 
așa. Se scapă din vedere că atinge
rea unui coeficient de schimburi de 
2.2—2,4 este o sarcină minimă.

în primele opt luni din acest an, 
la uzina de utilaj greu „Progresul" 
din Brăila indicele de utilizare 
a fondului de timn disponibil al 
mașinilor-unelte a fost în secțiile 
de bază de 2,28. întrucît uzina 
brăileană produce o gamă foarte 
largă de utilaje unicat sau în se
rii mici, această situație poate fi con
siderată a fi bună. Ing. Ștefan
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Excelenței Sale
Domnului PHILIBERT TSIRANANA

Președintele Republicii Malgașe
Am deosebita plăcere ca, în numele poporului român și al meu per

sonal, să adresez Excelenței Voastre, cu prilejul celei de-a X-a aniver
sări a proclamării Republicii Malgașe, cordiale felicitări și cele mai bune 
urări pentru progresul poporului malgaș, pentru continua dezvoltare a 
relațiilor prietenești dintre țările noastre.

Cu înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului SALIM RABYA ALI

/ 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare a Yemenului de Sud
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Populare a Yemenului de Sud, 

am deosebita plăcere să adresez călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală Excelenței Voastre, de bunăstare 
și progres poporului sud-yemenit.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară a Yemenului de Sud vor cunoaște 
• dezvoltare continuă, în interesul ambelor noastre popoare, al păcii și 
cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Coman, șeful serviciului de orga
nizare și normare a muncii, ing. 
Aurel Todoran, tehnolosul-șef, ca și 
alți specialiști din această uzină con
sideră că, dat fiind specificul de fa
bricație, aici cu greu se va putea a- 
junge, practic, la un indice mediu de 
încărcare a utilajelor din secțiile de 
bază mai mare. Mașinile slab încăr
cate — ne-au spus aceștia — sînt to
tuși absolut indispensabile realizării 
sarcinilor de plan, așa încît nu pot fi 
declarate disponibile. Singura re
sursă rămine eliminarea totală a de
fecțiunilor accidentale și a celorlalte 
cauze ale destul de rarelor întreru
peri neplanificate în funcționarea 
utilajelor.

— Suplimentarea sarcinilor de plan 
prin preluarea unor lucrări în coope-

Tn hala de montaj a noului tip de tractor greu pe șenile S 1 500 Foto : S. Cristian■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
SPRE 0 CINEMATOGRAFIE MATURĂ, 

PROFUND ANGAJATĂ SOCIAL
— Despre scenariu se discută, 

de multă vreme, ca despre o 
ptoblemă-cheie a dezvoltării fil
mului românesc, o condiție e- 
sențială a realizării principale
lor obiective, imediate și de 
perspectivă, ale cinematografiei 
naționale. Am publicat nu de mult 
opiniile scriitorului Titus Po- 
povici care numea cu francheți 
cîteva din carențele de fond 
existente in acest domeniu. Ne 
adresăm acum dumneavoastră, 
tovarășe Mircea Sintimbreanu, 
cu convingerea că în calitatea pe 
care o aveți ați meditat asupra 
acestor lucruri, asupra căilor de 

rare pentru terțe uzine n-ar permite, 
totuși, o mai bună valorificare a 
potențialului productiv al mijloacelor 
tehnice din întreprindere ?

La această întrebare răspunsul a 
fost negativ, dar neeonvingător ar
gumentat. „Teoretic — ne-a spus teh- 
nologul-șef al uzinei — în felul acesta 
ne-am putea apropia de încărcarea 
maximă posibilă, adică de trei 
schimburi pline. Practic, însă, nu 
avem ce să executăm pentru alte 
uzine".

Anchetă realizată de ing. A. 
PRODAN cu concursul cores
pondenților județeni C. COTOS- 
PAN, C. SOCI și G. GOIA

(Continuare în pag. a Il-a)

Interviul nostru cu scriitorul 
Mircea SÎNTIMBREANU 
director general al Centrului 
Național al Cinematografiei

revigorare a scenariului de-film. 
Care sint, in momentul de față, 
„datele" acestei probleme ?

— Nimeni n-ar putea tăgădui, 
cred, — oricît de plăcut ar fi contra
riul — că și in momentul de față 
scenariul este „pămîntul care arde" 
sub picioarele cinematografiei româ
nești. Și aceasta, pentru că oricît și 
oricîte s-ar discuta despre scenariu, 
el este totuși un factor la fel de 
practic și concret, pentru film ca 
însăși pelicula, de exemplu. Nu 
vreau să spun că un scenariu „bun" 
nu poate fi ratat în nici o împreju
rare dar, ca regulă generală, scena
riul este niai mult decît o ipoteză a 
viitorului film, el este insăși mache
ta sa, prefigurarea robusteței sale 
ideologice și artistice sau, dimpotri
vă. a inconsistenței sale. Avem acel 
.vast șantier al cinematografiei na
ționale care este Buftea, avem oameni 
harnici și pricepuți, muncitori, teh
nicieni, ingineri, scenografi, opera
tori, regizori — devotați cauzei fil
mului național. Rămîne însă aproa
pe întotdeauna, ca o teribilă necu
noscută, rezolvată în ultima clipă... 
macheta. Or, a pune aproape sistema
tic producția cinematografică sub 
semnul aleatorului și aproximației, a 
rabatului de forță majoră, este ca și 
cum ai cere performanțe unui halte
rofil cu degetele tăiate. Trebuie să fa
cem totul pentru a scoate scenariul 
din acest prelungit impas.

— Cum vă explicați persisten
ța acestei situații, din moment 
ce lucrurile sint aparent clare 
pentru toată lumea ? Nimeni nu 
contestă însemnătatea scena
riului, și in toate dezbaterile pe 
această temă există un consens 
unanim asupra principalelor o- 
biective ale filmului românesc, 
decurgind in modul cel mai fi
resc din funcția socială, educa
tivă a artei cinematografice, din
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I VLĂSTAR:
\ Apa bălții era grea, mocir- l
1 loasă. Peste tot, cioturi uriașe, 1 
J rădăcini de sălcii, trunchiuri de ) 
i copaci prăbușiți în mîlul gros, de L
< mai bine de un metru. Papură ’ 
1 și trestie, mătasea broaștei și ț 
l lintiță. O umezeală rea, tăcută, i 
1 un peisaj ancestral. Deodată, * 
) echilibrul somnolent al bălții se i 
l destramă. Dintr-o margine a ei J 
1 se aude zgomot de motoare pu- ț 
» ternice, solicitate pînă la refuz. ’ 
7 Apare un tractor pe șenile cu un \ 
‘ gabarit impresionant. Smulge i 
i sălcii și rădăcini noduroase și '

. J contorsionate, ca un cap de Gor- l 
ț gonă, strivește și pulverizează 1 
i cioturi de copaci. Apa bălții, ) 
’ care acum clocotește, a depășit i 
( înălțimea șenilelor, dar tractorul ’ 
l își continuă nestînjenit înainta- I 
> rea. în urmă își fac apariția alte i 
» tractoare, de gabarit mai redus, ‘
< apoi altele. Pe unde trec, balta l
‘ se retrage, dezvelind un pămînt ? 
l negru, reavăn, tasat... ț
.’ Secvența de mai sus s-a con- 1 
ț sumat cu Ipni în urmă la Ma- J 
1 hiru. în baltă, și a avut ca pro- \ 
' tagonist noul tractor pe șenile
' Mihai HETCO ț

ț (Continuare în pag. a VH-a)
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programul general de dezvoltare 
a artei și culturii noastre. Nu vi 
se pare paradoxal faptul că, to
tuși, scenariul continuă să ră
mână o „necunoscută" a crea
ției și producției cinematografi
ce ?

— Există mai multe explicații. între 
acestea, trebuie să pomenesc diletan
tismul cu care ne-am obișnuit, ani 
în șir, să privim și să „soluționăm" 
problema scenariului. Adică stilul de 
muncă meșteșugăresc, fără orizont, 
spiritul lucrului „cu bucata", gîfîind 
mereu sub presiunea Obligațiilor de 
plan ale producției industriale. Dacă 
au apărut unele filme remarcabile — 
și au apărut — ele au fost fructul 
mai ales al unui concurs fericit de 
împrejurări, și mai puțin al ace
lor pregătiri de perspectivă, im
perios necesare pentru a asigura e- 
voluția fermă, dezvoltarea într-un 
front larg a cinematografiei noastre 
spre obiectivele ei esențiale artistice 
și de fond. Mă refer la pregătirea, în 
perspectivă, a scenariilor, a unui 
portofoliu de scenarii. Tocmai, de 
aceea, deși în devizul general al unui 
film scenariul nu reprezintă mai 
mult de 1—2 la sută, putem afirma 
că 99 la sută din eforturile noastre 
sînt îndreptate în prezent spre asi
gurarea unui flux continuu de sce
narii valoroase, pe întreaga arie a 
unui repertoriu echilibrat, puternic 
marcate de suflul vremurilor noastre, 
de personalitatea, de frămintările și 
de idealurile omului contemporan. A- 
ceasta ar duce totodată — lucru nu 
mai puțin important — la folosirea 
întregii capacități a industriei noastre 
cinematografice în mod ritmic și 
previzibil, fără strangulări sau arhi- 
solicitări Intempestive.

— Ce înțelegeți prin „scenarii 
valoroase" 1

— întrebarea exclude din discuție, 
de la bun început, scenariile evident 
lipsite de interes, adică încercările de 
scenariu care nu răspund — ca 
idee și construcție 7- unor cerințe e- 
lementare ale cinematografiei ; la 
studio sosesc adeseori astfel de încer
cări ratate, care nu rezistă nici unei 
selecții. Există însă și o altă catc-

D. COSTIN
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LA NEW YORK

La sosire, pe aeroportul internațional J. F. Kennedy

ai principalelor

pre-

general al O.N.U.,

MESAJELE GUVERNATORULUI GENERAL
Șl PRIMULUI MINISTRU AL CANADEI

PIERRE TRUDEAU

adresate de președinteleTelegrame

Nicolae Ceaușescu de la bordul avionului

consemnat mo-
New York a șe-

excelența 
Ceaușescu.

acceptați, domnule

dumnea- 
Canada va fl 

exprim speranța că 
o nouă ocazie de a

La plecarea din Islanda, pre
stat, 

ur-

Marți
Nicolae Ceaușescu, împreună cu

Socialiste România în 
membri ai ambasadei.

*
dimineața, tovarășul

aceste întrevederi vom 
ziarul de mîine.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
De . la trimișii speciali : Pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a sosit marți la 
amiază la New York pentru a par
ticipa la lucrările sesiunii jubiliare 
a Organizației Națiunilor Unite.

împreună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu au sosit tovarășii Du
mitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., deputat în Marea Adu
nare Națională, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Avionul prezidențial a aterizat 
pe aeroportul internațional J. F. 
Kennedy la ora 12 (ora locală). 
Ceremonia întâmpinării a avut loc 
în fața salonului oficial, unde erau 
arborate drapelul de stat al Româ
niei și steagul Organizației Națiu
nilor Unite.

Erau prezenți șefi de delegații 
ale țărilor membre ale Națiunilor 
Unite, reprezentanți permanenți a- 
creditați la O.N.U., precum și di- 
plomați care iau parte la lucrările 
sesiunii Adunării Generale.

Potrivit protocolului O.N.U. re
zervat șefilor de stat care sosesc 
la Națiunile Unite, președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
pe aeroport, în numele secretaru
lui general U Thant, de către șe-

MONTREAL 13 — Trimisul spe
cial Liviu Rodescu transmite : în 
continuarea călătoriei spre New 
York, avionul prezidențial a făcut 
în seara zilei de 12 octombrie o 
escală la Montreal, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și persoanele 
care îl însoțesc au rămas peste 
noapte. Pe aeroportul din Mont
real, înalții oaspeți au fost salutați,

Cu prilejul trecerii prin Mont
real, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit din partea guvernatorului 
general al Canadei, Roland Miche- 
ner, un mesaj în care se spune :

„Dragă domnule președinte,
Am aflat că dumneavoastră și 

soția dumneavoastră faceți o scurtă 
vizită particulară la Montreal, în 
drumul spre New York pentru a 
lua parte la ceremoniile aniver
sării Organizației Națiunilor Unite.

Soția mea mi se alătură în a vă 
trimite cele mai calde salutări. Ne 
exprimăm, de asemenea, speranța

ședințele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, a adresat 
mătoarea telegramă:

Excelenței Sale Domnului 
KRISTJAN ELDJARN

Președintele Republicii Islanda
Părăsind teritoriul Republicii 

Islanda, aș dori să vă exprim încă 
o dată mulțumiri calde pentru pri
mirea cordială și ospitalitatea de 
care ne-am bucurat în cursul 
scurtei noastre șederi tn țara dv.

Profit de acest prilej pentru a 
vă adresa cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, pre
cum și urări de prosperitate pen
tru poporul islandez.

fui ceremonialului, Sinon Korle, iar 
în numele primarului New Yorku- 
lui, John Lindsay, de reprezentan
tul acestuia, John Palmer.

Au fost de față membrii delega
ției române la sesiunea ordinară 
O.N.U., Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Maria Groza, vicepreședintă a Ma
rii Adunări Naționale, ambasado
rul Costin Murgescu, Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al României la Națiunile 
'Unite, și Corneliu Bogdan, ambasa
dorul țării noastre la Washington.

Ziariști americani, corespondenți 
străini, reporteri 
posturi de radio, televiziune și ci
nematografie au 
mentul sosirii la 
fului statului român.

Răspunzînd solicitărilor repre
zentanților presei, președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 9curtă 
declarație.

Am venit în Statele Unite ale 
Americii — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — pentru a 
participa la sesiunea jubiliară a 
Organizației Națiunilor Unite. A- 
preciem că Organizației Națiuni
lor Unite îi revine un rol de sea
mă în asigurarea unei lumi de 
cooperare și pace.

Vin pentru prima oară în Sta
tele Unite și aș dori să adresez 

în numele guvernului canadian, de 
Jean-Pierre Cotă, ministru, și de 
alte persoane oficiale. Au fost pre- 
zenți Bucur Șchiopu, ambasadorul 
Republicii 
Canada, și 

că vizita dumneavoastră mult prea 
scurtă în Canada va fi plăcută și 
că participarea dumneavoastră la 
lucrările de la New York va fi 
fructuoasă.

Primiți asigurarea celei mai 
înalte considerațiuni"

ROLAND MICHENER
Primul ministru al Canadei, 

Pierre Trudeau, a trimis, de ase
menea, un mesaj în care se arată:

„Fiind reținut de sarcini extrem 
de presante, mă găsesc, din nefe
ricire, în imposibilitatea de a mă 
deplasa la Montreal, pentru a în
tâmpina personal pe 
voastră și pe doamna

De la bordul avionului preziden
țial, survolînd teritoriul Canadei, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a transmis ur
mătoarele mesaje: '
Excelenței Sale Domnului 

ROLAND MICHENER
Guvernatorul general al Canadei
Părăsind teritoriul Canadei, după o 

scurtă escală la Montreal, vă trans
mit un cordial salut, precum și urări 
de sănătate și fericire pentru 
dumneavoastră și poporul canadian.

Doresc să vă adresez, totodată, 
mulțumiri călduroase pentru mesa
jul prietenesc ce mi-a fost transmis 
din partea dumneavoastră, pentru 
primirea făcută de oficialitățile ca
nadiene cu prilejul trecerii prin 
țara dumneavoastră,

Telefoto : AGERPRES

poporului american un salut căl
duros.

Cu prilejul participării la reu
niunea jubiliară, sper să am posi
bilitatea de a vizita unele centre 
ale Statelor Unite ale Americii și 
să am o întâlnire cu președintele 
S.U.A., domnul Nixon.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit reprezen
tantului municipalității New 
Yorkulul, șefului protocolului 
O.N.U., tuturor celor prezenți pen
tru primirea făcută.

Un grup de copii ai diplomați- 
lor români au oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Coloana mașinilor oficiale s-a 
îndreptat apoi spre sediul misiunii 
române la Națiunile Unite, reșe
dința președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și a soției 
sale, pe tâmpul șederii la 
York.

New

★
Pentru marți după-amiază 

prevăzute întrevederi ale 
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
președintele celei de-a 25-a 
siuni a Adunării Generale 
O.N.U., Edvard Hambro, și cu 
cretarul 
Thant.

Despre 
relata în 

celelalte persoane oficiale, a vizitat 
orașul Montreal, parcurgînd un iti
nerar care a cuprins Universita
tea Montreal, zona urbană moder
nă cu clădiri monumentale, partea 
veche a orașului.

în cursul aceleiași dimineți, aero
nava prezidențială a decolat de pe 
aeroportul Montreal, îndreptîndu-se 
spre New York.

Am însărcinat de aceea pe re- 
prezentantul meu, domnul Jean- 
Pierre Cotă, membru al Consiliu
lui de Miniștri, să vă remită acest 
mesaj prin care adresez Excelenței 
Voastre și doamnei Ceaușescu cel 
mai cordial bun venit în Canada.

Nădăjduind că scurta 
voastră escală în 
agreabilă, îmi 
ni se va oferi 
ne întâlni.

Vă rog să
președinte, expresia cea mai înaltă 
a considerațiunii mele".

Excelenței Sale Domnului 
PIERRE TRUDEAU 

Prim-ministru al Canadei 

încheind scurta noastră escală 
în Canada, vă transmit sincerele 
noastre mulțumiri pentru mesajul 
prietenesc pe care ni l-ați adresat 
și urările noastre de sănătate șl 
fericire pentru dumneavoastră per
sonal și pentru întregul popor ca
nadian.

Ne exprimăm speranța că re
lațiile dintre Republica Socialistă 
România și Canada vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale,

4 -*
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FAPTUL! 
DIVERS!
Explozia 
neglijenței

Un zgomot asurzitor a prefăcut I 
In țăndări mai multe geamuri | 
de la spitalul din Vulcan (Hune- . 
doara). Dar n-au fost numai I 
niște geamuri sparte. Cei aflați I 
de față au constatat apoi că au * 1 
fost deteriorate și scoase din I 
funcție cazanul de la centrala I 
termică ți o parte din instalațiile I 
aferente acesteia; s-a prăbușit ■ 
un planșeu de beton și un perete I 
de la salg de operații. Numai | 
din intimplare nu s-a înregistrat . 
nici o victimă. în urma anchetei I 
care a avut loc, s-a stabilit ci I 
explozia a fost produsă de creț- • 
terea bruscă a presiunii in caza- I 
nul in care s-a introdus apă rece I 
după ce acesta fusese... închis t | 
Totodată, ancheta a scos la ivea- ■ 
lă că fochistul căruia conduce- I 
rea spitalului ii încredințase toa- I 
te aceste instalații nu avea, de * 
fapt, calificarea necesară I \

Oare chiar așa să stea lucrurile 7 
Este greu de crezut Am avut de 
nenumărate ori prilejul să ne con
vingem că uzinele, inclusiv cea bră- 
ileană, au posibilitatea să-și asi
gure numeroase comenzi de coope
rare. De ce n-o fac ? Pentru că 
multe „colaborări" sînt, de fapt, 
simple prestări de servicii : materia
lele necesare sint puse la dispoziția 
furnizorului de către solicitant. A- 
ceasta face ca, spre deosebire de 
producția proprie, cea realizată pen
tru alți beneficiari să influențeze ne
gativ asupra indicatorului de produc
tivitate al uzinelor executante, în 
calcularea productivității muncii a- 
cestora neluîndu-se in considerare 
decît manopera prestată, nu și va
loarea materialelor (puse la dispozi
ție de către beneficiari). Așa se ex
plică — în primul rind — de ce diferi
te uzine preferă să lase anumite uti
laje să stea degeaba decît să preia di
ferite lucrări in colaborare. Evident,
este necesară o reglementare a aces
tei chestiuni în așa fel incit ridicarea 
indicelui de utilizare a mașinilor- 
unelte prin preluarea unor aseme
nea lucrări să influențeze, pozitiv și 
asupra altor indicatori, să cointere
seze uzinele în mod nemijlocit. Nici 
în ce privește mașinile-unelte din 
sectoarele auxiliare nu există nici un 
dubiu : este inadmisibil ca ele să lu
creze cîteva ore pe zi, de vreme ce, 
după cum prea bine se știe, pe an
samblul industriei construcțiilor de 
mașini aceste sectoare nu pot face 
față sarcinilor, fiind supraîncărcate.

Aproape 94 la sută dintre munci
torii Șantierului naval din Tumu-Se- 
verin lucrează in schimbul întii.
Ca urmare, și indicele de utilizare a 
fondului disponibil de timp al mași
nilor. și utilajelor este aici de numai 
1.06 schimburi în secțiile de bază 
este valorificat 67,5 la sută din timpul 
disponibil al utilajelor (coeficient de 
încărcare 2,02 schimburi), în secto
rul mecanic-șef — 43 la sută (ind’ce 
1,29), iar la sculări» — 36,8 la sută

Din condei
Procurîndu-și (cum — rămine 

de văzut) niște chei false, Ghe- I 
orghe Moraru fi Matei Nițu, I 
salariați la depozitul de papetă- • 
rie din Timișoara, au pus la I 
cale o afacere care li se părea | 
că va merge ca pe roate. Intr-o I 
zi au pătruns in depozit fi ou ■ 
sustras mai multe stilouri de I 
aur, din import, precum fi alte I 
obiecte in valoare totală de pes- * 
te 44 000 lei. N-au apucat, insă, 1 
să caute amatori pentru ele. Des- I 
coperind a doua zi lipsa, respon- • 
sabila depozitului a anunțat or- | 
ganele de miliție. în urma cer- I 
cetărilor întreprinse, cei doi in- | 
fractori au fost identificați fi a- ■ 
restați. Acum li se întocmește I 
rechizitoriul. Ce li se va scrie I 
(!n dosar) vor afla in instanță.

Nu lăsați I 
mustul I 
neaerisit! I
într-una din «erile trecute, I 

Dumitra Ioniță din comuna I 
Brazi (Ilfov) a coborît din casă i 
In pivniță pentru a scoate niște I 
must din vasele In care fusese | 
pus pentru fermentație. De in- . 
dată ce a pătruns însă In încă- I 
pere, din cauza gazelor toxice I 
emanate In urma procesului de • 
fermentare, a căzut în stare de I 
inconștiență. După circa o juma- I 
tate de oră, soțul său a pornit I 
după ea să vadă de ce întîrzie. ■ 
Dar odată ajuns în beci, nici el I 
n-a mai putut ieși afară. Părin- I 
du-li-se nefirească liniștea din 
casa lor, vecinii au început să-i I 
caute. După ce l-au găsit și i-au I 
scos afară, au chemat medicul I 
circumscripției sanitare. Cu toate • 
îngrijirile acordate Insă, Dumitra | 
Ioniță nu a mal putut fi salvată. I 

Surpriză... j 

paleonto
logică

Efectuînd prospecțiuni geo- ■ 
logice tn depresiunea Roșia (Bi- I 
hor), geologii Denisa Lupu și | 
Dan Patrulius au făcut o im- ■ 
portantă descoperire paleontolo- I 
gică. în această zonă, ei au găsit I 
fosilele a doi inocerani (specie | 
de scoici care a trăit în perioa- I 
da senoniană, de la sfîrșitul erei I 
secundare), cele mai mari de a- I 
cest gen cunoscute pînă acum în I 
țară. Dimensiunea fosilelor — 35 I 
centimetri — ca și felul In care | 
s-au păstrat impregnate in rocă. I 
fac ca noua descoperire să fie I 
deosebit de prețioasă. După ce I 
vor fi studiate de cercetători, I 
cele două fosile vor Îmbogăți ■ 
valoroasa colecție a Institutului I 
geologic. '/ • Au deschis 
cont pentru... 
amenzi ? |

Consemnăm cîteva cifre din- 
tr-o statistică încheiată recent I 
la Inspecția comercială de Stat I 
de pe lingă Consiliul popular al • 
Capitalei. De la începutul anu- | 
lui, în rețeaua de desfacere și în I 
unitățile de alimentație publică | 
din București, au fost aplicate . 
nu mai puțin de... 12 000 sane- I 
țiuni, ca urmare a încălcării I 
regulilor de comerț. Dintre a- 1 
baterile cele mai frecvente, sem- I 
nalăm : lipsă Ia gramaj, diluarea I 
băuturilor, încasări de supra- I 
preț și neafișare de prețuri, ne- ■ 
respectarea normelor de igienă, I 
vînzarea de mărfuri cu terme- | 
nul de garanție expirat. Cele . 
12 000 de sancțiuni s-au soldat I 
cu amenzi contravenționale in I 
valoare de 800 000 lei. Cum se ’ 
vede, pentru o mare parte a uni- I 
tăților comerciale, deviza este : I 
„cîștigi, păgubești — comerciant I 
te numești". Sperăm că. pe vii- • 
tor, forurile de resort vor lua I 
măsuri eficiente, astfel Incit co- | 
merțul să aibă, într-adevăr, de 
cîștigat. Pentru că. situații ca I 
cea de mal sus nu sînt de natură I 
să-l facă... reclamă.

Rubrică redactată de > I
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii" 1

RECEPTIVITATEA FATĂ DE NOU,
CONDIȚIE A DINAMISMULUI
IN MUNCA DE PARTID 0 centrală

Eficiența măsurilor de perfecțio
nare a conducerii economiei și a tu
turor sectoarelor vieții sociale este 
condiționată. în bună măsură, de înde
plinirea uneia din sarcinile de prim 
ordin, puse in fața întregului aparat 
de stat și, în primul rind, a comuniș
tilor care lucrează in instituțiile ad
ministrației de stat centrale și locale 
— Înlăturarea practicilor birocratice, 
incetățenirea unui stil de muncă su
plu, dinamic, operativ în rezolvarea 
tuturor problemelor. Cum acționează 
în această direcție organizațiile de 
partid de la Consiliile populare mu
nicipal Craiova și județean Dolj 7

Analiza muncii cu scrisorile a con
stituit, în cursul anului 1969 cît și 
anul acesta, „obiectul unor adunări 
generale ale organizației de bază a 
consiliului popular municipal și a 
multora din cele 11 organizații de 
bază din cadrul comitetului de partid 
al consiliului popular județean. Prin
tre metodele bune de lucru, consi
derăm că poate fi amintită și organi
zarea unei mai mari publicități in 
jurul unor acțiuni de larg interes — 
de exemplu, in domeniul învățămîn- 
tului, al ocupării posturilor de su
plinitori din municipiu — ceea ce a 
simplificat considerabil rezolvarea 
unor probleme, a evitat formularea 
eventualelor nemulțumiri in cadrul 
audiențelor sau pe calea scrisului. De 
asemenea, înoepe să-și arate roadele 
îmbunătățirea legăturilor directe ale 
consiliilor populare cu cetățenii din 
circumscripții.

Este neîndoielnic că organizațiile 
de partid și-au avut partea lor de 
contribuție la rezultatele obținute. 
Totuși, această contribuție este incă 
departe de a corespunde necesități
lor. Deficitară sub raportul inițiati
vei și exigenței partinice, intervenția 
directă, fermă a organizațiilor de par
tid se lasă așteptată atît în ce pri
vește generalizarea experienței pozi
tive, cit și tn eliminarea neajunsu
rilor.

Noua lege de organizare a con
siliilor populare a creat cadrul pro
pice incetățenirii unor metode mai 
eficiente de lucru. Condiția valori
ficării premiselor favorabile asigu
rate de acest cadru, o constituie toc
mai receptivitatea față de nou, a or
ganizațiilor de partid, capacitatea 
lor de a-1 sesiza și a acționa cu per
severență în vederea extinderii sis
tematice a experienței pozitive. Este 
insă greu de sesizat în ce a constat 
aici efortul organizațiilor de partid 
din cele două consilii populare and, 
practic, nici tov. Eugen Golutnbeanu, 
secretarul organizației de bază din 
consiliul municipal, nici tov. Ștefan 
Pleavă, locțiitor al secretarului comi
tetului de partid din consiliul popu
lar județean, nu au fost in măsură 
să prezinte o cit de sumară con
cretizare a experienței înaintate. To
tuși, în pofida necunoașterii de către 
cei care s-ar cuveni să fie principalii 
promotori ai generalizării ei, elemen
tele unei asemenea experiențe există. 
Pornind de la ideea că orice răspuns 
trimis unui cetățean angajează consi
liul popular, șefa biroului de sesizări 
și reclamați! de la ’ consiliul popular 
municipal, tov. Ioana Croiforu, de 
exemplu, verifică modul în care u- 
nele instituții rezolvă sesizările ce 
le sînt transmise, spre a confrunta 
realitatea cu răspunsurile pe care 
le primește. Și astfel, cu ajutorul u- 
nui activ obștesc alcătuit, în prin
cipal, din foști salariați ai consiliu
lui popular, astăzi pensionari, este 
urmărită pe teren, prin sondaj, exac
titatea unor răspunsuri, se con
trolează dacă ele reflectă o soluțio
nare efectivă a problemelor. Nu ar 
fi fost oare utilă analizarea acestei 
experiențe, ca și dezbaterea mai lar
gă, in organizația de bază, a felului 
în care întreg activul obștesc al con
siliului popular municipal este an
trenat la asemenea acțiuni de ne
contestată eficiență practică 7

Cu toate progresele evidente rea
lizate în activitatea Consiliilor popu
lare județean Dolj și municipal Cra
iova, nu se poate trece totuși cu ve
derea peste faptul că persistă unele 
fenomene negative, care afectează, 
mai cu seamă, sfera relațiilor cu cetă
țenii. Aceștia se mai lovesc de lipsa 
de punctualitate, neglijența și su
perficialitatea unor funcționari

(L'rmare din pag. I) 

cum a fost cazul celor de la serviciul 
de sistematizare, unde s-au eliberat, 
consecutiv, acte contradictorii acelo
rași solic.itanți, sau la S.G.L., care a 
repartizat aceeași locuință unor bene
ficiari diferiți — situații care atestă 
lipsa de solicitudine și formalism. 
Am întilnit, de exemplu, înregistrate 
cu tot dichisul și urmînd întreaga 
filieră spre serviciile de specialitate, 
numeroase cereri de aprobări pentru 
mici reparații la locuințe. Or, astfel 
de reparații le poate face locatarul, 
proprietar ori chiriaș, cînd vrea, nu-t 
este trebuincioasă nici o aprobare.

Iată numai cîteva aspecte care ar 
fi trebuit să stea în atenția organi
zațiilor de partid, știut fiind că fe
nomenele amintite nu vor dispare de 
la sine. Tov. Marin Năstase. prim- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal, 
a insistat asupra faptului că, la ni
velul comitetului executiv municipal, 
(ca și al celui județean, de altfel), se 
organizează trimestrial ședințe cu toți 
salariații, în cursul cărora sînt dez
bătute principalele aspecte vizînd 

viața de

perfecționarea activității. Este, fără 
îndoială, o metodă utilă, inscriin- 
du-ae în arsenalul mijloacelor de in
fluențare a comitetului executiv, 
dar care nu absolvă nicidecum or
ganizațiile de partid de responsabi
litatea unor analize exigente, com
bative, care să stimuleze rolul co
muniștilor, ca factori dinamici ai pro
gresului. Nu este de ajuns 6ă se în
scrie stereotip, lună de lună. în pla
nurile organizației de bază a consi
liului municipal că aceasta „va spri
jini comitetul executiv în măsurile, 
ce se vor lua pentru îmbunătățirea 
muncii în rîndul salariaților, pe servi
cii, în scopul îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de plan și a problemelor cu
rente, iar membrii de partid vor an
trena pe toți salariații consiliilor 
populare la îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă". Nesusținută de 
acțiuni concrete, respectiva declara
ție de intenții nu poate să ducă la 
ridicarea nivelului general al activi
tății, nu poate contribui la degreva
rea lucrătorilor de balastul birocra
tic încă existent, la întărirea disci
plinei și imprimarea unui stil de 
muncă suplu.

După cit se pare, una din cauzele 
slabei eficiențe a muncii organizației 
de partid din consiliul popular 
municipal, o constituie insuficienta 
combativitate, nivelul scăzut de exi
gență. Avem in față două referate
— unul din 1969, altul de anul acesta
— ambele analizînd munca în do
meniul rezolvării scrisorilor venite de 
la cetățeni. Cu ușurință constați că se 
mențin constant aceleași lipsuri : ne- 
punctualitate, superficialitate în re
dactarea răspunsurilor, nepricepere 
în soluționarea unor probleme. Ni
mic surprinzător cînd înseși refera
tele puse in discuție sînt pur consta- 
tative, evitînd analizarea temeinică 
a cauzelor și neajunsurilor, criticarea 
principială a deficiențelor in stilul de 
muncă al unor compartimente sau 
funcționari, cînd ele nu vizează pe 
nimeni (in primul referat se întîl- 
nește doar un singur nume, în al 
doilea nici măcar atît), iar hotări- 
rile nu stabilesc nici o măsură con
cretă, nici un termen, nici o res
ponsabilitate precisă. Cum să stimu
leze acest mod de abordare a proble
melor un climat de lucru favorabil 
analizării activității în spirit critic 
și autocritic 7 Este limpede că, In 
condițiile date, poate fi anticipat eu 
ușurință conținutul referatului des
pre scrisori din 1971 !

Cultivarea unui spirit de 
exigență, 
tivitatea 
una din 
creșterea 
partid, a 
ea se realizează îndeosebi prin în
credințarea de sarcini concrete tu
turor comuniștilor și urmărirea stric
tă a îndeplinirii lor. într-un mod 
inexplicabil, insă, mulți membri ai

înaltă 
în primul rînd față de ac- 
membrilor de partid, este 
condițiile de bază pentru 
autorității organizației de 
forței sala de influențare ;

(indice 1,10). După cum se vede, 
o însemnată rezervă de capacitate de 
producție este nefolosită, o serie de 
mașini și utilaje fiind lăsate să lucre
ze cu mult sub potențialul lor. Am 
încercat să aflăm care sînt cau
zele acestei încărcări medii scăzute. 
Ni s-au invocat condițiile specifice 
ale muncii pe șantier, faptul că aici 
nu se poate lucra decit ziua. Nu sub
apreciem aceste argumente. Dar de 
ce in secția mecanică, care-și poate 
desfășura activitatea in trei schimburi 
„pline", coeficientul de utilizare a ma
șinilor este de numai 1,8 7 După cum 
ne-au spus ing. Constantin Ștefana, 

Randamentul mașinilor
I

adjunctul șefului serviciului tehnic, 
ing. Gheorghe Vîlceanu, șeful secției 
mecanice, și tehnicianul Ion Ugrai, 
în hala de confecții, ca și in cea de 
prelucrări mecanice, ar putea să lu
creze foarte bine peste 500 de mun
citori în schimburile doi și trei.

Nu ne-am propus — nici nu avem 
căderea — să stabilim dacă este sau 
nu cazul ca sarcinile de plan ale 
Șantierului naval din Turnu-Severin 
să fie majorate pentru a se asigura 
astfel o încărcare corespunzătoare a 
utilajelor din dotare. Amintim doar 
că s-ar putea să nu fie necesar, sau 
să nu poată fi asigurată o asemenea 
forță de muncă suplimentară. în a- 
cest caz, însă, s-ar putea lua în con
siderare posibilitatea ea o serie de 
utilaje să fie transferate altor unități 
similare, care le-ar putea folosi cu 
randament superior. 

organizației de bază de la consiliul 
municipal au primit drept sarcină 
de partid doar... urmărirea obiecti
velor prevăzute in planul acțiunilor 
patriotice, pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașului. Nu este 
de mirare că, avînd o asemenea o- 
rientare, organizația de bază de la 
consiliul popular a lăsat pe plan se
cundar sarcini principale — analizarea 
temeinică a muncii în diverse com
partimente, identificarea și înlătura
rea metodelor rutiniere, sprijinirea 
funcționarilor tineri și, în general, a 
întregului colectiv în cunoașterea și 
aplicarea judicioasă a legilor, întărirea 
disciplinei, deplasarea centrului de 
greutate al activității din birou, din
tre dosare, pe teren. în mijlocul oa
menilor.

%• actualele condiții, munca 
educativă desfășurată de organiza
țiile de partid din consiliile populare 
capătă un rol din cele mai impor
tante. Desigur, este bine că în pla
nul pentru noul an, privind desfășu
rarea invățămîntului de partid în 
cadrul consiliului popular județean. 
— așa cum ne-a fost prezentat de 
tov. Gheorghe Nodiț, responsabil cu 
propaganda în biroul comitetului de 
partid — cercurile cu tematică de 
construcție de stat și moral-cetățe- 
nească ocupă un loc preponderent. 
Dar munca politică educativă nu se 
poate rezuma la cele 8—9 întîlniri 
din cadrul cercurilor ; ea trebuie să 
devină larg cuprinzătoare, să ape
leze la un evantai bogat de mijloa.re, 
urmărind orientarea vieții interne a 
organizației în spiritul creșterii exi
genței și combativității partinice.

Asupra acestor laturi esențiale au 
insistat, de altfel, atît tov. Ștefan 
Negreț, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Craiova, cit și tov 
Sebastian Lepădat, șeful secției or
ganizatorice a Comitetului județean 
de partid Dolj. „Avem de muncit 
îndeosebi pentru combaterea men
talității birocratice a unor funcționari, 
care-și văd sarcinile limitate doar la 
«feliuța» lor și pe care nu-i mai in
teresează nimic din ceea ce se pe
trece în jur, gîndind «asta-mi apar
ține. restul nu mă privește» 1 Va 
trebui să acordăm sprijin efectiv or
ganizațiilor de partid din consiliile 
populare, îndrumîndu-le spre inten
sificarea muncii politico-educative 
în rîndul salariaților, spre înțelegerea 
profundă a rolului social ce le re
vine — condiție de bază pentru per
fecționarea întregii activități a con
siliilor".

Mario BABOIAN

Se ridică, însă, și alte aspecte în 
legătură cu utilizarea in timp a mași
nilor-unelte. în două trimestre, numai 
în secțiile de bază ale șantierului s-au 
înregistrat 7 500 ore-mașini Întreruperi 
neplanificate, din care mai mult de 
jumătate au fost necesare înlăturării 
unor avarii accidentale. Situația este 
asemănătoare In cazul secțiilor de 
bază și auxiliare ale Uzinei de uti
laj petrolier din Tîrgoviște, ale 
Uzinei de strunguri din Arad, ca și 
în ale altor uzine constructoare de 
mașini. Cu aceasta am atins o altă 
chestiune, aceea a modului necores
punzător în care sînt exploatate, tn- 

trețlnute și reparate utilajele. Con- 
sultind procesele-verbale ale mai 
multor reparații accidentale dintr-o 
serie de uzine, am reținut urmă
toarele motive ale apariției defecțiu
nilor : „exploatare nerațională", ..au 
fost prelucrate piese de dimensiuni 
mai mari decit cele admise", „a fost 
uitat aparatul conectat la curent" 
„strungul a fost suprasolicitat" 
„mașina nu a fost folosită conform 
instrucțiunilor", „mașina nu a tos» 
bine întreținută !“ Deci „motive" cu 
totul inacceptabile, care exprimă ne
glijența celor care mînuiesc mașinile, 
a organizatorilor producției.

întreruperile accidentale au insă 
și o altă cauză : slaba calitate a re
parațiilor. Uneori, acestea se fac de 
mîntuială, parcă numai pentru a se 
raporta că au fost făcute. Nu de 
mult, la Șantierul naval din Turnu-

Maladia de toamnă
a termoficării

A

Pentru deservirea celor 
3 000 de apartamente cu 
apă caldă și căldură, s-a 
construit la Motru o cen
trală termică de propor
ții impresionante, in care 
100 de ingineri, tehnicieni, 
și muncitori mînuiesc un 
utilaj dintre cele mai mo
deme dotat cu un tablou 
de comandă automată a 
tuturor manevrelor, cen
trală telefonică, teleșni- 
cheri etc. Amintim că a- 
cest obiectiv a costat Com
binatul cărbunelui din 
Tg. Jiu circa 80 milioane 
lei, iar termenul de dare 
în folosință, mal precis 
primul termen, era sep
tembrie 1968.

Vizitînd din nou centra
la termică din Motru, am 
fost surprinși că. deși au 
trecut doi ani de atunci, 
nu este nici acum aptă să 
furnizeze căldura orașu
lui. De ce ? Se aflau aici 
vreo 15 specialiști de la 
diferite uzine și institute 
de cercetări din București, 
chemați pentru remedie
rea unor mari defecțiuni. 
Tot aici, în ziua de 24 
septembrie, la cererea ex
presă a biroului Comite
tului județean de partid 
Gorj, în prezența unui 
număr de aproape 30 de 
specialiști, s-a încheiat o 
minută cuprinzind măsu
rile care urmau să . fie 
luate pînă cel mai tirziu 
la 5 octombrie, cînd tre
buia să intre în funcțiu
ne cazanul nr. 2. Iată însă 
că, în ziua de 5 octombrie, 
în loc să se asigure func
ționarea cazanului, apare 
o nouă minută, cu alte 
măsuri și remedieri, adi
că o nouă aminare, în 
timp ce apartamentele 
așteaptă căldură. Pînă la 
această dată era prevăzu
tă și efectuarea verifică
rii instalațiilor în toate 
cele 3 000 apartamente, o- 
perație care nu se poate 
efectua decît în condiții
le funcționării centralei 
termice.

— După părerea mea. 
ne declara directorul ge
neral al Combinatului căr
bunelui din Tg. Jiu, ingi
nerul Cornel Bătăcui, re-

Severin, bunăoară, a fost reparat un 
aparat de sudură. După numai două 
săptămini- s-a defectat din nou, ră- 
minînd inutilizabil alte 90 de ore de 
lucru. în alt loc, la uzina din Tir- 
goviște, am constatat că unele strun
guri și freze funcționează mai prost 
ca înainte de a fi reparate : ele se 
„poticnesc" Ia numai citeva zile sau 
ore după ce au ieșit din reparația 
capitală.

Cele relevate dovedesc că uneori 
comitetele de direcție lasă pe ulti
mul plan problema reparării mașinl- 
lor-unelte. în asemenea condiții, însă, 
Întreruperile accidentale nu vor scă

dea, dispariția lor, totală neputînd 
depăși stadiul de deziderat.

Dacă adeseori reparațiile capitale 
efectuate la mașinile-unelte sînt defi
citare sub aspect calitativ, stagnările 
accidentale sint și urmarea tendinței 
de a sări peste efectuarea unor 
lucrări de întreținere și revizii pla
nificate, chiar a unor reparații dc 
mai mare anvergură, capitale adică, 
de dragul de a obține in felul acesta 
a anumită producție in plus. Este o 
falsă iluzie pentru că, după cum vum 
arăta mai jos, pînă la urmă nu se 
obține în plus decit o mai pro
nunțată uzură a utilajelor, o mult 
mai îndelungată stagnare necesară 
pentru efectuarea reparațiilor. Re
parația capitală a Instalației de 
sablaj de la uzina din Tirgo- 
vlște, bunăoară, a fost amînată 
cu două luni pe motiv că „producția

sosit la Motru 7 specia
liști, de la Institutul de 
proiectări și automatizări 
București — 3 specialiști 
care au dat o serie de so
luții, și-au notat proble
me de rezolvat la Bucu
rești și au plecat, situația 
centralei termice rămînînd 
aceeași. La 7 octombrie, 
am fost înștiințați că — 
în sfîrșlt — s-a aprins fo
cul la cazanul nr. 2, dar 
că acesta prezintă încă 
multe defecțiuni, nefiind 
în situația de a furniza 
încălzire apartamentelor 
din oraș. Iată o chestiune 
care ar trebui să intere
seze mai mult Ministerul 
Construcțiilor de Mașini 
și celelalte institute de 
ceroetări și proiectări, de
oarece indiferent de re
zultatele cercetării, mi
nerii Motrului așteaptă 
căldura.

prezentanții institutelor de 
cercetări, care concură la 
punerea în funcțiune a 
acestui obiectiv, s-au 
preocupat mai mult de 
„cercetare", decît de gră
birea termenului de pu
nere în funcțiune. Depla
sările specialiștilor costă 
combinatul zeci de mii de 
lei. Sîntem profund ne
mulțumiți de aportul lor.

Ar fi greu să nominali
zăm aici toate institutele 
de cercetări care au ca 
sarcină realizarea acestui 
obiectiv : 
I.C.P.E.T.

numai de la 
București au

Vine vara (după calen
darul edililor buzoieni)

Și gospodarii care se o- 
cupă de centralele termi
ce ale blocurilor din Bu
zău, par să fi uitat că 
iarna se apropie la fel de 
repede și pe aceste me
leaguri. Să exemplifi
căm : blocul nr. 12 din 
microraionu.1 Crîng — 
printre altele, care se află 
în aceeași situație — a 
avut de suferit și anul 
trecut capriciile vremii. 
A trecut și vara, dar nu 
s-a făcut nici pînă acum 
verificarea instalațiilor, în 
ciuda promisiunilor repe
tate ale întreprinderii de 
gospodărie comunală Bu
zău. Canalele termice care 
leagă blocurile 4, 5, 6 și 
7 de centrala termică O- 
bor, au fost iarna trecută 
fisurate. S-a pierdut ast
fel multă căldură, în 
timp ce locatarii blocuri
lor au fost nevoiți să su
porte frigul. Legătura ce
lor 4 blocuri cu centrala 
termică a fost desființată, 
deoarece, chipurile. vor 
fi legate la o centrală 
nouă, planificată a fi gata 
la 15 noiembrie. După 
stadiul actual și după rit-

mul lucrărilor, însă, ne 
vine greu să credem că 
termenul va fi respectat. 
La centralele termice că
rora li s-au repartizat noi 
blocuri — terminate ori 
în construcție — situația 
este de-a dreptul îngri
jorătoare. Locatarii blocu
rilor racordate la centra
la termică nr. 9 s-au mu
tat în locuințe de 5 luni, 
șl nici pînă acum n-au 
beneficiat de apă caldă, 
iar apa rece ajunge la e- 
tajele 3—4 doar între o- 
rele 11—2 noaptea. Des
pre încălzire nici pu 
poate fi vorba. La ora 
cînd probele tehnologice 
trebuiau terminate, se 
poartă încă discuții — în
cepute cu o lună în ur
mă — între vechiul con
structor (întreprinderea 
județeană de construcții- 
montaj) și noul construc
tor (I.C.M.B. București), 
pentru a se stabili în sar
cina cui rămine termina
rea lucrărilor de con
strucții și instalații. Con
siliul popular județean, 
beneficiarul acestor lu
crări, continuă să se situ-

Contururi moderna în orașul Vulcan din Valea Jiului
Foto : N. Moldoveanu

! PENTRU SE2
i Fabrica de încălțăminte din
J piele — Agnita va livra în acest 
ț an ciroa 900 000 de perechi în- 
i călțăminte pentru femei. Produ-
1 sele unității sînt confecționate 
) din piei presate și velurate, în- 

tr-o bogată gamă de modele și
L __________________

:ONUL RECE ; 
culori. încălțămintea avînd mar- | 
ca „F.I.P.A." se bucură de apre- ț 
ciere și peste hotare. Pentru se- t 
zonul rece, unitatea va livra noi 7 
modele de cizme din piele nappa, ț 
cu fermoare rezistente și tocuri i 
modeme. ț

Ț-"—-----—-----------  ---

| „Huberfus".. 

j vînăt
1 Aceasta este denumirea unei

noi unități de alimentație publi-
1 că, cu specific vînătoresc, din 
J Cluj. Cele mai variate preparate 
ț de acest fel formează meniul zil- 

nic al unității, printre care un

,. cu specific !

oresc J
bun renume șl-au cîștigat t „că- j 

prioară a la Hubertus" și cîrnații 1 
de mistreț (cu vinuri albe și ne- | 
gre), iar la cerere — seci sau de- | 
miseci. |

nu se poate lipsi de un asemenea 
utilaj". (în acest caz, despre ce pla
nificare a reparațiilor mai poate fi 
vorba 7). O soartă Identică a avut 
aici și un cuptor electric, a cărui 
reparație a fost amînată cu 30 de 
zile.

— în practica secțiilor noastre 
productive — ne-a spus mecanicul- 
șef al uzinei tîrgoviștene, ing. Gheor
ghe Volocaru — s-a încetățenit un 
obicei prost : prin adrese către Cen
trala industrială de utilaj petrolier 
din Ploiești se solicită trimestrial a- 
mînarea unor reparații. Ca urmare, 
peste 30 la sută din utilajele progra
mate nu intră în reparație la datele 
stabilite și, în consecință, gradul de 
uzură a mașinilor-unelte, durata și 
costul reparațiilor cresc proporțional, 
în plus, echipele de reparații sint 
presate să scurteze, prin orice mij
loace, durata unor revizii și reparații 
și, din acest motiv, calitatea acestora 
are de suferit. în fond, în felul a- 
cesta nu facem decît să ne furăm 
singuri căciula...

Bine spus, proccdlnd astfel, renun
ți nd, de dragul de a spori producția, 
la opririle programate pentru repa
rații, se ajunge la rezultate contrarii, 
la deteriorarea utilajelor, la crește
rea cheltuielilor pentru reparații. 
Este, deci, absolut necesar ca în toa
te uzinele să se pună ordine în orga
nizarea reparațiilor de mașini-unelte.

Nu de mult. Uzina de strunguri din 
Arad a trecut prin profunde schim
bări organizatorice. Efectele lor încep 
să se arate, inclusiv în mai buna uti
lizare a parcului de mașini-unelte din 
dotare. Coeficientul de schimburi 
planificat — de 2,3 — n-a fost încă 
atins, dar creșterea lui depinde, 
practic, exclusiv de formarea unor 
no) cadre calificate de muncitori, de 
efectuarea mai operativă a reglaje
lor mașinilor-unelte agregat, care lu
crează în medie numai 1,35 schim
buri, de Încărcarea superioară a al
tor mașini-unelte, in prezent foarte 
puțin utilizate, dar Indispensabile In 
diferitele linii tehnologice de fabri
cație. 

eze pe o poziție neutră. 
Deși au trecut luni de zile 
de la darea în funcțiune 
parțială a centralei, deși 
sarcinile contractuale pre
vedeau responsabilități e- 
xacte, lucrările au fost 
lăsate în seama timpului. 
Acum, se caută un țap is
pășitor pentru cele două 
canale de fum neconstrui
te, pentru pierderile de 
apă pe canalele termice, 
pentru injectoarele cu o 
putere mai mică decit cea 
prevăzută în deviz, în 
timp ce numai 30 la sută 
din apartamentele muni
cipiului Buzău pot fi în
călzite, doar 50 la sută 
din centralele termioe pot 
lucra la întreaga capaci
tate și abia 30 la sută din 
centralele noi sînt într-un 
stadiu relativ avansat de 
construcție. Timpul bun 
de lucru care a mai rămas, 
reclamă luarea tuturor 
măsurilor, conjugate în
tre beneficiar și construc
tor, pentru ca iarna să 
nu găsească miile de 
locatari ai apartamentelor 
din Buzău cu caloriferele 
reci.

Iată cum, din cauza lip
sei de răspundere a foru
rilor responsabile față de 
propriile lor angajamente 
și obligații, sute de fami
lii — multe cu copii mici 
— sînt nevoite să stea 
în frig, așteptind soluțio
narea nestîrșitelor dispu
te născute din proasta c- 
xecutare a unor instala
ții care costă importante 
sume de bani. Consem- 
nînd această stare de lu
cruri, precizăm că aștep
tăm de la cei în cauză — 
șl încă urgent — un sin
gur răspuns șl practic: 
căldură în apartamente, 
nu justificări și argumen- 

,obiective". Statul a 
bani în aceste 
iar cetățenii —■ 
plată — nu ac- 
bună dreptate, 
motivări invo-

te „< 
investit 
instalații, 
impuși la 
ceptă, pe 
diferitele 
cate. Toate apartamentele 
trebuie să primească căl
dură tn cel mai scurt 
timp.

Mihai DUMITRESCU 
Radu GHEORGHIU 
corespondenții
Scînteii*

— încărcarea necorespunzătoare a 
unor mașini și utilaje — consideră 
ing. Ion Cristolovean, adjunct al șe
fului serviciului de organizare și 
normare a muncii — se datoreșt» 
faptului că sîntem obligați, adesea, 
să lucrăm în asalt, cu loturi de piese 
mult mai mici decit cele optime.

De ce se lucrează însă în asalt 1 
în mare măsură pentru că sectoa
rele de proiectare și de pregătire a 
fabricației sint supraîncărcate, a- 
ceste activități desfășurindu-se, in 

consecință, neritmic. Decalajul neco
respunzător dintre omologarea și în
ceperea fabricației de serie a noilor 
produse, dintre secțiile de uzinaj șl 
cele de montaj determină, de ase
menea, o folosire sub posibilități a 
mașinilor. Iată, prin urmare, alte șl 
alte cauze care diminuează ireme
diabil randamentul productiv al unor 
mașini și utilaje.

Din relatările de față se desprind» 
concluzia că atît In Întreprinderile a- 
mintite, cit și — cu siguranță — in 
alte uzine constructoare de mașini, 
gradul de utilizare extensivă și inten
sivă a mașinilor și utilajelor poate fl 
simțitor Îmbunătățit. în acest scop, 
sînt necesare, în primul rînd, măsuri 
care să permită extinderea cooperă
rii interuzinale în producție, forma
rea de cadre care să permită or
ganizarea lucrului și în schimburile 
doi și trei, instaurarea unei dis
cipline stricte în activitatea de în
treținere și reparare a mașinilor 
și utilajelor. Este absolut sigur că 
dacă valorificarea judicioasă a po
tențialului productiv al mijloacelor 
tehnice din dotare va ocupa un loc 
mai important în acțiunea de organi
zare superioară a producției și a 
muncii, coeficientul de Încărcare a 
mașinilor și utilajelor va depăși 2,4 
schimburi, în acest fel putîndu-se 
obține — fără investiții suplimentare 
— producții simțitor mai mari decit 
in prezent.
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NOTE
PENTRU 244 OBIECTIVE PRODUCTIVE

TERMENUL ESTE LEGE 
iar timpul nu se dilată

Ultimul an al actualului cincinal — 
anul cu cel mai mare volum de in
vestiții din cuprinsul a două decenii 
de efort constructiv pe care le-a par
curs economia noastră națională — a 
intrat in etapa finală a trimestrului 
patru. Este o perioadă extrem de în
cărcată pentru toți factorii care par
ticipă la realizarea planului de inves
tiții. In aceste trei luni care au mai 
rămas pină la sfîrșitul anului ur
mează să fie încheiate lucrările de 
construcții și montaj și să fie puse 
în funcțiune numeroase capacități in
dustriale și agrozootehnice. Practic, în 
fiecare zi, două-trei obiective și ca
pacități noi urmează să primească 
botezul producției. Acest ritm alert 
de finalizare a investițiilor se supra
pune cu măsurile pregătitoare ce se 
cer luate pentru lucrările anului 
viitor, ceea ce impune o mobilizare 
generală a forțelor tuturor factorilor 
interesați.

în viziunea acestei idei am desfă
șurat investigații pe șantierele a două 
obiective cu termen de punere în 
funcțiune, potrivit planului de stat, 
pină la sfîrșitul țtnului în curs. La u- 
zina „Electroaparataj" din Capitală — 
aflată intr-un amplu proces de dezvol
tare și modernizare — lucrările de 
construcție și de instalații la hala tur
nătoriei erau, zilele trecute, în bună 
parte Încheiate. Constructorii lucrau 
intens pentru recuperarea întârzieri
lor survenite, îndeosebi la executarea 
fundațiilor pentru mașini și la mon
tarea unor tîmplării metalice. Ing. 
Gheorghe Vintilă, șeful serviciului de 
investiții al uzinei, aprecia că există 
toate condițiile ca lucrările de con
strucții și montaj să fie încheiate în 
timp util. Probleme de concepție, de 
proiectare nu există, iar echipamen
tul tehnologic se află în întregime pe 
șantier. Este integral asigurat, de a- 
semenea, necesarul de materiale.

Deci, punerea în funcțiune a noilor 
capacități de la turnătoria uzinei ,.E- 
loctroaparataj" nu comportă riscuri. 
Semna mari de întrebare ridică fi
nalizarea altor lucrări din cadrul u- 
zinei. Despre ele vom vorbi însă la 
timpul potrivit.

Cum evoluează ritmul lucrărilor de 
eonstrucții-montaj pe șantierul Fa
bricii de produse cărbunoasț de la 
Slatina, a cărei punere în funcțiune 
„bate la ușă“ ? La această firească 
întrebare, am primit un răspuns pu
țin încurajator. La începutul lunii 
octombrie, volumul nerealizărilor față 
de planul de investiții totaliza circa 
36 milioane lei, în vreme ce pe șan
tier existau utilaje nemontate în va
loare de 15 milioane lei. In ultimul 
grafic de execuție, reactualizat la în
ceputul lunii august, constructorul — 
întreprinderea șantiere construcții- 
montaje Craiova — s-a angajat să 
încheie lucrările în cel mai scurt 
timp posibil, pentru a da posibilita
tea începerii probelor tehnologice lă 
liniile de cocs de petrol și preparare- 
dozare la 15 septembrie și, respectiv, 
la 15 octombrie. Iată că unul din 
termene * fost depășit de mult, 
al doilea e aproape, iar mult pro
misele probe tehnologice nu au în
ceput Motivul ? La majoritatea lu
crărilor, organizația de construcții nu 
a respectat prevederile ultimului gra
fic de execuție, ceea ce a determinat 
și o înoetinire a ritmului de lucru 
din partea unităților în subantrepri- 
ză. Mult rămase în urmă erau zilele 
trecute lucrările de înzidire a cupto
rului de calcinate, ca și cele de la 
stația de descărcare, turnul de răcire, 
stația de pompei și compresoare și 
altele. La linia de preparare-dozare

0 nouă linie 
tehnologică 
de cărămizi 

termoizolatoare
S-a încheiat o nouă etapă de 

dezvoltare a întreprinderii de 
materiale de construcții de la 
Bîrcea, județul Hunedoara. Re
cent, a fost pusă în funcțiune o 
linie tehnologică producătoare 
de cărămizi termoizolatoare, a 
doua de acest fel din întreprin
dere. Ea va asigura anual șan
tierelor de construcții 5 000 000 
de cărămizi. A fost racordată, 
de asemenea, la circuitul pro
ductiv o linie tehnologică de 
fabricat vată minerală pentru 
izolații termice, cu o capacitate 
de 6 000 tone pe an, care utili
zează ca materie primă zgura 
de furnal de la Combinatul si
derurgic Hunedoara.

Prin intrarea în funcțiune a 
celor două obiective, producția 
anuală a întreprinderii crește 
cu 13 000 000 lei, iar volumul 
beneficiilor sporește cu peste 
1 500 000 lei.

(Agerpres) 

mai era de executat, de asemenea, un 
volum apreciabil de lucrări de mon
taj și chiar de construcții.

Deși ritmul execuției se menține 
necorespunzător, constructorul conti
nuă să rămînă optimist. „Din punctul 
nostru de vedere — ne-a spus tor-. 
Marin Mitu, directorul Grupului de 
șantiere Slatina al I.S.C.M. din Cra
iova — începerea probelor mecanice 
la linia de cocs de petrol nu ridică 
probleme. Dacă termenele sînt pe 
muchie de cuțit, vina revine exclusiv 
beneficiarului, care nu a asigurat la 
timpul potrivit multe din utilajele 
de bază".

La drept vorbind, acum este dificil 
de aflat din vina cui s-a dereglat rit
mul execuției pe acest mare șantier. 
Directorul viitoarei fabrici, bunăoară, 
ing. Iaroslav Gavriliuc, respinge pă
rerea amintită mai sus, afirmînd răs
picat că restanțele care s-au acumulat 
în execuția lucrărilor — de o lună 
la linia de cocs de petrol și de două 
luni la preparare și dozare — sînt 
generate de activitatea necorespun
zătoare a constructorului. Ațît anul 
trecut, cît și în acest an, lucrînd în
cet, aoesta a dereglat și ritmul de 
muncă al instalatorilor și monturilor.

Acestei combinații de pase cu spi
ritul de răspundere 1 s-a pus, în sfîr- 
șit, capăt. Aid a fost constituit un 
colectiv de coordonare a lucrărilor, 
compus din reprezentanți ai tuturor 
ministerelor și unităților interesate. 
Sub directa îndrumare a comitetului 
județean de partid, s-a trecut la 
aplicarea unui riguros program de 
măsuri menit să accelereze recupe
rarea restanțelor existente în execu
ția lucrărilor. „In prima urgență s-a 
rezolvat acoperirea deficitului de for
ță, .de muncă — ne-a spus tov. ,Nico- 
lae Lungu. secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R. De asemenea, 
au fost stabilite sarcini și răspunderi 
precise pentru execuția fiecărui o- 
biectiv. pe baza unor fișe personale. 
A fost organizată munca in două 
schimburi și chiar in schimburi pre
lungite la lucrările rămase in urmă. 
Pentru perioada care a mal rămas 
pină la punerea în funcțiune a noii 
fabrici, un instructor al comitetului 
județean de partid a fost detașat pe 
șantier pentru a ajuta comitetul de 
partid de aici".

Ca și altădată, și cu acest prilej 
ni s-a spus că se simte nevoia unui 
mare ajutor din partea titularului 
investiției — Ministerul Industriei 
Metalurgice — în ce privește asigu
rarea unor utilaje de strictă necesi
tate pentru începerea cit mai rapidă 
a probelor tehnologice. Este vorba de 
19 electrotamburi, contractați cu uzi
na „Unio“ din Satu-Mare, al căror 

, termen de livrare a expirat de mult, 
de 28 dozatoare de ulei ce trebuiau 
livrate, de asemenea, de multă vreme, 
de uzina „Vulcan" din Capitală, ca 
și de alte utilaje, comandate Uzinei 
mecanice din Timișoara și întreprin
derii de industrie locală „Oltul" din 
Slatina.

Problema asigurării în timp util a 
utilajelor se dovedește a fi punctul 
nevralgic și în finalizarea lucrărilor 
de dezvoltare a capacităților de pre
lucrări mecanice și de corpuri presate 
de la „Electroaparataj" din București. 
Că ele nu vor ajunge pină la sfîrșitul 
anului nici cel puțin în curtea uzi
nei, toată lumea de aici este convin
să : termenele de contractare sînt 
prevăzute pentru anul 1971. Ne-a sur
prins totuși faptul că, în fața acutei 
amînări, comitetul de direcție al uzi
nei a rămas impasibil.

In secția iilaturâ o fabricii Dacia din Capitala

De fapt, la ora actuală aici nu se 
știe prea exact nici care este terme
nul de livrare a utilajelor. După o 
sumară documentare, efectuată la in
sistența noastră, șeful serviciului de 
investiții, Gheorghe Vintilă, ne-a spus 
că presa pentru corpurile din bache- 
lite ar urma să sosească în cursul 
trimestrului I al anului viitor. Pentru 
celelalte utilaje, nu ne-a putut spu
ne mai mult decît că vor sosi în 
cursul anului 1971. „Comitetul de di
recție al uzinei a încunoștiințat con
ducerea centralei asupra situației a- 
mintite și cred că aceasta va face 
toate demersurile pentru a urgenta 
livrările" — a adăugat șeful serviciu
lui investiții al uzinei „Electroapara
taj". După cum se . vede, se merge 
pe aceeași cale infructuoasă a schim
bului de adrese și referate. Este un 
stil de muncă anacronic, contrar re
glementărilor pe care le promovează 
legislația în vigoare. Beneficiarului îi 
revin obligații precise, el nemaifiind 
un simplu spectator ca pină nu de
mult, sau în cel mai bun caz un fa
bricant de memorii constatative. El 
are datoria să participe activ, alături 
de ceilalți factori angrenați în reali
zarea investițiilor, la rezolvarea sar
cinilor precise ce-i revin prin lege.

Punerea în funcțiune a noilor o- 
biective și capacități este condițio
nată în egală măsură și de recrutarea 
și pregătirea cadrelor de muncitori și 
specialiști. O atare chestiune se ridică 
cu acuitate în cazul Fabricii de pro
duse cărbunoase din Slatina, unde o 
seamă de posturi cheie în conducerea 
producției sint descoperite, • ca, de 
altfel, și peste 150 de locuri ce recla
mă prezența unor muncitori cu înaltă 
calificare. Este o problemă ce'se im
pune rezolvată cu maximă urgență 
de ministerul de resort. Desigur,, a- 
ducerea la Slatina a unui efectiv de 
salariați din alte unități ale ministe
rului neoesită. în egală măsură, un 
efort sporit din partea consiliului 
popular județean pentru predarea 
celor 400 de apartamente prevăzute 
să găzduiască pe cei nou veniți în 
oraș.

Raidul nostru a relevat că apropie
rea scadenței punerii în funcțiune a 
noilor obiective a produs, în general, 
pe șantiere o accelerare a ritmului 
de lucru. In bună parte, aceasta se 
datorește acțiunilor întreprinse pe li
nia întăririi colaborării intre princi
palii factori răspunzători de înfăp
tuirea planului de investiții, prin reu
nirea lor In colective a căror pre
zență pe șantiere a devenit cotidia
nă. După cum se constată însă pe 
unele șantiere, această măsură nu 
este suficientă pentru ca termenele 
de intrare în funcțiune a noilor ca
pacități și obiective să fie respectate 
întocmai. De aceea, mai mult ca ori- 
cînd, în această perioadă, cînd timpul 
este în continuare favorabil muncii 
pe șantiere, constructorii, montorii și 
instalatorii trebuie să intensifice rit
mul de execuție, mai ales la obiecti
vele cu caracter productiv. în același 
timp, soluționarea problemelor pri
vind asigurarea echipamentelor teh
nologice nu mai poate suferi nici o 
amânare. Statul nostru investește 
mari fonduri în construirea de noi 
capacități, în lărgirea și moderniza
rea unităților productive existente și 
ele trebuie să fructifice rit mal re
pede. în ritmul și la termenele pre
văzute în planul de stat.

loan ERHAN
Aurel PAPADIUC

CÎT MAI REPEDE Șl DE BUNĂ CALITATE!

Există toate condițiile pentru ca

SEMĂNATUL GRÎULUI
Ieri, la Ministerul Agriculturii 

Ji Silviculturii au fost centrali
zate date noi privind mersul lu
crărilor agricole de toamnă. Re
zultă că. pină la 13 octombrie, 
s-au însămințat, in total, 
I 400 000 hectare cu diferite cul
turi. Semănatul orzului s-a în
cheiat pe aproape toate supra
fețele, iar al griului și secarei s-a 
realizat în proporție de 45 la sută 
in intreprinderile agricole de stat 
și 52 Ia sută în cooperativele a- 
gricole. Cele mai mari suprafețe 
au fost insămințate in cooperati
vele agricole din județele Galați, 
Brăila, Satu-Mare, Suceava, Bo
toșani, Iași, Bacău, Neamț. Avan
sează rapid și recoltarea cultu
rilor tîrzii. Pină ieri, floarea- 
soarelui a fost strinsă de pe a- 
proape întreaga suprafață. iar 
culesul porumbului s-a făcut in 
proporție de 64 la sută in intre
prinderile agricole de stat și 52 
la sută in cooperativele agricole. 
De asemenea, cartofii au fost 
scoși de pe 69 la sută din su
prafețele cultivate. Intrăm in a 
doua jumătate a lunii octombrie. 
Din timpul optim destinat insă- 
mințărilor a rămas puțin. De a- 
ceea toate forțele trebuie con
centrate la efectuarea cît mai re
pede și Ia un nivel agrotehnic 
corespunzător, a insămințării 
griului. Intrucit mai sint de re
coltat peste un milion dc hectare 
cu porumb, este necesar ca lucră
torii din I.A.S. și membrii coope
rativelor agricole să muncească 
din zori și pină seara pentru ca în 
timpul cel mai scurt întreaga re
coltă să ajungă din cimp in 
magazii.

Publicăm citeva constatări cu 
privire la desfășurarea lucrărilor 
agricole în județele Satu-Mare, 
Sălaj și Ilfov.

ILFOV
• EFORTURI LĂUDABILE - CU... RABAT 

LA CALITATE

SĂ SE ÎNCHEIE 
ÎN TIMP OPTIM!

SATU-MARE
• 83 LA SUTĂ-O „MEDIE“ BUNĂ, DAR Șl UN 
PARAVAN PENTRU NEGLIJENTE • ÎNSĂMÎNȚAȚI 

CA SĂ CULEGEȚI SAU PENTRU HRANA...
CIORILOR ?

Pînă la 13 octombrie, pe ogoarele 
cooperativelor agricole din județul 
Satu-Mare s-au însămințat cu grîu 
42 150 ha, reprezentând 83 la sută 
din totalul suprafeței prevăzute 
cu această cultură. Pe ansamblu, pro
centul reflectă un ritm de lucru mul
țumitor, ceea ce l-a determinat pe 
tov. ing. Nioolae Babici, directorul 
direcției agricole, să afirme că pînă 
in jurul zilei de 17 octombrie aceas
tă lucrare va fi încheiată. De altfel, 
unele cooperative agricole de produc
ție, ca cele din Turț, Drăgușeni, Cotn- 
lăușa, Remetea și altele, au terminat 
de semănat toate suprafețele prevă
zute a se cultiva cu grîu. Unele co
operative sînt întârziate însă la semă
nat.

Ne aflăm la cooperativa agricolă 
Homorodu. de Mijloc, una din unită
țile din zona de deal, rămasă în urma 
gtaficului zilnic de însămînțări. Pină 
în seara zilei de 12 octombrie fusese 
insămințată aici ceva mai mult de 
jumătate din suprafața de 400 ha 
afectată acestei culturi. Inginerul-șef 
al cooperativei, tov. Francisc Iuhasz, 
afirmă că prin 25 octombrie poate va 
termina semănatul. Or, în zona de 
deal însămînțarea griului trebuie ter

ete. Zilele trecute, pe la ora 1, mecani
zatorii de la. brigada nr. 1 a Cooperati
vei agricole Mîrșa au oprit tractoarele 
din lipsă de sămință și nimeni din 
conducerea cooperativei nu era în 
cîmp pentru a lua măsurile ce se 
cuveneau.

Este necesar ca în toate cooperati
vele agricole și pe toate tarlalele să 
se efectueze lucrări care să îndepli
nească condițiile cerute de agroteh
nică. Din datele centralizate la di
recția agricolă rezultă că mai sânt de 
pregătit circa 33 000 ha teren. Acest 
lucru impune să se acorde o atenție 
sporită pregătirii terenului ce urmea
ză a se însămînța, o prezență perma
nentă pe teren a specialiștilor și a 
celorlalte cadre de conducere din u- 
nitățile agricole.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii"

SALAJ
• PIESE DE SCHIMB EXISTĂ Șl TOTUȘI 

TRACTOARELE STAU NEUTILIZATE
în județul Sălaj mijloacele meca

nice, atât de necesare acum, nu se fo
losesc la întregul lor număr și 
nici la întreaga lor capacitate de lu
cru. Din cele 1 146 tractoare existente 
în județ, zilnic 100 nu lucrează deloc 
fiind în reparații, ori „căzute" în 
brazdă. Și atunci n>u este de mirare 
că lucrările din campania de toamnă 
sint mult rămase în urmă. Din ulti
ma situație operativă aflată la direc
ția agricolă județeană rezultă că din 
cele 38 755 hectare planificate în a- 
ceastă toamnă s-au arat 25 739, au fost 
pregătite peste 22 000 și s-au însă- 
mînțat doar 19 000 hectare. Ce s-a 
întâmplat cu mijloacele mecanice ? La 
secțiile de mecanizare din Meseșenii 
de Jos, care aparțin de I.M.A. Za
lău, în ziua raidului, din 16 tractoare 
nu erau la cîmp decît jumătate, res
tul fiind la reparat. La Prodănești 
două tractoare stau zilnic, unul se 
repară, altul se strică. Aceeași situa
ție este în mai multe secții din ca
drul întreprinderilor de mecanizare a 
agriculturii Surduc, Nușfalău și Ce
hul Silvaniei. „Sint unii tractoriști, 
ne spunea ing. Mircea Olteanu, direc
tor la I.M.A. Nușfalău, care vin pe la 
întreprindere, se învîrt toată ziua du
pă o piesă de schimb, cu toate că noi 
am avea posibilitatea să le-o trimi
tem la secție. Dispunem — spunea în 
continuare interlocutorul nostru — de 
un stoc suficient de piese". Nu ace
lași lucru îl afirmă și inginerul-șef al 
cooperativei agricole din Ip, Petre 
Niooară, care ne spune : „Nu sîntem 
prea mulțumiți de munca mecaniza
torilor. Tractoarele sint mereu defec
te. Mecanizatorii ies târziu și pleacă 
devreme de la cimp. Anul acesta nu-și 
prea dau interesul să facă schimburi 
prelungite, cum au procedat in alți 
ani".

minată cu cîteva zile înainte de li
mita ultimă admisă pe țară și anume 
20 octombrie. De ce această rămînere 
în urmă ? „Nu sîntem ajutați de că
tre I.M.A. Ardud — spune cu năduf 
inginerul-șef. Pentru o mică lu
crare de sudură, care trebuia e- 
fectuată tocmai la I.M.A. Ardud, 
sîntem nevoți să scoatem din lucru 
un tractor pe timp de 3 zile, perioadă 
în care putem să însămînțăm în plus 
incă 30 ha. Și așa pățim mereu. Pînă 
aoum cîteva zile, jumătate din efecti
vul de tractoare al secției se afla in 
reparație". In dimineața aceleiași zile 
directorul direcției agricole și-a ex
primat hotărârea de a aplica sanc
țiuni exemplare conducerii I.M.A. 
Ardud (director Pavel Turla) pentru 
neajunsurile care se constată în folo
sirea tractoarelor. Dar ce fel de con
trol a exercitat direcția agricolă la 
unitățile de mecanizare a agriculturii, 
ce măsuri organizatorice de prevenire 
a ușor deficiențe a luat din moment 
ce ajunge în situația extremă de a 
aplica sancțiuni în plină campanie a- 
gricolă ?

La cooperativa agricolă Botiz era 
în brazdă un tractor cu un cauciuc 
explodat. De altfel, în aceeași zi, 
două tractoare au stat aproape toată 
ziua în secție pentru înlocuirea unui 
injector și a unor garnituri la chiu- 
lase. Reparația nu ar fi necesitat a- 
tîta timp, dar piesele de schimb au 
trebuit să fie aduse de la „cen
tru", adică de la I.M.A. Mărtinești.

Dar, există și alte aspecte care pun 
sub semnul întrebării răspunderea și 
seriozitatea cu care inginerii agro
nomi și unele conduceri de coopera
tive agricole se preocupă de însă
mînțări. Este vorba de calitatea aces
tor lucrări. La Botiz s-a însămințat 
o suprafață de 20 ha cu griu, dar, 
din cauză că nu s-a folosit o 
grapă (nu are secția !) spre a sfă
râma bulgării, sămânța a rămas la su
prafață și o mănîncă ciorile. Tovară
șul director Nicolae Babici, de la di
recția agricolă, ne-a răspuns amărit 
că, din păcate, asemenea situații sînt 
posibile la cooperativa agricolă Botiz 
întrucît inginerul-șef, cu toate că a 
mai fost sancționat, nu respectă întru 
totul normele privind calitatea lucră
rilor agricole.

Au mai rămas puține zile în 
care semănatul se poate face 
în bune condiții. Ele trebuie 
folosite din plin pentru a se putea 
pune o temelie puternică viitoarei re
colte.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*

Prin urmare, lucrurile nu sînt toc
mai așa cum ne relata directorul 
I.M.A. Nușfalău. In ziua raidului am 
întîlnit tractoare în reparații la sec
țiile din Nușfalău și Ip, iar un tractor 
care era așteptat la Zăuani staționa 
pe șosea. în condițiile cînd trebuie 
să se intervină rapid, unul din cele pa
tru autoateliere ale I.M.A. Nușfalău 
era plecat la Șimleul Silvaniei după... 
salarii.

De ce atâtea anomalii In desfășu
rarea lucrărilor, de ce este nesa
tisfăcător aportul mecanizatorilor ? 
Am pus această întrebare tov. 
ing. Nicolae Mustăcioară, directorul 
adjunct la direcția județeană agri
colă, cel care se ocupă și răspunde de 
sectorul mecanizare. „Vreau să spun 
că se muncește mult mai mult decît 
în ceilalți ani, arăta interlocutorul 
nostru. Dar trebuie să recunosc că 
ritmul cu care înaintăm zilnic este 
intr-adevăr redus. Tractoarele sînt 
„obosite", uneori cad în brazdă. A- 
ceasta nu înseamnă totuși că nu se 
poate interveni prompt pentru a le 
repara. Nu toate conducerile între
prinderilor de mecanizare a agricul
turii din județ au înțeles pe deplin 
ceea ce trebuie să facă pentru a asi
gura buna funcționare a tractoarelor 
și a celorlalte utilaje".

Din discuțiile purtate desprindem, 
de altfel, că nici conducerea direcției 
agricole nu este mulțumită de felul 
cum muncesc aceste întreprinderi. 
Dar direcția agricolă, în special sec
torul mecanizare, ar trebui să orga
nizeze un control și o îndrumare ne
mijlocită pe teren pentru înlăturarea 
operativă a defecțiunilor ivite.

Vasile RUSU 
corespondentul „Scînteii"

„ȘAH“ LA PROIECTANT, 
PENTRU MUTĂRI

GREȘITE,
In anii 1968 și 1969, la Combi

natul industriei alimentare din 
Arad a fost finalizată o lucra
re de investiții in valoare de 
circa 5 milioane lei, cunoscută 
sub denumirea : „Mutarea sec
ției lichior". De fapt, s-a con
struit o hală nouă, alături de u- 
tilajele vechi montindu-se alte
le noi. Deși a trecut mult timp 
de cind fabrica de lichior produ
ce, nici la ora actuală lucrarea 
nu a fost recepționată. Benefi
ciarul a intocmit doar niște for
malități provizorii cu constructo
rul...

Geneza situației se regăsește în 
deficiențele de calitate ale 
proiectului de execuție a 
clădirii, intocmit la institutul de 
proiectări al Consiliului popular 
județean Arad. Apa bălteș
te pe planșeele încăperilor, 
datorită calculului greșit al în
clinației acestora ; în plus, s-a 
uitat să se monteze sifoanele de 
evacuare. Pereții au început să 
mucegăiască. Acoperișul tu
turor sălilor a fost construit, 
conform proiectului, cu o izola
ție termică, dindu-se asigurări 
asupra menținerii unei tempera
turi constante normale, in ano
timpul călduros, pe baza venti
lației naturale. Asigurările au 
rămas... in aer, temperatura de
pășind limitele admise ; lipsa 
unor elementare guri de aerisi
re se resimte prin pierderi im
portante de alcool și calitatea 
slabă a macerației.

Lista greșelilor este mai lun
gă. Proiectul inițial prevedea 
depozitarea paletizată. S-a re
nunțat insă la electrostivuitoa- 
re, iar manual nu pot fi deser
vite rastelele cu palete decît pină 
la o înălțime de doi metri. Apar 
dese strangulări, mai ales cind 
livrările sint nesincronizate cu 
depozitarea produsului finit.

Cum explică această situație 
cadrele de conducere nepăsătoare 
de la Combinatul industriei ali
mentare din Arad : de la între
prinderea județeană de construc
ții, de la institutul local de 
proiectări ?

Unui jucățor de șah i se mai 
îhtimplă să facă mutări greșite, 
mai ales după ce a consumat 
niscaiva lichioruri. Dar înain
te... ?

Gabriel GOIA

HRISOV PE PERGAMENT
Fabricii de hîrtie și celuloză 

„Reconstrucția" din Piatra 
Neamț i-au fost alocate 273 mi
lioane lei pentru instalarea unei 
mașini de fabricat hirtie perga- 
mentată fină, prima instalație de 
acest gen din țară. Conform 
proiectului de execuție întocmit 
urmează să se producă anual 
circa 9 000 tone de asemenea 
hirtie, care acum se importă. 
Deși construcția noilor hale de 
producție a început de anul tre
cut, mersul lucrărilor de execu
ție intimpină serioase dificul
tăți.

Cauza acestei situații iși gă
sește explicația in calitatea scă
zută a unei bune părți din do
cumentația de execuție, corobo
rată și cu inexplicabila înceti
neală cu care proiectantul — 
Institutul de cercetări și pro
iectări pentru celuloză și hirtie 
din București — ia măsurile cu
venite pentru îndreptarea ei. Așa 
se face că șantierul s-a transfor
mat intr-un veritabil atelier de 
reparat al unor lucrări executa
te necorespunzător. Pe planșee
le unde vor fi montate agrega
tele de finisaj ale uriașei ma
șini de fabricat hîrtie, echipe de 
muncitori sparg betoanele proas
păt montate.

Stimulat de exemplul con
tagios al proiectantului în 
materie de pierderea tim
pului, constructorul a înce
tinit și el ritmul de lucru, 
deși mai are de montat peste 
400 tone de utilaje. Dar câtimea 
culmilor o constituie poziția 
luată in această situație de foru
rile de resort. Cînd comisia e- 
conomică a Comitetului județean 
de partid Neamț a cerut intensi
ficarea ritmului de execuție, de 
la Ministerul Construcțiilor In
dustriale s-a răspuns : „Ce să ne 
grăbim, pină la punerea în func
țiune a mașinii mai este vreme". 
Un răspuns care nu mai suscită 
comentarii — demn să fie în
scris, ca hrisov, pe hirtia perga
ment ce o va' produce, poate, 
cindva, fabrica „Reconstrucția"...

Din nefericire, și beneficiarul 
investiției se zbate intr-un no
ian de probleme cărora cu greu 
le dă de capăt. Iar cea mai acu
tă dintre ele este procurarea u- 
tilajelor din țară, in strictă con
cordanță cu graficele de mon
taj. Contractele încheiate chiar 
de beneficiar cu diverși furni
zori prevăd termene de livrare 
după... data punerii in funcțiune 
a obiectivului. Astfel, Uzina me
canică din Timișoara livrează 
tocmai in trimestrul IV al anu
lui viitor — dar conform con
tractului încheiat — un pod ru
lant, care este acum necesar.

S-a ajuns, deci, la o situație 
paradoxală : toate utilajele din 
import sint sosite, iar lucrarea 
este „ținută in loc" din lipsa u- 
nor echipamente ce s-au coman
dat in țară. Un paradox, dar, din 
păcate, un paradox costisitor.

Ion PREDA

In județul Ilfov, paralel cu stringe- 
rea recoltei, se lucrează intens la se
mănatul cerealelor păioase. Pînă în 
prezent iu cooperativele agricole s-au 
arat 127 360 ha, s-a pregătit terenul 
pe 109 900 ha, și s-au semănat 65 800 
ha cu grîu, reprezentând 56 la sută 
din suprafață. Cu mici excepții lu
crările se desfășoară în condiții agro
tehnice bune. în cele mai multe locuri 
este evidentă preocuparea specialiș
tilor, consiliilor de ionducere pen
tru buna pregătire a terenului. Se 
execută discuiri, tăvălugiri, grăpări, se 
administrează îngrășămintele necesa
re și se seamănă numai atunci cînd 
specialiștii din unități consideră că 
solul a fost lucrat cum trebuie.

La cooperativa agricolă Gîrbovi a 
fost nevoie de 7 discuiri pe unele 
terenuri cu bolovani. Se poate spune 
cu certitudine că s-a semănat în con
diții bune. Această apreciere a fost 
făcută și de specialiștii direcției a- 
gricole. Din 860 ha, cît prevede pla
nul, cooperatorii din Clejani au se
mănat pînă la această dată 480 ha 
cu grîu, orz și culturi furajere. Și 
aici se poate spune că nu s-a făcut 
nici un rabat la calitate. La această 
unitate mai era de arat și de pregă
tit o mare suprafață de teren. Ingi- 
nerul-șef, Petruța Marin, spunea că 
va trebui să întrerupă pentru cîteva 
zile semănatul pentru a urgenta pre
gătirea terenului, întrucît lipsa de u- 
miditate în sol necesită eforturi pen
tru efectuarea acestei lucrări. In con
diții bune se efectuează lucrările și 
la cooperativele agricole Valea Mă- 
crișului, Movilița, Ciorogirla, Gor- 
neni, Mihăilești și multe altele.

In lipsa de la cîmp a specialiștilor, 
a celorlalte cadre cu munci de răs
pundere se fac însă și lucrări de cali
tate nerorespunzătoare. Așa s-a în
tâmplat la cooperativa agricolă din 
Ogrezeni. Zilele trecute, președintele, 
Gheorghe Ene, și inginerul agronom, 
Victoria Marinescu, au fost chemați 
la o ședință la I.M.A. Angelești, or
ganizată de direcția agricolă, ședință 
care a durat toată ziua. Mecanizatorii 
au început semănatul într-o tarla de 
80 ha și pină seara au și semănat 40 
ha, dar fără supravegherea specialiș
tilor însâmlnțarea s-a efectuat negli
jent. Terenul era tasat din cauza 
ploii și mai necesita o discuire. Intru
cit această lucrare nu s-a efectuat, să- 
mînța a rămas la suprafață, neaco
perită. De asemenea, din lipsă de 
supraveghere o însemnată cantitate 
de sămînță se risipea atunci cînd se 
alimentau semănătorile.

Situații asemănătoare se întâlnesc 
și în alte cooperative agricole. Din 
verificările efectuate de specialiștii 
direcției, agricole s-a constatat că la 
cooperativa agricolă Cornetu lucră
rile de semănat nu au fost efectuate 
în condiții bune. Cele mai mari nere
guli în ce privește semănatul se con
stată în a doua jumătate a zilei, cînd 
specialiștii și membrii consiliului de 
conducere se retrag la sediul coope
rativelor, Invocînd diferite motive. 
Fie că se întocmesc situații, fie că se 
țin ședințe de plan pentru a doua zi
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LA AȘEZĂMINTELE DE CULTURĂ

CERCURILE TEHNICE
In postura „cenușăreselor"

— Mai sint locuri la cercul de ra- 
diotehnică 7

Această Întrebare am auzit-o re
petată de cîteva ori Intr-o singură 
jumătate de oră cit am zăbovit in 
frumosul birou al Universității popu
lare din Sibiu. Formulată aproape 
identic (pentru că zeci de oameni 
întreabă de cercurile de electronică 
și de chimie, de automobilism, de 
cineduburi și foto, de rachete și 
aeromodelism), Întrebarea este la or
dinea zilei în așezămintele culturale 
din întreaga țară. Ea ilustrează prac
tic ceea ce sociologii au definit mai 
de mult cu precizie : omul secolului 
XX este în primul rînd, un „homo 
tehnicus". Iată o constatare cu care, 
teoretic, toată lumea se declară de 
acord. Ce se întîmplă insă practic 7 
In ce măsură se reflectă ea în pro
gramele de activitate ale cluburilor 
și caselor de cultură 7

Facem de la bun început o preci
zare : drumul unei Invenții formida
bile, ca și al celui mai simplu dis
pozitiv este lung și complicat. Pen
tru a-1 parcurge, viitorul inventator 
iși începe de multe ori educația teh
nică de la cea mai fragedă vîrstă. 
Palatele și casele pionierilor de la 
noi din țară și-au asumat această 
dificilă misiune și se achită de ea cu 
multe reușite (recenta expoziție 
„Minltehnicus" stă drept mărturie). 
Numai că, părăsind vîrsta pioniera
tului, tinărul pasionat de tehnică 
începe să bată la niște uși închise : 
interesul deșteptat de organizația de 
pionieri este în mică măsură susți
nut de așezămintele culturale și de 
organizațiile U.T.C.

Să dăm cuvîntul faptelor.
— In Tg. Mureș cercurile tehnice 

Iși găsesc rațiunea in înseși preocu
pările cotidiene ale tinerilor — ne 
spune Vasile Vlas, secretar al comi
tetului municipal U.T.C. încercări in 
această privință avem. Dar, din pă
cate, nu am putut crea cadrul nece
sar pentru ca majoritatea celor in- / 
teresați să primească un răspuns a- 
firmativ la solicitările lor.

Intr-adevăr, situația din Tg. Mureș 
invită la reflecții. Celor 26 000 de 
utertști li s-au oferit în cursul aces
tui an ca răspuns interesului lor de
clarat pentru probleme de tehnică 
cite un clneclub și un cerc de foto 
la Casa de cultură a sindicatelor și 
la Casa elevului, un cerc de electro
nică și altul de auto tot Ia Casa 
elevului. In Sibiu numărătoarea este 
și mai... simplă : în afară de cine- 
dub și cerc foto, nu am mal putut 
consemna nimic altceva.

— Dacă in Tg. Mureș cercurile teh
nice nu au căpătat o amploare mai 
mare, este pentru că nu s-a ofe
rit un răspuns favorabil dilemei : 
partea teoretică se predă în săli de 
clasă improvizate ; dar unde se des
fășoară lucrările practice ? — opinea
ză unul din animatorii cineclubului, 
Păun Popescu. Se știe că rațiunea 
de a fi a acestor cercuri este tocmai 
latura lor practică, care-1 pune pe 
tînăr în situația de a executa singur 
un complex de operații. Or, dacă el 
nu are la dispoziție o sală, un mic 
atelier sau laborator, unde să mon
teze șl să demonteze un aparat, să 
pună mina pe șurubelniță sau ciocan, 
degeaba se mai irosesc eforturi pen
tru prelegeri teoretice.

Sub formă de scuză, aceeași re
plică am auzit-o la toate organele 
vizitate : nu avem spațiu pentru a 
deschide cercurile tehnice. Oare așa

atau lucrurile în realitate ? Invităm 
la o scurtă plimbare în oraș pe 
„partizanii cauzelor obiective" : chiar 
în centrul orașului Tg. Mureș se află 
clubul O.C.L. ALimentara. Cîteva săli 
care sint folosite la sfîrșit de săptă- 
mînă pentru dans și în restul timpu
lui pentru diferite adunări. Este 
oare utilizarea cea mai rațională 7 
Nu ar putea oare consiliul 
sindical Județean să găsească o so
luție care să permită folosirea localu
lui și pentru anumite cercuri tehni
ce, să zicem pentru cele de radio, 
televiziune, electronică, ale căror apa
rate ar avea astfel condiții excelente 
de păstrare 7

Pornim mai departe. La clubul fa
bricii de zahăr ușile sint închise, deși 
este ora ideală pentru diferite mani
festări. Ce s-ar intîmpla dacă în loc 
de a se prăfui inutil, una din încă
peri ar deveni în exclusivitate sediul 
unui cerc auto (iar exemplul îl ale
gem absolut la întîmplare) găzduind, 
sub cheie, motoare și subansamble, 
piese și scheme 7 Subliniem : IN EX
CLUSIVITATE pentru a se ști că 
cercul auto din Tg. Mureș are repar
tizat ferm un local, deschis tinerilor 
amatori din oraș.

Problema folosirii intensive a spa
țiului cultural este la fel de valabilă

anchetă culturală

pentru toate orașele țării. Cei care 
se plîng că „nu au spațiu" uită că 
sălile culturale sint exploatate 10-15 
la sută din capacitatea lor ; de aceea 
rezolvarea nu stă doar în construirea 
unor noi clădiri, ci în valorificarea 
maximă a celor existente.

Ușile închise ale așezămintelor de 
cultură în fața amatorilor de tehnică 
mai au și o altă explicație.

— Pentru cercul nostru auto — ne 
relatează Vasile Vlas — am dorit să 
obținem una sau mai multe mașini 
vechi, predate spre casare de între
prinderile mureșene. Soluția ar fi fost 
avantajoasă din toate punctele de ve
dere pentru ambele părți. Toți ne-au 
dat dreptate șl ne-au aprobat ini
țiativa. Dar, practic, nici o ma
șină nu a putut intra în folo
sința noastră deoarece, ni s-a expli
cat, ele nu pot „trece" de la o insti
tuție la alta, chiar dacă este vorba 
de utilaje casate.

— Noi — a completat Franclsc 
Szelyes, directorul Casei de cultură 
a sindicatelor din Tg. Mureș — am 
încercat să preluăm pentru cineclubul 
nostru de la întreprinderea cinema
tografică județeană o serie de vechi 
aparate de proiecție și difuzoare, pro
puse, de asemenea, spre casare. Dar 
din nou am fost refuzați, deoarece nu 
avem... același for tutelar

Poziția întreprinderilor amintite 
ne apare de neînțeles, de vreme ce 
în Capitală, Tehnic-CIub (un așeză- 
mînt cultural model în ce privește e- 
ducația tehnică a tineretului), și-a 
rezolvat favorabil acest gen de pro
bleme. După cum ne spunea direc
torul său, Al Boțea, cercurile tehnice 
au fost dotate in bună măsură prin 
grija marilor întreprinderi bucu-

reștene (ca, de pildă, Electronica, Da
nubiana, Combinatul de cauciuc Ji
lava etc.), care le-au pus la dispo
ziție fel de fel de resturi de mate
riale, deșeuri, aparate propuse spre 
casare etc. De asemenea, prin con
tribuția voluntară a organizațiilor 
U.T.C. din unele întreprinderi, s-au 
executat diverse subansamble sau 
chiar scheletele metalice ale 
unor cartinguri. în acest fel, cu chel
tuieli minime, așezămîntului de cultu
ră ți-a adunat cu timpul o zestre 
tehn'că considerabilă. De ce in Capi
tală o asemenea rezolvare a fost po
sibilă, iar în multe orașe din provin
cie ea este tărăgănată de luni și luni 
de zile 7 Sîntem convinși că, printr-o 
mai strinsă legătură intre comitetele 
județene U.T.C. și conducerile între
prinderilor, cu ajutorul organelor ju
dețene de partid, și aici se poate 
găsi o soluție favorabilă, încît activi
tatea de propagandă tehnică in rîn- 
dul tineretului — atît de importantă 
și răspunzind preocupărilor acestuia 
— să-și afle locul cuvenit în pro
cesul vast de formare și pregătire a 
tinărului, de sprijinire a lui pentru 
a-și petrece în mod util timpul liber.

Discutînd despre cercurile tehnice. 
<nu putem omite un amănunt organi
zatoric : cine este cel care le poate 
îndruma activitatea în cele mai bune 
condiții, urmărindu-le desfășurarea 
zi de zi 7 Evident, doar un om de 
specialitate. Dar acesta lipsește 1 în 
prezent, în schemele caselor de cul
tură, indiferent de organul cărora le 
sint subordonate, metodiștii se ocupă 
doar de problemele artistice și litera
re. La fel, în consiliile sindicale jude
țene instructorii sînt specialiști în... 
muzică și dans. Plătind tribut unei 
mai vechi concepții, după care preo
cupările tehnice nu au ce căuta pe 
afișul unui așezămint de cultură, nu 
există nicăieri încadrat un singur sa
lariat cu această calificare pentru a 
inaugura noul gen de manifestări. 
Mai mult decît atît : nu am lntîlnit 
nici preocuparea de a antrena pe 
lingă instituție, pentru a suplini lipsa 
unul cadru salariat, pe unii din cei 
mai cunoscuți ingineri din localitate, 
într-un consiliu tehnic obștesc, 
soluție la îndemînfi, cu eficiență si
gură.

Desigur că soluția optimă — care 
s-ar cere privită nu ca o problemă 
de perspectivă, ci ca o cerință ime
diată, ar fi înființarea unor Tehnic- 
cluburi in marile orașe ale țării, la 
dotarea și funcționarea cărora să-și 
aducă contribuția toate întreprinderile 
industriale din județ. Oportună ar fi și 
deschiderea unor cursuri cu aplicații 
tehnice nemijlocite in producție (de
sigur altceva decît cursurile de ridi
care a calificării), de pildă, pentru 
strungari, frezori, matrițeri si Ia care 
să participe tineri salariați de Ia di
ferite întreprinderi cu profil asemă
nător, sau a unor cursuri care să 
formeze tineretului o cultură generală 
tehnică.

Experiența Tehnic-clubului din Ca
pitală merită să fie preluată, să fie 
metodic popularizată tn organizațiile 
U.T.C., cu un sprijin mal activ din 
partea comisiilor de profil existente 
la nivel central.

Acceptați invitația 7

i

*

*

*

*

*

*

*

*

* 
i-
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Radu CONSTANTINESCU

• Sunetul muzicii : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15.
e Hibernatus : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GRADINA
DOINA — 18,15.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
8,45; 10,45; 13,15: 16; 18,30; 21, la 
grădină — 19, FAVORIT - 10: 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• 100 de carabine : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3430) ; 20,15, (seria de bilete — 
3469), BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15, FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30, STADIONUL DINA
MO — 19, GRADINA FESTIVAL 
— 18,15; ARENELE ROMANE — 
19,15.
• Oglinda cu două fețe : VICTO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Păsările : CENTRAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRIVITA — 
10,30; 15,45; 18,15; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, FLAMURA
— 11; 16; 18,15; 20,30.
• Frunza de viță : LUMINA — 
10—16 în continuare; 18,15: 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Blow-up : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
a Hatarl : TIMPURI NOI
19,30 în continuare.
• Alfa-Romeo șl Julieta : 
ȚIREA INTRE POPOARE
• Tiffany Memorandum : 
ȚIREA ÎNTRE POPOARE 
20, CRINGAȘI — 16; 18; 20.
• Clipa de libertate : BUZEȘTI —
15.30.
• Jandarmul se însoară : BU- 
ZESTI — 18; 20,30, la grădină —
20.30. MUNCA — 16; 18; 20.
• întoarcerea doctorului Mabuse ; 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare. 
MIORIȚA — 10; 12,15; 15; 17,30; 20.
• Intîlnirea : BUCEGI — 10; 15,30; 
18; 20,30, Ia grădină — 20,30, DRU
MUL SĂRII - 15; 17,30; 20, GIU
LEȘTI - 15,30; 18; 20,30.
• Flacăra olimpică : UNIREA —
15.30.
• Petrecerea : UNIREA — 18, la 
grădină — 20,15, MOȘILOR — 18; 
20,15, la grădină — 19.
• Fantomele se grăbesc: MOȘI
LOR — 15,30.
• Degetul de fler : LIRA — 15,30: 
18, la grădină — 20.
• Mei. tu 1 : COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20.
• Canarul și viscolul : VOLGA — 
16.
• Aurul : VOLGA — 18,15; 20.30, 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20, GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 19,45.
• Asterix șl Cleopatra : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Patricia și muzica : AURORA — 
9; 11,15: 13.30; 15.45: 18: 20,30, la 
grădină — 19, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 19.
• Ultimul drum : RAHOVA — 
15,30.

INFRĂ-
— 15,30. 
ÎNFRA-
— 17,45;

In pofida unor eforturi 
stăruitoare depuse în ulti
ma vreme de către organe
le în drept, tirajul cărții 
continuă să rămînă In si
tuația unei ecuații doar par
țial rezolvate. E adevărat că 
au dispărut cazurile de 
prea flagrantă nepotrivire 
între cerințele cititorilor și 
tirajul 
că se 
șezarea 
pieței 
ce, dar 
vărat este faptul că la so
luția ideală încă nu s-a 
ajuns. Mărturie în acest 
sens mai depun stocurile de 
carte devenită greu sau da 
loc vandabilă, sondajele 
publicate în presa cotid’a- 
nă, scrisorile unor cititori 
sau chiar scriitori expri- 
mînd insatisfacții cu privi
re la modul în care a fost 
stabilită cifra tirajului la 
anumite titluri. După cum, 
In general, se știe, siste
mul actual se bazează pe 
anchetele trimise centrelor 
de librării județene sau 
direct unor librării din ma
rile orașe. Această moda
litate de lucru nu va pu
tea fi abandonată, se spu
ne, niciodată — și pe bună 
dreptate. Nimeni 
mai în măsură 
peze „pulsul pieței' 
cît librarul (ne 
deocamdată, la 
ideal, ale cărui 
gust, pricepere, intuiție nu 
s-ar cuveni puse la îndoia
lă), cel care se află mereu

oferit, e adevărat 
Încearcă mereu a- 
actului prospectării 
pe baze științifi- 
nu mai puțin ade-

are la dispoziție (cel puțin 
teoretic) mai multe mij
loace pe care le-ar putea 
utiliza în vederea stabili
rii „tirajului perfect" : 
consultări cu specialiștii, 
chestionare lansate prin
tre studenți, elevi etc., mal 
are la dispoziție prezentă
rile alcătuite de edituri (nu 
întotdeauna strălucite, e 
drept). Abia după aceea 
s-ar cuveni să Intervină In 
discuție și aprecierea pro-

cem atunci cu „criteriul a- 
similărli" 7 Ar mai fi ca
zul să menționăm șl inex
plicabilele oscilații ale 
cererii : de pildă, cutare 
județ cere de două ori mai 
multă carte pentru copil 
decît județul alăturat, care 
are cam același număr de 
locuitori cu pantaloni 
șcurți. Și nu diferența de 
cerere in sine deranjea
ză, ci faptul că rămin ne
cunoscute mobilurile ce de-

t tr
S Filarmonica de stat „George 

nescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital de lieduri susținut 
de soprana Emilia Petrescu. La 
plan : Martha Joja — 20.
• Opera Română : Don 
r- 19,30.
• Teatrul de operetă ; 
circului — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
glale" (sala Comedia) : Hetdelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan* 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Iubire pentru iubire — 20. 
• Teatrul Mic ; Don Juan moare 
ca toți ceilalți — premieră — 20. 
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Crimă șl pedeapsă — 
19,30; (sala Studio) : Cind luna e 
albastră — 20.
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Amnarul — 15.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.

Pasquale

Prințesa

L. Cara-

nu esto 
să antici- 

de- 
referim, 
librarul 
cultură,

în contact direct cu solicita
torul de carte. Și există nu
meroși librari cu experien
ță, buni cunoscători de lite
ratură (de fapt, de aici] 
pornește totul !), capabili 
nu numai să recomande o 
carte, ci și să anticipeze 
vînzarea alteia. Dacă toa; 
tă rețeaua C.L.D.C. ar fi 
încadrată cu asemenea vîn-
zători de carte, ar fi ex
celent — dar, după opinia 
noastră, nu și suficient. 
Fiindcă sistemul consultă
rii librarilor constituie, 
credem, una dintre modali
tățile de stabilire a tiraju
lui, dar nu și unica. Să re
venim însă la sistemul actual 
de prospectare. Librarul

TIRAJUL 
CĂRȚILOR: 

La criterii subiective, 
stocuri nevandabile

prie, bazată Întotdeauna pe 
un oarecare risc. în prac
tică, însă, suveran este 
acum librarul, care folo
sește cel mai ades și cam... 
neoficial așa-numitul „cri
teriu al asimilării". Adică : 
dacă scriitorul X a publicat 
anul trecut un roman din 
care a vîndut 2 000 de e- 
xemplare, noul roman al a- 
celuiași X va fi cerut tot 
în 2 000 de exemplare. Sis
temul pare a fi infailibil, 
dar, la o analiză ceva mai 
atentă, se dovedește a fi 
fundamental greșit. Cărțile, 
chiar aparținînd aceluiași 
scriitor, nu sînt egale în
tre ele ca două cără
mizi. Dintre cele două 
romane, unul poate fi o- 
bișnuit, iar celălalt ex
cepțional, sau invers ! La 
valoare inegală s-ar cuve
ni să se stabilească un ti
raj inegal — dar ce ne fa-

termină fluctuațiile cere
rii. Ca să nu mai vorbim 
de situația în care librarul 
nu se pricepe la comerțul 
de carte. Am întilnit odată 
o carte de versuri a lui Rit- 
sos („Arhitectura copaci
lor") așezată în vitrina cu 
cărți... agrozootehnice, iar 
un micro-roman al sub
semnatului („O mască în 
plus") a fost așezat, la o 
anume librărie, printre 
cărțile de... etnografie 1 De 
mai bine de zece ani li
brarii din Moldova n-au 
mai fost invitați la vreun 
curs central de specializare 
sau ridicare a calificării, în 
vreme ce mai mulți ospă
tari din aceeași parte a 
țării au fost trimiși la spe
cializare chiar și în străi
nătate. Se organizează, u- 
neori, un fel de seminaril 
locale, în cadrul cărora ace
lași oameni discută, mereu

la același nivel, aceleași 
probleme. Nu ml se pare 
suficient și, mai ales, efi
cient

Spuneam ceva mal sus 
că ancheta rețelei C.L.D.C. 
constituie, după opinia 
noastră, una dintre mo
dalitățile de stabilire a 
tirajului, nu și unica. La 
ora actuală, datorită siste
mului de lucru în vigoare, 
singura parte neinteresată 
direct tn comerțul cu car
tea este (paradoxal I) edi
tura ! Tirajul cerut de Baza 
pentru desfacerea cărții 
este' considerat, din punctul 
de vedere al editorului, tiraj 
vîndut (cită vreme este plă
tit în întregime). Din pri
cina unor, contraziceri Intre 
anumite prevederi 'in ’ vi
goare, editura nu este încă 
în măsură să se atingă ho- 
tărîtor de fatidica cifră a 
tirajului ce-i este comuni
cat, deși este singura cu 
adevărat în măsură să apre
cieze valoarea cărții pen
tru simplul motiv că este cu 
adevărat în cunoștință da 
cauză. Reorganizarea siste
mului nostru editorial a 
rezolvat majoritatea pro
blemelor ce se cuveneau 
rezolvate, așezind pe baze 
noi întreaga activitate de 
tipărire a cărții. Din păca
te, competența editurii in 
materie de stabilire a tira
jului a rămas nerezolvată.

Ce s-ar mai putea face 
pentru rezolvarea acestei 
mult discutate probleme a 
tirajului 7 Evident că so
luția ideală rămîne aceea 
a tirajelor succesive, direct 
determinate de cerere — 
<Jar pentru aceasta sînt ne
cesare anumite înzestrări 
de ordin tehnic nu pesta 
tot existente. Pină atunci, 
sondarea cererii de carte 
s-ar cuveni să îmbrace for
me mai variate, cîștigînd 
In special în profunzime și 
seriozitate, iar editurii să i 
se confere, în activitatea 
de stabilire a tirajului, nu 
un simplu rol consultativ, 
el cuvenitul vot deliberativ,

Mircea Radu IACOBAN 
redactor-șef al Editurii 
Junimea
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gorie de lucrări : am citit zeci de 
•cenarii, toate „bune ca idee", 
dar foarte puține care să-ți dea 
pe parcursul întregii lecturi sen
timentul viabilității, al organicității, 
tonusul .și tensiunea unui posibil 
film convingător și emoționant. Și 
aceasta pentru că mulți autori ne 
propun filme care suferă de una din 
următoarele două infirmități : sau 
nu pornesc de la viață, autorii con- 
fecționînd drept punct de plecare o 
schemă, sau —pornind de la fapte 
reale — iși înfundă povestea în pon
cifuri, o plafonează descriptiv, ne- 
spectaculos și nesemnificativ. Dramul 
de viață, zvîcnetul de promisiune se 
stinge In aceste cazuri sub chiar pana 
scenaristului. Nu se poate tăgădui pă 
insatisfacția nu provine totdeauna 
doar din aceste două surse, că uneori
— foarte rar — scenarii excelente 
sub aspectul scriiturii filmice sint 
minate de ambiguitatea mesajului, 
înscriindu-se într-o sferă estetică- 
filozofică 6trăină vieții noastre, s 
disperării și lipsei de orizont.

Și atunci, revenind la întrebarea 
dv„ „Ce înțelegeți prin scenarii va
loroase" răspund : negați negațiile 
de mai sus...

— Cum este însă sprijinită 
valoarea autentică, ce criterii ac
ționează in selecția și promova
rea scenariilor de film ?

— Aceste criterii — operind In 
planul ideilor ca și al virtuților ar
tistice, de dramaturgie — sînt bine
cunoscute. Ele sînt și trebuie să fie 
criterii de valoare, menite să dea 
„cale liberă" acelor scenarii apte să 
devină filme reprezentative pentru 
epoca noastră, pentru problematica 
ei, pentru viața, aspirațiile, sensibili
tatea poporului român, pentru inedi
tul și complexitatea realităților noas
tre. Teoretic, nimeni, în nici o împre
jurare, nu se dezice de aceste criterii 
generoase, firești, fie că e vorba 
despre o temă sau alta, despre un 
gen sau altul. Și ele ar trebui să 
funcționeze cu atît mai stringent cu 
cit la numărul restrlns de filme din 
producție națională (și la ambiția 
noastră de a alcătui un repertoriu 
armonios) nu ne putem îngădui 
eșecuri. Cu toate acestea, să recu
noaștem că măritișul din dragoste al 
Btudioului cu diferite scenarii nu 
ține seama — cu rigoarea necesară
— de criteriile de valoare. In suita 
opțiunilor de principiu apar și alte 
considerente — niciodată afirmate 
deschis —, mai exact spus concesii 
făcute sub presiunea obligațiilor de 
plan din dorința de a se menaja sus
ceptibilitatea unui scenarist sau re
gizor, sub atracția prezentată de un 
film care, chiar mai „slăbuț", s-ar 
putea realiza mal repede și ar costa

mai puțin ș.a.m.d. S-a dovedit însă, 
nu o dată, că orice concesie asupra 
valorii unui scenariu se răzbună, că 
speranțele de a îndrepta lucrurile 
„din mers" se dovedesc iluzorii.

— Șl, totuși, acest mod de a 
lucra a intîrziat să-și găsească 
antidotul.

— Antidotul este unul singur ; asi
gurarea portofoliului de scenarii, care 
să ne permită nu lîncezeala, ci ieșirea 
din zodia necesității imediate, a ac
tivității cu sufletul la gură, sub pa
nica „numărătorii inverse" perma
nent și implacabil făcută de platou
rile de Ia Buftea, care nu pot func
ționa in gol. Deci, mai multă clari
tate și mai multă fermitate in reali
zarea propriilor noastre proiecte, 
evitarea oricăror ambiguități crite- 
riologice, un efort mai susținut, pre
gătit și gindit in perspectivă.

— Asigurarea unui portofoliu 
de scenariu reprezintă o cale 
sigură de a scoate producția ci
nematografică din impasul ha
zardului 1

,— Incontestabil. Nu e nici o exage
rare in a afirma că perspectiva în
tregului front al filmului românesc se 
decide în sectorul acesta. Există un 
asemenea portofoliu tn momentul de 
față 7 Lăsînd deoparte faptul că 
tindem cu toată puterea de a-1 con
stitui (și că se întrezăresc temeiuri 
de optimism în această privință) n-aș 
putea să afirm nici că există, nici că 
a existat vreodată. Ce-i drept, can
titatea de proiecte nerealizate este 
uriașă. Aparent n-am avea de
cît să deschidem sertarele re
dacției pentru a fi potopiți de 
scenarii, și încă de scenarii cîndva 
„planificate". In realitate, cu citeva 
puține excepții, acestea nu au alcătuit 
niciodată un portofoliu, ci tocmai suc
cedanee ale lipsei de scenarii, scena- 
rii-manechin puse să umple o vitri
nă și să mascheze paupertatea recol
tei de scenarii ferme, valoroase sub 
toate aspectele.

— In interviul la care ne-am 
referit se sublinia pe larg rolif 
producătorului in stimularea și 
promovarea unor scenarii con
sacrate actualității. Cum se e- 
xercită, in momentul de față, a- 
cest rol stimulator al producă
torului, ce s-a întreprins și de 
ce ar mal depinde creșterea e- 
ficienței sale in ce privește o- 
rientarea creației spre obiective
le ei esențiale, despre care ați 
vorbit ?

— Cu siguranță, contribuția noas
tră — a celor care îndeplinim man
datul de „producător" — încă na 
este destul de eficientă, deoarece 
orioe declarații și apeluri am face, 
primul și cel mai temeinic stimulent

al creației cinematografice este în
suși filmul bun. Fără prezența lui 
pe ecrane, ca principalul și cel mai 
convingător plenipotențiar al tendin
țelor noastre, totul rămîne pavat 
doar... cu bune intenții. Desigur „fil
mul bun" nu depinde numai de cli
matul asigurat creației. Este vorba, 
in continuare, de elaborarea și apli
carea cu perseverență, de către Cen
trul Național al Cinematografiei, a 
unor măsuri econoniice, organizato
rice și metodologice menite să asigu
re atît producția de scenarii cit și 
productivitatea filmică a fiecăruia. 
E necesar să preîntîmpinăm munca 
lipsită de luciditate, „diplomatică" 
sau pur și simplu inutilă pe scenarii

este I) de coautorat este calea pe care 
merge întreaga scenaristică mondia
lă și orice producător cît de cît no
tabil. în sfîrșit, tindem spre elabo
rarea planului producției cinemato
grafice pe viitorii cinci ani, dar nu 
ca un document de rutină ci perfect 
„armat", pe cel puțin 2—3 ani înain
te, cu scenarii și sinopsisuri ferme, 
de portofoliu.

— Aceasta depinde, fără îndo
ială, de perfecționarea sub mul
tiple aspecte a colaborării cu 
autorii de scenarii, de atragerea 
celor mai bune forțe scriitori
cești, din toate generațiile, și 

i in primul rind a acelora care au

de arid al cinematografiei. Credem că 
cinematografia română are norocul 
unei pleiade de scriitori atașați cau
zei ei : Titus Popovici, Marin Preda. 
Eugen Barbu, N. Breban, Fănuș Nea- 
gu, D. R. Popescu, Ioan Grigorescu, 
N. Țic, Ion Băieșu ș.a„ cu o ca
pacitate demonstrată de a se 
exprima filmic și aceasta este 
o premisă esențială, perfect în
curajatoare, a dorinței de relansare 
valorică a scenariului de film, atră- 
gind bineînțeles cît mai multe for
țe noi ale inteligenței și intuiției ar
tistice din întreg frontul scriitoricesc.

— Experiența de pină acum 
demonstrează necesitatea unei
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de la bun început nevlabile. tn 
cadrul studioului s -au făcut, nu oda
tă, astfel de treburi de Sislf. Rezul
tatul 7 Se ajunge Ia zeci de varian
te, la dezabuzare și epuizare recipro
că și nu o dată la armistițiu — in 
contul spectatorilor unui viitor film 
din capul locului ratat sau plafonat

— Ce măsuri s-au luat pentru 
prevenirea acestei situații ?

— In primul rind de practicizare a 
metodologiei de obținere a scenarii
lor. S-a lucrat, credem, prea mult 
cu o noțiune nebuloasă, aceea a sce
nariului „literar", ca un fel de en
titate globală a muncii scenaristului, 
singura demnă de considerat. O 
imensă cantitate de produse „litera
re", oarecum finite, erau „trase" 
apoi spre cinematografie, suferind 
în acest sens operații succesive și 
cu atît mai chinuitoare, de veritabil 
transplant. In prezent, s-a creat posi
bilitatea de a examina și achiziționa 
nu numai și nu atit scenarii „la ulti
ma probă", cît principalele tipare de 
lucru ale viitoarelor filme, idei și 
subiecte (sinopsis), permițindu-se 
astfel o prognoză mult mai simplă 
și mai pe deplin edificatoare asupra 
consistenței, semnificației și econo
micității acestora. Această etapizare 
dublată La nevoie (și cită nevoie

afinități pentru cinematografie. 
Scenariștii- potențiali ar trebui 
insă să știe cu mai multă clari
tate : ce așteaptă de la ei cine
matografia ?

— Exact ceea ce așteaptă publicul 
de la cinematografia română : filme 
adevărate, extrase din magma fier
binte a realității nemijlocite, cu 
tensiunea, bucuriile și, citeodată, de
cepțiile ei, cu tot ceea ce este 
mai profund și expresiv omenesc 
în frămîntările și confruntările 
fiecăruia dintre noi. Dorim să 
subliniem cu toată tăria opțiu
nea categorică a cinematografi
ei noastre privind captarea în fil
mele sale a celor mai puternice sur
se ale actualității, să afirmăm tota
la sa receptivitate față de transpu
nerea filmică a oricărei problematici 
a zilelor noastre, oricit de acută 
sau complicată, In orice gamă sau 
tonalitate stilistică, evident cu con
diția sine qua non ce orientează În
treaga noastră artă, aceea a poziției 
de partid, a clarității sensului Ideo
logic. <In această privință platforma 
literaturii nu este alta, și se înțelege 
că atragerea scriitorilor spre Instru
mentele specifice de expresie ale fil
mului ar fi — după cum a și fost, 
cu succesele șl limitele știute — 
„ploaia de aur" pe terenul încă destul

poziții mai clare, mai eficient- 
stimulative a cinematografiei in 
raporturile cu autorii de scena
rii.

— Ce-1 drept, cinematografia a fost 
nu odată destul de descurajantă cu 
scriitorii. E vorba, bunăoară, despre 
multitudinea „treptelor" pe care un 
scenariu trebuie să le parcurgă pină 
in momentul Intrării sale în produc
ție. Dar remediul există. El constă in 
simplificarea drumului parcurs de 
scenariu de la proiect pină la defini
tivarea lui ; pentru aceasta se Im
pune, intre altele, adîncirea conside
rabilă a rolului studioului, încă din 
pragul acestor „trepte", și anume in 
primul rînd prin propria prospectare 
a temelor și subiectelor de film din 
cimpul literaturii, publicisticii, vieții, 
prin comanda selectivă, tenace 
fără echivoc a filmelor pe care a- 
cesta le vrea. Nu avem nici o îndo
ială că in acest fel întreaga practică 
a muncii cu scenariștii s-ar canaliza 
cu totul altfel, că ar dispare suspi
ciunile, procedeele de registratură, 
rupturile furtunoase ca și oportunis
mul unor concesii.

— Care sînt, în acest context, 
rolul și răspunderile regizorului, 
ca autor al operei de artă cine
matografici ?

— După cum se știe, s-a trecut de 
curind, experimental, la un nou sis
tem al muncii regizorului, acela al 
angajării lui prin contract. Se are în 
vedere, în acest fel, eradicarea a două 
tendințe, ambele păgubitoare : fie 
graba, conștient aventuroasă, de a 
face orice — cel mai adesea în spe
ranța triumfului prin unele artificii 
(formulă, distribuție ș.a.m.d.), fie ati
tudinea de așteptare, de inerție... 
chenzinală. Au existat, e drept — ală
turi de un mănunchi de vîrfurl cu 
care s-ar putea mîndri orice cinema
tografie — și meseriași onești care 
reușeau din „orice" să facă lucruri 
comestibile, și care prin marșru- 
tul lor de aproape . două decenii au 
configurat o medie, salutară dar pină 
la urmă nesatisfăcătoare cinemato
grafiei ca artă. Sistemul contrac
tual reanimă competitivitatea va- 
lorigi, dă producătorului posibili
tatea de a alege pe principa
lul autor al filmului și impune re
gizorului obligația vitală de a realiza 
filme nu pentru „a-și face mina", ci 
pentru a-și afirma întreaga persona
litate creatoare, pe mizele mari ale 
experienței lui uniane și artistice. De 
aci — și acest suflu nou se și re
simte — activizarea regizorului care 
caută, investighează, propune, parti
cipă cu febrilitate la efortul colectiv, 
ca un creator care are ceva de spus. 
Nu e vorba de a transfera regizoru
lui sarcinile scenaristului sau ale „gru
pelor de creație", ci de a-1 determina 
să devină pirghia decisivă a viitoru
lui său film, de a-și pune pecetea 
personalității încă pe materia primă, 
de a fi primul și cel mai activ pro
motor al ideilor sale creatoare in ca
drul cinematografiei naționale.

— Care sînt proiectele și pers
pectivele mai apropiate ale ci
nematografiei noastre ?

— în repertoriul actual al rețelei se 
află circa 115 filme românești reali
zate de-a lungul celor două decenii 
de existență a cinematografiei națio
nale ; exceptind un număr destul de 
restrins de filme — aproape tot ce 
poate fi numit „succes" vine din do
meniul filmului istoric sau al ecra
nizărilor. Statisticile sînt In acest 
sens grăitoare. Iar numărul specta
torilor ca șl al țărilor în care au fost 
prezentate filmele noastre reprezintă 
perfecta certificare a acestui fapt. 
Apropiata premieră a filmului „Mihai 
Viteazu". noile filme cu haiduci, afla
te tn stadiu final, alte proiecte ca 
„Mușchetarul moldovean", „Pilotul 
de pe Dunăre", „Pragul albastru", 
sau intențiile de adaptare cinemato
grafică a unor opere literare ca schi
țele lui Caragiale, „Bietul Ioanide" de 
G. Călinescu, „Jocul cu moartea" de 
Z. Stancu, „Păcală" ș. a. demonstrea
ză că acest filon exercită o puternică

atracție asupra cineaștilor, șl el va fi 
in continuare valorificat. Există, tot
odată, grija de a nu vitregi genuri 
extrem de populare, adine înrădăci
nate in gustul maselor de spectatorii 
comedia, filmul polițist, muzicalul, 
basmul cinematografic. Există nu nu
mai semne, dar și garanții că astfel 
de filme — unele dintre ele intrate 
în producție — vor fi, în genurile 
respective, certe izbînzi ale cinema
tografiei noastre...

— Și totuși...

— Și totuși, atita vreme cit filmul 
românesc nu va aborda adine și com
plex, cu toată răspunderea, proble
mele vieții reale ale societății noas
tre socialiste și ale făuritorului ei, 
omul contemporan, răspunzind in a- 
cest fel menirii sale de căpetenie, — 
sentimentul de insatisfacție va per
sista.

Tocmai de aceea întregul sens al 
preocupărilor și eforturilor noastre • 
pus sub auspiciile acestei cerința 
fundamentale — filmul dg actualita
te — și socotim că primul "exâmen 
îl va constitui, încă in primăvară, 
manifestarea de premiere din „Zilele 
filmului românesc", închinate aniver
sării partidului. Este vorba de filme 
omagiale in sensul cel mai profund 
al cuvîntului, tocmai prin valoarea 
lor, filme care să întruchipeze esența 
dinamică a societății române în plină 
prefacere și dezvoltare. Avem tot te
meiul de a crede în succesul acestor 
filme și al altora, care, ală
turi de autori „solitari" (N. Bre
ban — „Printre colinele verzi", 
Malvina Ursianu — „Serata", Mircea 
Mureșan — „Asediul") vor alinia în 
tandemuri puternice scenariști șl re
gizori valoroși ca Titus Popovici și 
Manole Marcus pentru filmele „încre
derii" („Puterea" și „Adevărul"), Ma
rin Preda și Iulian Mihu pentru fil
mul „Cum am iubit". Eugen Barbu șl 
Gheorghe Vitanidis pentru „Facerea 
lumii", M. R. Iacoban șl Andrei Bla- 
ier pentru „Tango la Nisa", Nioolaie 
Țic șt- Mircea Drftgan pentru „Fapte 
diverse", Paul Anghel și Savel Știopul 
pentru „Ultima misiune", D. R. Po
pescu și Geo Saizescu pentru „Păca
lă" ș.a.m.d., cu alte cuvinte, în linii 
mari, tot ce are mai cert cinemato
grafia noastră Ia această oră. Filmele 
consacrate semicentenarului P.C.R. au 
o pondere deosebită în acest context 
al preocupărilor noastre pentru o 
cinematografie strins legată de via
ță, de actualitate, o cinematografie 
matură din punct de vedere etic, fi
lozofic, artistic. Șt socotim că ele vor 
constitui, pe acest drum, o nouă 
și salutară treaptă valorică, con- 
tinuind apoi în acest fel — și nu
mai tn acest fel — să răspundem ce
rințelor. da.- șl condițiilor create de 
partid cinematografiei noastre, încre
derii și legitimei așteptări a milioa
nelor de spectatori.

* ♦
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OMUL FA ȚĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

— Dacă n-o să fiu eu, 
o să fie altul

DE PUȚIN TE PREȚUIEȘTI ?
„Dacă n-o să fiu eu, o să 

fie altul". De cite ori, din 
păcate, n-am auzit o astfel 
de propoziție, ridicată la 
rang de „principiu" ! Dacă 
nu mă duc azi la lucru, n-o 
să se facă gaură în cer ; 
altcineva o să-mi facă tre
burile. Dacă n-o să înde
plinesc cutare cerință sau 
obligație socială, n-o să se 
Intîmple nimic... Astrele se 
vor roti la fel, armonia a- 
cestei lumi n-o să sufere. 
Și dacă, totuși, hai să zi
cem, se va ivi cumva, pe 
undeva, vreun gol, fie el și 
infinitezimal, se va găsi 
cineva care să-l umple...

Cind un om gîndește ast
fel, viciul gîndirii, firește, 
li aparține. Uneori, însă, el 
primește „argumente" și
„întăriri" din 
justifică și-1 
o asemenea 
Omul crede 
te șl fără 
Întreprinderea, 
colectivitatea <

afara, care-1 
împing la 
mentalitate, 
că „se poa- 
el“ fiindcă 

instituția, 
lin care face

parte s-au descurcat (și 
poate că nu numai o dată, 
și poate că nu tocmai rău !) 
fără prezenta lui, fără a- 
portul pe care ea îl im
plică. Nimic mai firesc. Ma
trozul care înalță pînzele 
pe catarg va aprinde și 
focurile de poziție de la 
proră, dacă cel însărcinat 
cu asta a adormit sau cîntă 
la mandolină ; corabia, cu 
sau fără cîntec, trebuie să 
Înainteze spre larg. Nefi
resc rămîne doar faptul că 
abdicarea de la răspundere 
nu ți-a primit sancțiunea. 
Și tot nefiresc — pe un plan 
mai larg — este și faptul 
că insului respectiv nu i-a 
fost insuflat sentimentul 
utilității, sentimentul că a- 
portul său este important, 
necesar, așteptat și apreciat 
ca atare, simtămtnt ale că
rui virtuți mobilizatoare nu 
mai au nevoie de comen
tariu.

Am vizitat, pe șantierul 
Porțile de Fier, un loc de 
muncă de un interes și de 
o culoare ce depășesc o- 
bișnuitul. Acest loc se află 
In mijlocul Dunării, între 
ape și cer, izolat de restul 
șantierului prin giganticele 
baraje lichide. E un vast 
platou descoperit, expus 
cerului, expus tuturor în- 
tîmplărilor. Aici ploaia

bate din plin, ca pe-o tablă 
goală, vîntul intră fără 
obstacole, iernile sint mai 
crude, verile ard cu inten
sități africane. Acest loc 
de muncă este așa-numita 
„platformă de derocare" a 
șantierului, uriașă insulă de 
oțel, lungă și lată cit o 
Ada-Kaleh, care se depla
sează de-a lungul țărmului 
— departe de țărm — ca 
să smulgă, prin forări și 
explozii, stâncile nevăzute 
ce blochează mersul stră
fund al fluviului.

Insula se vede de departe. 
Relieful e de corabie (ca
targele sint gîturi de maca
rale) iar în jur apele fierb, 
ca o perpetuă erupție de 
vulcani : se forează sub 
apă, se provoacă explozii 
sub apă. 90 de oameni de 
meserii diferite (mecanici, 
electricieni, artificieri, su
dori, lăcătuși, marinari, 
sondori etc.), aduși în zori 
cu șalupele, muncesc, de 
cîteva luni, pe acest ostrov- 
uzină construit tot aici, pe 
marele șantier, și al cărui 
rol este decisiv pentru soar
ta construcției. în aval de 
baraj — unde este plasată 
la ora de față platforma — 
albia Dunării va trebui să 
fie, peste puțin, tot atit de 
curată și de lucioasă ca o 
oglindă, asigurînd cale li
beră apelor care trec prin 
vanele turbinelor și prin 
marile „cîmpuri deversoare" 
ale barajului.

Ce s-ar înțîmpla — Ia a- 
cest loc de muncă — dacă 
un om ar lipsi ?

Perimetrul de muncă e 
6trict : fiecare iși are exact 
locul său, rolul său, ca pe 
o tablă de șah. Nu pot lu
cra aici nici 91 de oameni, 
nici 89. Procesul producției 
e la fel de sever, determi
nat pe ceasornic, cu stric
tețe de partidă de șah, în- 
tr-o succesiune de operații 
care cresc una dintr-alta, 
nepermițînd nici o eroare, * 
nici o mișcare în gol, nici 
o mutare în plus. Dacă un 
om ar lipsi... Dacă un om 
ar lipsi, dacă unul singur* 
din cei 90 de mecanici, su
dori, artificieri, marinari 
etc. ar zăbovi mai mult în- 
tr-o seară și s-ar scula di
mineața tehui, cu un minut 
mai tîrziu, n-ar mai prinde, 
în port, șalupa.

Dacă un om ar lipsi... Dar

nu trebuie neapărat să lip
sească, ci, pur și simplu, să 
nu-și facă treaba, s-o facă 
numai pe jumătate : atunci 
întreg echilibrul s-ar rupe, 
eșafodajul de operații s-ar 
prăbuși ca un castel de 
cărți de joc. Fiindcă proce
sul producției e sever și 
strict, determinat pe cea
sornic și faze precise, în- 
tr-un perimetru de muncă 
în care nu poți chema aju
toare. în care nu pot lucra 
nici 89 de oameni, nici 91.

Aici nu se poate merge 
decît înainte. Aici nu se 
poate face decît mai mult. 
Din februarie, de cind a 
fost „lansată la apă", insula 
de oțel, cu cei 90 de ma- 
trozi-muncitori, ritmul de 
lucru a crescut de la două 
platforme (adică două ci
cluri de operații complete, 
de la forare la derocare) în 
răstimp de trei zile, la trei 
platforme în două zile.

Maistrul Constantin Dat- 
cu, constructor cu școala 
Bicazului și a Argeșului, 
azi tehnolog principal al 
platformei, mi-a relatat 
cum, în ultima noapte din 
primăvară, într-una din 
nopțile dramatice ale Inun
dațiilor, trunchiuri de ar
bori gonind pe valurile um
flate au rupt așa-numita 
„instalație de reofori", cen
trul nervos al întregii con
strucții. Și a trebuit, atunci, 
în acele zile și nopți, ca 
fiecare om să facă nu nu
mai munca ce-i revenea, 
operația care-1 absorbea 
ziua de lucru, ci cel puțin o 
muncă în plus. Să execute, 
deci, prin torente de ploi și 
valuri, noi forări, de o ma
re precizie, alături de ori
ficiile vechi, astupate de 
mîluri ; să lucreze, cu alte 
cuvinte, cît doi, de două 
ori, în condiții mai grele ca 
niciodată. Ce s-ar fi întîm- 
plat dacă un om — unul 
singur — ar fi lipsit de la 
lucru 7 Sau dacă un om -

unul singur — s-ar fi mul
țumit să se instaleze comod 
in propria sa Obligație de 
producție, indiferent Ia fi
nalul partidei ce se juca în 
acele zile și nopți, printre 
ape și ceruri tulburi ?

Din februarie și pînă azi 
n-au întârziat un ceas de la 
lucru, n-au rămas datori cu 
un procent sub plan, cu o 
moliciune sub disciplină, cu 
un efort sub exigențe. Cînd 
părăsești această insulă de 
oțel ai senzația că auzi. re
zemat cu tîmpla de trun
chiul sonor al fluviului, 
cum valurile — disciplinate 
— bat regulat și egal, ca 
niște Inimi.

...Un exemplu ca atîtea 
altele. Desigur, cadrul, con
dițiile de muncă sint acolo 
neobișnuite. Dar — ca în 
atîtea alte locuri — am 
simțit prezența materială, 
aș zice, a conștiinței dato
riei. A conștiinței socialiste 
care, la fiecare loc de mun
că, îi animă pe eroii ano
nimi ai marilor noastre 
construcții, determinîndu-i 
să acționeze toți ca unul, 
neobosiți și deciși, conști- 
enți și mândri de munca lor. 
Și m-am gîndit și la o altă 
fațetă a acestei atitudini : 
prin însăși existența-i do
minantă, ea veștejește prac
tica detașării, a nepăsării, a 
sprijinirii pe umerii celor
lalți.

„Dacă n-o să fiu eu, o să 
fie altul" — cît de străin și 
intolerabil apare acest 
„principiu" în comparație 
cu abnegația, cu înaltul și 
firescul sentiment al dato
riei ce caracterizează în ge
neral viața noastră socială! 
Pentru că, alături de cei 90 
din mijlocul Dunării, mili
oane de oameni sancționea
ză prin muncă, prin forța 
disciplinei și a conștiinței 
lor, optica îngustă a ires
ponsabilității.

I. OLTEANU
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ȘTEFAN PIERSIC, judecător — Bacău : Reținem aici 
toncluzia interesantelor dv. insemnări prilejuite de an
cheta „Solemnitatea actului justițiar" (nr. 8487) : „Solem
nitatea este dată și de felul in care judecătorii știu să 
conduci ședința de judecată, s-o facă educativă, de felul 
in care se adresează părților și martorilor, de felul 
fn care știu să se autocontroleze in gesturile și expresiile 
folosite, de importanța pe care o acordă pregătirii lor 
politice și profesionale, nefiindu-le îngăduit nici o clipă 
să uite că au de îndeplinit o înaltă și nobilă misiune 
socială, că sint slujitorii justiției socialiste".

Intrucît propunerile pe care le faceți in cuprinsul tex
tului sint de strictă specialitate, le-am transOiis forului 
direct interesat — Ministerul Justiției. Așteptăm și alte 
colaborări, inspirate din practica socială a profesiunii dv.

Lt col. MARIN PARVULESCU — Iași : Ne pare bine 
că subscrieți la opiniile din „Microcivilizație", publicate 
la rubrica „Picătura de cerneală". Pe bună dreptate ne 
semnalați, cu vehemență cetățenească, și alte aspecte : 
„De ce ospătarii, responsabilii și mai marii lor admit 
adesea o ținută incorectă și acte de huliganism în restau
rantul, expresul sau bufetul lor ? Să așteptăm oare im
previzibilul moment cind toți indivizii vor admite, exclu
siv pe baza unei campanii de presă, să se poarte civili
zat ?... Bufetele noastre (pentru a ne opri la ele, deși e 
vorba șt de unele cofetării) au un personal numeros sau 
tn orice caz suficient, dar unii dintre salariați n-au ajuns 
incă la concluzia că, intrind in local, ești de fapt primit 
„la ei in casă". In acest caz, daci sint indiferenți la 
jignirea musafirului lor, să li se ia calitatea de gazdă".

Și — prin asociere cu unele suspendări pe terenurile 
de fotbal — propuneți să se procedeze la fel tn ce pri
vește localurile care „recidivează". Soluția este discuta
bilă. Ce vină poartă localul propriu-zis, ce vină au clien- 
ții să se trezească cu lacăt la ușa lui ? Nu credeți că 
năravurile o să se mute la o altă (nouă) adresă ?... Așa 
incit nu de cheia localului ar fi vorba, ci de „cheia" 
năravului.

LUCA DUMITRU, vicepreședinte a! Consiliului popular 
al orașului Bălan : Mărturiile pe care ni le-ați trimis sint, 
Intr-adevăr, mișcătoare. Atit ancheta socială, temeinic 
întocmită de Autoritatea tutelară, cit și fotografiile fă
cute pe loc micuței victime constituie veritabile acte de 
acuzare împotriva lui Fabian Kalman, tatăl vitreg al 
Anei (7 ani, clasa a Il-a), care-și bate plnă la singe co
pila. Ne cereți să scriem un material. Dar materialul (cel 
mai eficient!) este gata redactat: actul de trimitere in 
judecată a inumanului „părinte" de către Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al orașului Bălan care cere, 
pe bună dreptate, „decăderea acestuia din drepturile pă
rintești".

Avem convingerea că, In afară de aceasta, prelungind 
grija arătată de autorități și de opinia publică față de 
soarta fetiței, instanța va sancționa pilduitor manifestă
rile subumane ale celui în cauză.

MARIA M. MAFTEI — comuna Vulturești, județul 
Vaslui: Scrisoarea prin care dezvăluiți, cu durere tn su
flet, că soțul dv. nu se poate „inveghea" la o comportare 
omenească, civilizată față de propria sa familie (faptele 
fiind asemănătoare cu cele incriminate tn răspunsul de 
mai sus), a găsit sprijinul așteptat. Consiliul popular al 
județului Vaslui (sub semnătura iov. prim-vicepreședinte 
Constantin Amarâel) ne anunță ei împotriva lui Maftei 
Nicola* s-au luat măsuri potrivit Decretului nr. 153/1970. 
Totodată, „s-a indicat Comitetului executiv al Consiliului 
'popular al comunei Vulturești să urmărească și tn viitor 
comportarea sa tn familie, iar in caz ei nu se va îndrepta 
se vor lua și alte măsuri in conformitate cu prevederile 
legii".

— Și ce-o sâ fie dacă las treaba pe mîine ? 
Doar n-o sâ se facă gaură în cer...

— Oamenii sint răi, asta e ! Din 
cauza lor, eu cu necazuri, dumnea
voastră pe drumuri...

Cine e scepticul ?
— Efrem Vahnovan a. fost ani da 

zile șef de gară la Verești — ne spu
ne inginerul Mircea -Roșu, directo
rul tehnic al regionalei C.F.R. Iași. 
A muncit conștiincios. Nu s-a primit 
nici o sesizare. Povestea de la Boto
șani a căzut ca o bombă...

— Nu-i chiar așa — intervine tn 
replică ing. Ion Niculescu, directo
rul regionalei. Sesizări au fost des
tule. Și de la Verești, și de la Boto
șani...

Are dreptate scepticul E. V. 7 Di
rectorul regiona
lei 7 Sau directo
rul tehnic 7 De 
unde această ne
potrivire de opi
nii ? Se va vedea 
pe parcursul an
chetei de față. 
Deocamdată, să ne 
aplecăm asupra 
necazurilor lui 
Vahnovan. Fost 
șef de stație la 
Botoșani, ei lu
crează acum ca 
operator la Regu
latorul de circu
lație și mișcare 
(R.C.M.) Suceava.
De ce 7

— V-am spus. 
Oameni răi...

Toți cei cu 
care am stat de 
vorbă ne-au con
firmat : da, re- 
clamații au curs 
peste tot. Și spre 
regională, și la 
organele locale de 
partid și de stat. 
Oamenii (buni 
sau „răi", vom ve
dea îndată) au 
pus mina pe condei și au dez
văluit cea de a doua față a fostu
lui șef de gară : „Face afaceri cu va
goanele statului de parcă ar fi ale 
lui" ; „A instaurat un sistem prefe
rențial de locații" ; „E protejatul re
gionalei" ; „Taie și spînzură ca un 
patron"... iată afirmații ce revin, ca 
un leit motiv, cu fiecare plic ce po
posește pe masa organelor ierarhice. 
Aveau aceste afirmații vreun temei 7 

întoarcem foile unui dosar aflat la 
Tribunalul județean Botoșani. Prima 
filă — o sentință : fostul șef de stație 
al gării Botoșani este condamnat — 
pentru luare de mită I — la 2 ani 
închisoare, cu drept de recurs.

Pe scurt, faptele sint următoarele : 
la începutul anului trecut, cițiva 
ciobani din comuna Lunca, Județul 
Mureș, solicită un vagon pentru 
transportul a 50 de oi. Nimic mai 
simplu, s-ar părea. S-au prezentat 
oamenii la gară, cu formele în regulă, 
au plătit potrivit tarifului legal și... 
Dar, la fața locului, ei au dat peste 
șeful de gară Vahnovan. începe o 
tîrguială ca în piață pentru vagoa
nele C.F.R.-ului (aflate la cheremul 
șefultii de gară). Acesta pretinde o 
răsplată pentru „osteneală". Ba mai 
cere și ceva în plus, cînd oonstată 
nevalabilitatea certificatului veteri
nar însoțitor. Mituit, închide ochii și 
declară că actele sint în regulă, căl- 
cînd a doua oară legea. O calcă și a 
treia oară, punînd la dispoziția bă
noaselor patrupede nu un vagon 
obișnuit, ci unul de cofetărie — con
trar instrucțiunilor. Văzînd cît de în
treprinzător e șeful, capătă și alții 
„curaj". Astfel, funcționarul de la 
casa mărfuri-tranzit pretinde și el 
bani pentru „serviciile" aduse. Vine 
apoi la rînd lăcătușul de revizie. El 
susține morțiș că, vagonului cu pri
cina, Înțepenit undeva pe o linie, 
„i s-au aprins osiile". Ar trebui 
„unse", altminteri vagonul rămîne 
încremenit...

Practici deosebit de grave, mai ales 
aici, pătrunse în mecanismul unui 
nod de cale ferată — unde respec
tarea strictă a legii, disciplina de fier, 
cinstea și corectitudinea, asigură ne
mijlocit siguranța circulației. Din 
fericire, cit timp E.V. și-a făcut de 
cap în gara Botoșani, nu s-a petrecut 
nici un accident. Climatul vicios în
tronat de el — cadru de manifestare 
a indisciplinei și a incorectitudinii 
— putea insă genera, dacă nu i s-ar 
fi pus capăt, efecte negative incalcu
labile. Cu atit mai mult cu cît o 
sene de împrejurări au deschis abu
zurilor „linie de manevră" liberă.

Sub masca unui om exigent, aspru, 
neiertător față de orice abatere, E.V. 
instaurează in viața stației domnia 
bunului plac, patronează „șușanele" 
cu vagoanele C.F.R.-ului, mînuiește 
taxele de locații potrivit unor inte
rese personale. Iată, de altfel, pro
pria sa recunoaștere : „în legătură 
cu locațiile, da, am avut anumite si

tuații, ca aceea din luna februarie a 
acestui an, cind am dat dispoziție 
casierului Luca să anuleze formele 
privind locațiile unor materiale și a 
macaralei turn aparținînd întreprin
derii de construcții și montaj Boto
șani. Mă întrebați de oe 7 Pentru că 
a insistat întreprinderea și mi s-a 
făcut milă (?/)“...

Arbitrariul acestui act nu are ne
voie nici de demonstrație, nici de 
comentarii. Omul cu gara lui, cu 
vagoanele lui, cu legile lui, își în
găduia orice, inclusiv această bizară 
„cumsecădenie" care, desigur, trebuie 
să fi avut „rostul" ei. (Unii dintre 
salariațli gării stabilesc un raport

stației, decidea cine să fie premiat 
și cine nu, cine să fie încadrat etc. 
Gara devenise un apendice adminis
trativ al familiei Vahnovan.

— într-o zi, iși amintește acarul 
Dumitru Brumă, om aflat în pragul 
pensionării, mă oprește șeful : „Cum 
îi, moș Brumă ?“ „Cum să fie 7 zic. 
Bine 1“ „Să-mi aduci 200 de ouă", mă 
ia el pe nepusă masă și pleacă. Am 
crezut că glumește. Nu i-am dus. 
Peste cîteva luni am fost declarat 
„inapt pentru siguranța circulației". 
„Am înțeles... Mă duc pe la regională. 
Ia minister și mă reîntorc cu o hirtie". 
„Ce mă, ai și tu sfinții tăi 7“ m-a 
luat la rost șeful. Și cu toate că a-

ORICÎT DE BINE 
„U N S E",

OSIILE ABUZULUI
SCÎRTÎIE...

direct între „culanța" șefului privind 
o anume categorie de locații și cără
mizile frumoasei și spațioasei sale 
vile cu etaj. Nu ne putem pronunța 
in această direcție. Este treaba al
tora să o facă). Iar toate acestea se 
petreceau sub ochii serviciilor de 
control ale regionalei C.F.R. !

La întărirea „feudei" își aduce din 
plin contribuția și propria-i soție, 
pentru care E.V. se face luntre și 
punte și reușește să reînființeze pos
tul de casier-verificator desființat 
cu puțin timp înaintea instalării sale 
ca șef de gară la Botoșani. Vechiul 
casier nu mal e reîncadrat pe post, 
se înțelege, locul lui ocupîndu-1... so
ția șefului de gară. Noua angajată — 
așa după cum chiar E.V. a recunos
cut în discuțiile cu noi — se ames
teca flagrant în atribuțiile șefului

veam hîrtia aceea, m-a oropsit luni 
de zile pînă am fost din nou găsit 
„apt". Pe unde am fost, am spus 
cum merg treburile la Botoșani, dar 
se pare că degeaba am spus.

Ultima afirmație a acarului relevă 
modul cum se „rezolvau" aici scri
sorile, reclamațiile. Devenise o obiș
nuință ca semnalele critice să fie 
înăbușite prin tăcere sau mușamali
zare. „Nu o dată — ne-au mărturisit 
mulți salariați ai stației — șeful îl 
lua direct pe cîte unul : „Ce mă cu
tare, te-ai plîns împotriva mea 7“ Și, 
după oe reproducea un text din scri
soare (să se vadă că știe) adăuga 
amenințător : „Vedeți că totul ajunge 
la mine 7 Nu vă puneți cu mine, 
că... !“. în aceste condiții, mai e de 
mirare faptul că, în loc să se ia 
măsuri severe pentru curmarea abu

zurilor lui E.V., aveau de pătmort 
tocmai cei ce se ridicau Împotriva 
lor ?

Există o singură explicație : „ma
cazul" care dădea cale liberă acestor 
abuzuri se afla in miinile protec
torilor lui Vahnovan. Ei nu s-ău sfiit 
să-1 ocrotească nici după pornirea 
prooesului penal. Presimțind că Vah
novan va fi condamnat, protectorii 
de la regionala C.F.R. Iași, în dorin
ța de a-1 salva, iau măsura opera
tivă a transferului la Suceava.

Astfel, deși faptele sint fără putin
ță de tăgadă, deși tribunalul a pro
nunțat condamnarea, el n-a fost nici 
pînă astăzi pus in discuția organiza

ției de partid din 
care face parte. 
Cu transferul In 
buzunar, E.V. s-a 
prezentat la Co
mitetul municipal 
de partid Boto
șani și și-a dobân
dit pe loc muta
ția.

— Vahnovan nu 
mai e omul nos
tru, ne-a spus 
primul secretar al 
Comitetului mu
nicipal de partid 
Botoșani, tovară
șul C. Iurea. El a 
fost transferat și 
face parte acum 
dintr-o organiza
ție de partid a- 
flată pe teritoriul 
județului Sucea
va.

Ce înseamnă 
„nu mai e omul 
nostru 7“ Comite
tul municipal de 
partid avea drep
tul și obligația să 
ceară, la timpul 
cuvenit, punerea 
sa în discuția or

ganizației de bază de la gara 
Botoșani, unde a săvirșit delictele 
condamnate de lege. Lucrurile nu au 
urmat insă acest făgaș logic, iar acum 
se încearcă justificarea toleranței 
față de abaterile grave ale unui 
membru de partid care era, în a- 
oelași timp, și membru al Comite
tului municipal de partid Botoșani I

Dar pe ce bază i s-a dat transfe
rul salvator ? Iată răspunsul primit 
din partea ing. Mircea Roșu, direc
torul tehnic al regionalei : „Știți în 
cît timp se formează un șef de gara 
bun 7 în peste .20 de ani. E.V. era 
șef de gară. Cum puteam să-i dăm 
o muncă mai mică, în gara Botoșani, 
fie și pină la pronunțarea sentin
ței 71...“.

Ciudate „scrupule". Să vedem însă 
unde a fost mutat disciplinar Vah
novan... La Regulatorul de circulație 
și mișcare-Suceava. Șefii lui direcți? 
loan Ilade, șeful regulatorului, Gh. 
Sumănaru, operator șef, loan Boicu, 
revizor la siguranța circulației din 
regională, oameni pe care, în peri
oada cit a fost șef lie gară la Boto
șani, E.V. i-a servit (printr-un fals 
intelectual în maniera-i caracteristi
că ! n.n.) cu butelii de aragaz luat* 
din cota stației. (Am cercetat situa
ția repartizării buteliilor în perioada 
cînd E.V. își „servea" cu atâta zel 
șefii. Am găsit un număr de 22 ce
reri de butelii, semnate de salariațli 
din subordine. încălcîndu-le dreptu
rile, abuzînd revoltător, E.V. pune 
pe aceste cereri apostila : Nu !). 
„Am dat aceste butelii — recunoaș
te el cinic — deoarece cu tovarășii 
(e vorba de șefii lui de azi — n.a.) 
eram in relații de muncă și colabo
rare". In felul său, E.V. nu s-a înșe
lat : cei pe care i-a „servit", l-au 
susținut la „greu", luîndu-1 sub aripa 
ocrotitoare a transferului. Acceptând 
avansurile, lui E.V., acesta i-a legat 
de mîini și de picioare. Se verifică 
încă o dată că orice neregulă, orice 
„serviciu" creează „obligații" ce îm
ping, in ultimă instanță, la toleran
ță și abuz. în asta — ni se pare — 
constă explicația persistenței acestui 
abuz, a faptului că E.V., în pofida* 
oondamnării, a rămas „în picioare".

Nu ne îndoim că, în cazul lui E.V., 
se vor aplica prevederile legii în așa 
fel încît să nu se lase nici o umbră 
asupra ciudatei situații : oondamnat' 
și, totuși, transferat.. Dar, partea mai1 
gravă — și care impune o anchetă 
din partea forurilor respective — 
privește pe toți cei care, din interes 
sau nepăsare, au tolerat fărădelegii* 
lui E.V., făcîndu-1 „scăpat". Cazul 
impune sancționarea celor răspunză
tori de favorizarea abuzurilor, vește- 
jirea mentalităților și practicilor 
străine de principiile eticii noastre.

La un moment dat, în 
toiul convorbirii, a picat și 
o întrebare, să-i zicem așa, 
„clasică" :

— N-ați putea evoca 
vreun fapt deosebit, vreun 
act de eroism petrecut in 
ultima vreme pe șantierul 
dumneavoastră ?

Interlocutorii mei se pri
vesc lung între ei, cu un 
zâmbet abia ghicit în col
țul buzelor (probabil pen
tru a nu-șl pune oaspetele 
în prea mare încurcătură), 
apoi șeful șantierului răs
punde :

— Dacă e să spunem lu
crurilor pe nume, orgoliul 
nostru de constructori toc
mai în asta constă : că in 
ultimii doi ani n-am avut 
de semnalat pe șantier nici 
un act de eroism...

Răspunsul, să fiu sincer, 
m-a cam descumpănit. Mă 
aflam în biroul conducerii 
șantierului „Energocon- 
strucția" de la Brazi, șan
tier care concentrează un 
mare număr de lucrări im
portante legate de tripla
rea capacității cunoscutei 
termocentrale ploieștene (și, 
în etapa următoare, cva- 
druplarea ei), precum și 
de termoficarea orașului 
Ploiești. Știam, dintr-o 
îndelungată experiență de 
reporter, că activitatea 
pe un mare șantier — 
și încă pe unul de o 
atare complexitate — 
comportă nu o dată mo
mente dificile, decisive, 
care relevă spectaculos în- 
«ușiri fizice și morale ieșite

din comun. Și Iată că, de 
data asta, cei doi interlo
cutori — șeful șantierului, 
inginerul Vladislav Ma- 
zurchievici, și secretarul 
de partid, maistrul Petre 
Hotăranu — contraziceau 
cu un fel de obstinată vo
ioșie așteptările reporteru
lui, afirmînd 
telor eroice 
pentru ei un 
goliu.

— Nu prea

că lipsa fap- 
ar constitui 
temei de or-

vă înțeleg

ligranate, cu grupuri <e 
oameni lucrînd dispersat.

— E un adevăr banal, 
n-am pretenția că sint nici 
primul, nici ultimul care 
vi-1 comunică — reluă con
ducătorul șantierului — dar 
munca pe o întindere atît 
de vastă are unele particu
larități psihologice care, 
oricîte eforturi s-ar depune 
pentru mecanizare și teh
nicizare, o deosebesc și o 
vor deosebi și în viitor de

ca și cum ai fi în văzul 
întregii societăți", apoi a- 
cesta este șantierul unde, 
prin forța lucrurilor, ochii 
propriei conștiințe trebuie 
să fie totdeauna treji.

Ne-am oprit în fața uria
șelor turnuri de răcire a 
cite 14 mii metri cubi de 
apă pe oră — cele mai mari 
din țară — aflate în dife
rite stadii de construcție 
sau finisare. Tovarășul Ho
tăranu ne-a îndemnat să-I

turnul cel nou își profilea
ză, aș spune cu grație 
(deși termenul pare riscant 
la o atare construcție), 
curbura elegantă a concavi- 
tății, trasată parcă de o 
daltă inspirată.

— Iată, dacă vreți, ilus
trarea progresului ideii de 
disciplină în forma sa cea 
mai „finită" — comentă 
secretarul de partid. Ală
turi, firește de rolul pe 
care-1 are cointeresarea

Un alt fel de eroism
mi-am exprimat nedume
rirea. Nu vreți să mă 
muriți 7

— Cu plăcere. Dar 
propune să continuăm 
cuția pe șantier. La 
asta de după-amiază facem, 
de obicei, împreună cu șefii 
de lot, o succintă trecere 
în revistă a ceea ce s-a 
lucrat în cursul zilei. E și 
o modalitate de ajutor 
concret, la fața locului...

Afară ne-a întâmpinat 
spectacolul obișnuit al ma
relui șantier, cu impresio
nante țesături de schele fi-

lă-

v-aș 
dis- 
ora

munca pe spații concentra
te, în uzină, bunăoară. De 
aceea, la noi, în con
strucții, ideea de organi
zare științifică este indiso
lubil legată — aș spune 
corelată — cu cea de dis
ciplină fermă, strictă, cu 
sentimentul de intolerantă 
lăuntrică față de orice a- 
fectează negativ realizarea 
obiectivelor propuse. Dacă 
există un loc unde capătă 
o deosebită pregnanță prin
cipiul binecunoscut al e- 
ticii socialiste : „să trăiești 
și să muncești Întotdeauna

comparăm pe cel oe se afla 
în faza cea mai avansa iă 
cu un turn de răcire mai 
vechi, ridicat acum cîțiva 
ani. La o privire cît de cît 
atentă, chiar și un ochi 
neexperimentat descoperă, 
la turnul vechi, anumite 
Inegalități de relief, anu
mite „burți" și „soobituri" 
care, fără repercusiuni a- 
supra procesului tehnologic, 
provoacă, totuși, o senzație 
de nemulțumire, insatis
facția lucrului „rasolit", 
făcut cumva de mîntuială. 
într-un izbitor contrast.

Ilia TANASACHt 
Ion MANEA

un 
eroice 

de 
Ei 
la

proporții constituia 
prilej de momente 
care ofereau material 
senzație reporterilor, 
bine, putem spune că 
noi asemenea momente 
n-au existat, deși nu s-ar 
putea afirma că totul a 
decurs lin, fără peripeții. 
Numai că peripețiile pri
veau mai ales efortul legat 
de o cît mai bună pregă
tire și organizare, grija 
pentru calificarea cadrelor. 
Să nu uităm faptul că am 
început lucrarea avlnd 
doar cițiva oameni mai ex
perimentați, care executa
seră un coș asemănător la 
Deva, restul erau in ma
joritate țărani din comu
nele din jur, cărora tre
buia să le transmitem nu 
numai „abeceul" cunoștin
țelor și deprinderilor pro
fesionale, 
tant, să 
conștiința 
a efectua 
înălțime, 
la amănunt cu tehnica se
curității muncii. I-am su
pus intîi la probe fizice, 
am investigat, cu cadre 
medicale de specialitate, 
rezistența lor la altitudine, 
i-am deprins, pe schele ex
perimentale, să folosească 
mijloacele moderne de a- 
gățare și sprijinire. Ur
marea ? în tot cursul con
struirii coșului nu s-a în
registrat nici cel mai 
runt accident. Vă dați 
ma acum de ce nu ne 
tem „lăuda" cu acte

eroism 7 Noi sintem de 
părere că e de preferat — 
firește, atunci cind e posi
bil, pentru că nu putem 
nega posibilitatea unor îm
prejurări realmente impre
vizibile — ca eroismul, cu 
toată fascinația pe care o 
implică, să fie înlocuit cu 
cele trei componente esen
țiale ale oricărei munci ce 
se vrea eficientă : organi
zare, organizare și incă e 
dată organizare.

...Figuri solitare într-un 
amurg de toamnă, ne con
tinuam convorbirea pe >m 
drumeag îndepărtat de la 
marginea șantierului. Era 
un schimb abrupt de Idei, 
în care argumentele de 
beton și metal aduceau în 
cumpăna judecății miile 
lor de tone.

Ascultîndu-1 pe acești 
oameni ai practicii, îmi 
ziceam : oare, în acest 
context, n-ar fi potrivit să 
vorbim despre un alt fel de 
eroism decît cel materiali
zat in faptele spectaculoasa 
care formau odinioară ca
navaua firească a vieții de 
șantier 7 Despre eroismul 
organizării și al cunoaș
terii, despre eroismul stă- 
pinirii perfecte a mijloace
lor tehnice contemporane 7 
Despre eroismul gîndirii și 
al disciplinei, capabile să 
facă anacronice și. pină 'a 
urmă, să elimine înseși 
cauzele exterioare ale ...e- 
roismului 7

co
ps
(E 
de

mă- 
sea- 
p-j- 
de

dar, mai impor
te înrădăcinăm 
răspunderii de 
lucrări la mare 
să-i deprindem

Victor BIRLADEANU

materială, este vorba aici, 
în realizarea acestui lucru, 
de reală finețe, de mindria 
și demnitatea profesională 
care le-au insuflat oameni
lor sentimentul că disciplina 
nu e un capriciu, ci o ne
cesitate imperioasă, un 
mandament al prezenței 
șantier.

— Vedeți acest coș 7 
coșul de fum de 180
metri, al treilea din țară 
ca înălțime). De obicei — 
continuă șeful șantierului 
— ridicarea unei construc
ții metalice de asemenea
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^0Nbi4 Organlzația Internațională de Standardi
zare (I.S.O.) — 'înființată la 14 octombrie 
1946, la propunerea O.N.U. — sărbătorește 
astăzi, pentru prima oară, „ZIUA MONDIA
LA A STANDARDIZĂRII". Conform statutu
lui ei, organizația are ca obiect „favoriza
rea dezvoltării standardizării in lume, în ve
derea ușurării schimburilor de mărfuri și 
prestațiilor de servicii între națiuni și reali
zării unei înțelegeri mutuale în domeniile 
intelectual, științific, tehnic și economic". Ea 
își îndeplinește misiunea, în principal, prin 
elaborarea de „recomandări de standardi
zare" și organizarea schimbului de infor
mații tehnice cu privire la lucrările organi- 

standardizare ți ale comitetelor sale tehnice.rațiilor naționale de
Țara noastră acordă o importanță deosebită activității I.S.O., stan

dardizării în general, avînd în vedere faptul că dintotdeauna, dar 
mai ales în epoca modernă, de vertiginoasă dezvoltare industrială, 
valorificarea realizărilor științei și tehnicii a avut pe lîngă un as
pect național și unul internațional, presupunind o tot mai largă coo
perare între țări. La solicitarea redacției, specialiști din acest do
meniu și oameni de știință prezintă în pagina de față cîteva dintre 
multiplele aspecte ale activității de standardizare.

0 sferă amplă

a cooperării

internaționale

care au producție de serie 
și de masă. Totodată, din 
totalul de 21 standarde 
existente în domeniul con
trolului statistic al calității 
produselor, 19 au fost in
cluse în planul de standar
dizare al Centrului de cal
cul matematic al Acade
miei, cu termen de finali
zare în anul 1971. Dificul
tatea principală constă în 
faptul că inginerii nu au 
învățat, în timpul studii
lor universitare, teoria
probabilităților și statistica 
matematică. Această lipsă 
este acum parțial compen
sată prin cursurile post
universitare care au fost 
organizate pe lingă dife
rite întreprinderi 
exemplu, la Uzina 
bre sintetice-Săvinești). 
Este necesar ca planurile 
de învățămînt Și progra
mele analitice ale cursuri
lor predate în institutele 
tehnice să evolueze și sub 
acest aspect, o dată cu 
progresul științei. în pro
gramul de predare a mate
maticilor, de pildă, trebuie 
să aibă o pondere .însem
nată capitole ca algebra li
niară, teoria probabilități
lor, statistica matematică, 
mașinile de calcul, modela-

(de 
de fi-

volumul grafic al recoman
dărilor internaționale de 
standardizare în tehnica e- 
lectricității este egal cu cel 
al recomandărilor în toate 
celelalte tehnici luate îm
preună, deși valoarea pro- 
.ducției mondiale anuale din 
tehnica curenților tari și a 
curenților slabi, inclusiv e- 
lectronica, nu depășește o 
cincime din valoarea în
tregii producții industriale 
anuale a globului.

O a doua caracteristică a 
tehnicii electricității o con
stituie ritmul ei rapid de 
evoluție și de îmbogățire 
prin tehnici noî. De exem
plu, producția anuală a u- 
nui mare stat industrial in 
domeniul electronicii a 
crescut, in două trienale 
succesive, cu 40 la sută, 
respectiv cu 54 la sută, in 
principal prin tehnologii și 
produse noi, în timp ce ve
nitul său național brut a 
crescut cu 21 la sută, res
pectiv cu 28 la sută. Acest 
spor mai accentuat cere o 
intensificare a lucrărilor de 
aducere la zi a standarde
lor mal vechi și de elabo
rare de standarde pentru 
noile tehnologii și produse. 
Din publicațiile de reco
mandări internaționale de

STANDARDIZAREA
SINTEZE

ALE CUCERIRILOR

ȘTIINȚEI Șl TEHNICII

MONDIALE

ing. Constantin TUZU 
director general al Institutului Român 

de Standardizare

In accepțiunea sa cea 
mai largă, standardizarea 
nu este o activitate nouă, 
ea fiind unul dintre ele
mentele fundamentale ale 
fondului cultural al tutu
ror tipurilor de societate, 
lzvorîtă din legile naturii, 
standardizarea a început 
să prindă formă încă din 
antichitate. Dar progre
sele ei deosebite încep o 
dată cțj. industrializarea, 
datorită, ''printre ■ altele, 
puneri; la punct a siste
mului metric de unități de 
măsură — astăzi Sistemul 
Internațional (Sț) — și tre- 
cărij la producția de. serie.

Pe măsură ce investiga
ția științifică perfecționea
ză procedeele și mijloacele 
de fabricație, creează pro
duse mai rentabile, mai u- 
tile din punct de vedere al 
funcționalității, stabilește 
metode și tehnici de con
trol mai sigure, standardi
zarea le adaptează uzului 
curent al industriei. Știința 
reprezintă, așadar, baza pe 
rare se sprijină standar
dele, principala sursă 
îmbunătățire a acestora.

Standardele economisesc 
eforturile de producție, re
ducând variantele inutile, 
asigurind fabricația în se
rie și schimbul reciproc de 
valori. Ele conduc, impli
cit, și la o mai bună utili
zare a forței de muncă, 
a resurselor materiale ale 
întreprinderilor, ramurilor 
de producție și, în gene
ral, ale economiei unei 
țări. Importanța lor deose
bită este 
de faptul 
industriei moderne, a eco
nomiei în _ 
racterizează, în toate ță
rile, printr-o interdepen
dență din ce în ce 
strînsă a diferitelor 
toare de producție ;
cată inițial in intreprinderi 
producătoare și extinsă, 
treptat, la ramuri de pro
ducție Ia nivel național, 
standardizarea modernă a 
trecut, pe măsura creșterii 
schimburilor dintre țări, Ia 
nivel internațional. Astfel 
că intensificarea conside
rabilă, după cel de-al doi
lea război mondial, a 
schimburilor științifice, teh
nice și economice dintre 
națiuni a determinat o dez
voltare corespunzătoare si 
a standardizării internațio
nale.

A luat ființă astfel Or
ganizația Internațională de 
Standardizare, din care fac 
parte 60 de țări, alte 10 a- 
vind calitatea de membre 
corespondente. Amploarea 
activității organizației reie
se din cîteva cifre : de ela
borarea de standarde se 
ocupă 136 comitete teh
nice, 283 subcomitete și 
531 grupe de lucru, care 
țin peste 400 de reuniuni 
pe an, la care participă 
mai mult de 12 000 de de
legați. Cîteva dintre 
te organe (TC 67 —

TC 99 — 
lemn 
: în 
directă

de

determinată și 
că dezvoltarea

general, se ca-

mai 
sec- 

apli-

aces- 
utilaj 
semi- 
și 3 

res- 
____________ a 
țării noastre. Rezultatul a-

petrolier, 
fabricate din 
subcomitete) sînt 
perisabilitatea _ c

cestei prodigioase activități 
se traduce. în primul rind. 
în intensificarea ritmului 
elaborării recomandărilor 
— ajungindu-se, în ultimul 
timp, la publicarea a 400 — 
500 recomandări pe an, 
pînă în prezent fiind publi
cate peste 1 500 de reco
mandări de standardizare 
(cu privire la terminologie, 
simbolizare, reprezentare 
grafică, codificare, tipizare, 
modulare, toleranțe și ajus- 
taje ; prescripții de calcul, 
execuție și securitate : pa
rametri și condiții tehnice 
de calitate a produselor ;

încercări și analize : pres
cripții pentru verificarea 
calității, pentru ambalare, 
marcare și păstrare, precum 
și condiții de transport, 
paletizare șl conteinerizare 
etc.). Recomandările I.S.O. 
acoperă, practic, totalitatea 
domeniilor de activitate : 
minereuri, petrol, combus
tibil, metalurgie, construc
ții de mașini, automatică, 
construcții și materiale de 
construcții, căi și mijloace 
de comunicații, lemn, celu
loză și hîrtie, chimie, tex
tile, pielărie. industrie ali
mentară. sănătate și igie
nă, știință, documentare și 
informatică.

Recomandările de stan
dardizare, elaborate in ca
drul I.S.O., precum și in 
cadrul altor organisme a- 
diacente, cum este C.E.I. 
(Comisia Electrotehnică In
ternațională), reflectă ulti
mele realizări ale științei 
și tehnicii, asigurind, deci, 
adoptarea experienței ob
ținute de țările cele mai 
dezvoltate. Și, cum țârilor 
membre ale I.S.O. și C.E.I. 
le revin mai mult de nouă 
zecimi din schimburile in
ternaționale, ne putem da 
seama de importanța și 
valoarea lucrărilor efectua
te în sînul acestor organi
zații, care, împreună, for
mează cea mai mare 
ganizație de cooperare in
dustrială a lumii.

în afara celor două orga
nizații mondiale neguver
namentale (I.S.O. și C.E.I.), 
cu elaborarea de recoman
dări de standardizare, pe 
plan european, se ocupă și 
alte organizații guverna
mentale, din unele făcînd 
parte și România.

In țara noastră, Institu
tul Român de Standardiza
re, recent Înființat, se ocu
pă de coordonarea, îndru
marea și controlul activită
ții de standardizare. Con-j 
tinuînd activitatea, de pes
te 20 de ani, a Oficiului de 
stat pentru standarde, in
stitutul colaborează activ 
cu institutele de cercetare- 
proiectare, cu industria și 
agricultura, cu organele co
merciale și cele de control 
al calității produselor, pen
tru stabilirea — în standar
dele de stat — a unor 
prescripții tehnice care să 
asigure desfășurarea opti
mă a activității de proiec
tare, producție, desfacere 
și folosire a bunurilor. Cele 
6 500 de standarde de stat 
în vigoare sînt revizuite 
periodic, .pentru a fi aduse 
la nivelul dezvoltării ac
tuale a economiei, aplicîn- 
du-se și recomandările in
ternaționale. De asemenea, 
se elaborează în continua
re standarde noi, pentru 
completarea necesităților 
ramurilor industriale exis
tente și a celor în curs 
de dezvoltare.

Factor activ al standardi
zării internaționale —-mem
bră a I.S.O. din anul 1950 
și a C.E.I. din anul 1956 — 
România se bucură de pres
tigiu în cadrul acestor or
ganizații, ea urmare a po
liticii sale înțelepte și a 
competenței cu care contri
buie la elaborarea reco
mandărilor internaționale 
de standardizare și intro
ducerea acestora în stan
dardele naționale. La adu
narea generală a I.S.O. din 
septembrie 1970, țara noas
tră, candidind alături de 
alte 19 țări pe 5 locuri li
bere, a fost aleasă in con
siliul de conducere al 
ganizației, pe 
1971—1973. De 
România are o 
de seamă și la 
de standardizare

or- 
perioad» 

asemenea, 
contribuție 
activitatea 

interna-

vine de obicei mai repede 
la nivelul mondial, decît la 
cel național sau de între
prindere. Este un fapt care 
prezintă interes mai ales în 
tehnici ca aceea a electrici
tății, supusă unei evoluții 
foarte rapide și unde stan
dardizarea trebuie să de
mareze deci mai ales la ni
vel mondial, in toate sec
toarele ei de implicație mal 
amplă pentru viitor.

Elaborarea și acceptarea 
de standarde la nivel mon
dial e avantajoasă și pen
tru transferul de tehnici de 
la țările mai dezvoltate la 
cele în curs de dezvoltare, 
pentru că nu le leagă pe a- 
cestea din urină de o sin
gură sursă.

Organizațiile Internațio
nale nu emit standarde o- 
bligatorii, ci publică tex
tele elaborate numai ca 
recomandări pentru țările 
membre. Acest fapt pre
zintă mari avantaje. Pe 
de o parte, contribuind la 
elaborarea standardelor, 
specialiștii reprezentînd di
ferite țări nu sînt tentați 
să facă numeroasele rezer
ve pe care le-ar prezenta 
dacă ar ști că țările lor sînt 
definitiv legate prin avizul 
sau votul dat, întîrziind 
astfel încheierea lucrărilor, 
sau limiitîndu-le conținutul 
la ceea ce e ușor acceptat 
de toți. Pe de altă parte, 
țările nu ar fi dispuse să 
colaboreze la lucrări cu 
conținut obligatoriu, fără 
ca acestea să fi rezultat 
din negocieri interguver- 
namentale care, potrivit o- 
piniei organizațiilor inter
naționale specializate, nu 
ar fi indicate pentru cazul 
special al standardizării.

Biblioteca de standarde a Foto : M. AndreescuI.R.S. i In fiece dosar, „nivelul mondial" al unui, produ»
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țională care se desfășoară 
in cadrul C.A.E.R.

Sărbătorirea Zilei mon
diale a standardizării în 
toate țările membre ale 
I.S.O. urmărește să întă
rească convingerea că ac
țiunea de standardizare se 
desfășoară în inteiesul fie
cărui membru al societății, 
ea fiind în ultimă analiză 
o pirghie a ridicării pro
ductivității muncii, lin in
strument al asigurării ca-

te®

n—~rni
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lității produselor și al ușu
rării schimbului de mărfuri 
și experiență tehnică intre 
națiuni. Ea creează pentru 
noi obligația de a ridica în 
permanență nivelul activi
tății de standardizare, co
respunzător nevoilor con
strucției socialiste a țării, 
dezvoltării comerțului nos
tru exterior, necesității de 
a asigura pentru consumul 
populației produse de cali
tate superioară.

STATISTICA

MATEMATICĂ

INSTRUMENT MODERN

DE CONTROL AL CALITĂȚII

acad. Gheorghe MIHOC

nouă direcție. în unele in
stitute de invățămînt supe
rior din străinătate s-au 
introdus cursuri de statis
tică industrială și control 
statistic al calității, ca dis
cipline principale in for
marea inginerilor. S-a pre
văzut deschiderea în viito
rul apropiat a unei Univer
sități internaționale de 
control statistic al calității, 
în majoritatea țărilor sînt 
organizate cursuri de ini
țiere și perfecționare pen
tru cadrele tehnice de toa
te categoriile. Pentru rea
lizarea unui schimb larg 
de idei șK informații în 
acest domeniu, apar cărți 
și reviste, se înființează 
cercuri în întreprinderile 
industriale și asociații de 
control statistic, în care 
metodele statistice sînt stu
diate și puse în aplicare, 
în fiecare an au loc con
grese internaționale pri
vind controlul statistic al 
calității : Madrid 1968, To
kio 1969, Lausanne 1970 
(probabil, București, 1975).

în țara noastră, Inspecto
ratul general de stat pen
tru controlul calității pro
duselor și Institutul Ro
mân de Standardizare de
pun mari stăruințe pentru 
generalizarea controlului 
statistic în întreprinderile

rea matematică și cerceta
rea operațională — ramuri 
ale matematicii care au că
pătat o dezvoltare consi
derabilă prin introducerea 
calculatoarelor electronice 
in tehnică și economie. 
De asemenea, trebuie mai 
intens studiată teoria . fia
bilității (siguranța în func
ționare a mașinilor și u- 
tilajeior), care prezintă 
un interes deosebit pentru 
investigarea calității produ
selor. Ea asigură totodată 
cercetarea sistematică a me
todelor de proiectare, rea
lizare, recepție și transport 
al produselor, în vederea ob
ținerii unei eficiențe maxi
me, precum șl a elaborării 
metodelor de calcul al ca
lității instalațiilor.

Gradul de dezvoltare a 
producție) noastre indus
triale, cerințele tehnicii 
moderne, cit și exigențele 
crescinde ale populației 
fac ca problema calității 
produselor să capete o im
portanță din ce în ce mai 
marc. Colaborarea dintre 
ingineri și matematicieni 
în sfera cristalizării, dar 
și a popularizării standar
delor, devine deci absolut 
necesară și poate duce la 
rezultate de maximă utili
tate pentru progresul eco
nomiei românești.

Se pune întrebarea dacă 
o acțiune de amploarea pe 
care a căpătat-o standardi
zarea in epoca noastră nu 
stinjenește creativitatea o- 
mului in domeniul științei 
și tehnicii. Se știe doar că 
standardizarea stabilește 
ordine, in timp ce capaci
tatea oreatoare e pusă în 
legătură cu neconformis- 
mul, înțeles uneori ca o ne
gare a ordinii. Dar această 
negare nu este o condiție 
neoesară a creativității, 
care se bazează pe critica 
constructivă și nu destruc- 
tivă a ordinii, adică pe o 
specie particulară a necon- 
formismului, și se manifes
tă abia cind critica e ur
mată de procesul creator, 
constînd în găsirea fie a u- 
nei soluții noi pentru o 
problemă existentă, fie a u- 
nei soluții pentru o proble
mă nouă. Creativitatea fo
losește deci elemente vii
toare și nu poate fi stînje- 
nită de standardizare, care 
lucrează cu cunoștințe din 
trecut și din prezent. Mai 
mult decît toate acestea, 
prin nevoia de a cunoaște 
starea din trecut și din pre
zent, pentru a o depăși, 
standardizarea promovează 
știința. Iată de ce e dăună
tor să se vehiculeze în în- 
vățămint și în cercetare, 
prin cuvinte și prin fapte, 
nesocotirea ordinii stabilite 
prin standarde. în defini
tiv, în învățămînt se pre
dau cunoștințe despre tre
cut și prezent, iar în cerce
tare rezultatele investigații
lor asupra noului se for
mulează cu ajutorul con
ceptelor, termenilor și sim
bolurilor stabilite prin stan
darde.

STANDARDELE,

MARTORII MATERIALI"

Al EXIGENȚEI

ing. Nicolae GHIȚĂ 
consilier la Inspectoratul general de stat 

pentru controlul calității produselor

Experiența mai recentă 
a creărji și folosirii stan
dardelor privind metodele 
de control statistic al cali
tății produselor (în produc
ția de serie și de masă) — 
indicii de calitate impunîn- 
du-se astăzi pe primul 
plan — demonstrează, cit 
se poate de convingător, 
că o aplicare corespunză
toare, largă, a specificații
lor de acest fel trebuie să 
fie precedată neapărat de 
o popularizare cît mai ex
tinsă și operativă a acesto
ra. Se știe că succesul în 
competiția economică ac
tuală este, de obicei, de 
partea aceluia care, la 
un moment dat, realizează 
între prețul unei mărfi, 
termenul de livrare și ca
litatea ei „optimul" cerut 
de piață. Dar exigențele de 
calitate sint cuprinse in 
indici, și procedee standar
dizate, fiind astfel mai 
clar și maț precis contura
te, recunoscute oficial. 
Iată de ce ignorarea aces
tor indici și procedee duce, 
uneori, la dereglări nedo
rite, la prejudicii economi
ce destul de grave.

Controlul procesului de 
producție are două obiecti
ve fundamentale : asigura
rea stabilității producției în 
timp (ceea ce determină 
controlul reglării uneltelor 
de producție pentru fabri
carea de obiecte identice) și 
limitarea proporției rebutu
rilor. Trebuie să spunem 
însă, de la început, că orice 
control statistic nu 
eficace decît in cazul unui 
proces de fabricație aflat 
la un nivel destul de ridicat 
și care ține seama de stan
darde bine stabilite. Urmă
rind asigurarea etabllitățîi

este

repartiției pieselor de bună 
calitate, controlul statistic 
permite menținerea propor
ției pieselor defecte la va
loarea ei minimă, adică 
obținerea celei ma; bune 
calități posibile, în raport 
cu procesul tehnic folosit. 
Controlul statistic al cali
tății utilizează prelevările 
de probe. întemeindu-se pe 
teoria selecției sau a e- 
șantioanelor, din statistica 
matematică. El diferă e- 
sențial de controlul total, 
sau „controlul sută la sută" 
(examinarea tuturor piese
lor, la rind), față de care 
prezintă mai multe avan
taje : este mai adecvat 
ritmului rapid al produc
ției moderne, maj puțin 
costisitor (datorită numă
rului redus de controlori, 
consumului redus de instru
mente de măsurat etc.). In 
mod aparent paradoxal, con
trolul statistic este chiar 
mai exact, căci, în urma e- 
fectuării controlului total 
zilnic, atenția personalului 
slăbește și astfel pot trece 
neobservate o serie de pro
duse defecte, mai ales în 
cazul 
mare.
mare 
drept 
mai mare de subiectivism, 
legată de aprecierile per
sonale ale fiecărui contro
lor în interpretarea măsu
rătorilor efectuate.

Dată fiind eficiența •- 
cestor noi metode de con
trol, marile întreprinderi 
industriale, precum și gu
vernele multor state sti
mulează și sprijină activ 
cercetările matematice teo
retice și cele cu caracter 
aplicativ legate de această

loturilor de volum 
Existența unui număr 

de controlori are 
rezultat și o doză

LIMBAJ INTERNAȚIONAL

UNIC

IN ELECTROTEHNICĂ

acad. Remus RÂDULEȚ

Caracterul neobișnuit al 
fenomenelor electrice și 
magnetice a Impus, mal 
mult decît în alte tehnici, 
nevoia definirii precise a 
principalelor concepte și 
mărimi pe care le folosește 
tehnica electricității și a u- 
nificării termenilor care le 
desemnează. Dacă aproape 
toate țările folosesc astăzi, 
în joasa tensiune, alimenta
rea în regim nominal la cir
ca 125 sau la 220 de volți, și 
dacă ele pot utiliza deci 
mașini și aparate electrice 
produse în oricare altă țară, 
aceasta se datorește muncii 
de standardizare Ia nivel 
mondial, întreprinsă înce- 
pînd cu primul deceniu al 
secolului nostru de către 
C.E.I. Dacă liniile de înal
tă tensiune pentru trans
portul energiei electrice 
au în regim nominal, în 
aproape toate țările, 110, 
220 și 380 (la centrale 400) 
de kilovolți, Iar, mai nou, 
la liniile foarte lungi, 765 
kV, aoceptarea acestor va-

se 
gra- 
maî 
alte

lori se datorește aceleiași 
munci, ultima dintre ele fi
ind hotărită, după investi
gații îndelungate, la reu
niunea generală C.E.I. de la 
București, din anul 1962.

Tehnica electricității 
caracterizează și prin 
dul de standardizare 
ridicat decît pentru
tehnici, de care are nevoie, 
tnțelegînd prin aceasta 
portul dintre volumul 
comandărilor necesare 
valoarea producției anuale 
a ramurii electricității. Cui 
l se datorește deosebirea ? 
în parte, caracterului mal 
greu accesibil al fenomene
lor pe care le mînuiește a- 
ceastă tehnică, precum șl 
sensibilității și preciziei 
mai mari pe care trebuie și 
poate să le realizeze. O 
pondere mai mare poate 
indica insă și ajungerea pe 
o treaptă mai înaltă a mun
cii de standardizare efec
tuată pînă în prezent. Ori
care ar fi incidența acestor 
factori, In situația aotuală

ra-
re-

Și

standardizare ale C.E.I., în 
vigoare la Începutul anului 
1967, jumătate fuseseră e- 
laborate în cei 3 1/2 ani 
precedenți, iar din cele 434 
recomandări de standardi
zare în vigoare, ale acestei 
organizații, jumătate au 
fost elaborate sau aduse la 
zi în ultimii 3 ani.

O a treia caracteristică a 
tehnicii electricității o con
stituie ponderea mai mare 
a valorii „Know-how“-ului, 
față de valoarea obiecte
lor-. De aceea, este în inte
resul progresului tehnic ca 
în norme 
fice atit 
strucție și 
folosit, cît 
ținut.

Evident, 
de foarte înaltă 
necesari standardizării și de 
care unele țări nu dispun 
deocamdată, nivelul inter
național de lucru e mai 
avantajos decît cel națio
nal, în special pentru țările 
în curs de industrializare ; 
iar prin mulțimea de stan
darde de care au nevoie, a- 
cest nivel de lucru e mal 
avantajos în special pentru 
țările mai mari și cu o in
dustrie a electricității mal 
dezvoltată, pentru care e- 
laborarea internă a stan
dardelor ar fi mai costisi
toare decît cea internațio
nală, în cadrul căreia chel
tuielile se împart pe zeci de 
țări.

Evoluția rapidă a tehni
cii electricității cere ca re
comandările de standardi
zare să apară foarte curînd 
«lupă punerea lor in lucru, 
spre a nu fi depășite în 
scurt timp. Experții care le 
elaborează trebuie să aibă 
deci nu numai experiența 
industrială necesară, ci și 
cunoștințe temeinice des
pre standardizare. Or, prin
cipiile științifice și tehnicile 
acestei activități fiind în 
curs de constituire, nu se 
predau încă în învățămin- 
tul tehnic. Trebuie să se 
producă o schimbare, pen
tru ca viitorii experți să fie 
atrași spre această activi
tate, al cărei statut științi
fic nu este mai prejos, mai 
puțin util și mai puțin pa
sionant decit cel al altor 
discipline, care au vechime 
in invățămintul tehnic me
diu sau superior.

Printre momentele pu
nerii în lucru a standarde
lor există unul optim, fiind
că o astfel de operație, e- 
fectuată prea devreme, ris
că să statueze pentru mal 
mult timp soluții greșite, 
din lipsă de suficientă ex
periență în producție, iar 
efectuată prea tîrziu riscă 
să întîlnească practici sau 
chiar standarde la un nivel 
inferior, divergente — și 
deci greu de conciliat. Cum 
la nivel mondial acumula
rea de experiență are loc 
în general mai repede, 
fiindcă fiecare țară aduce o 
contribuție de vîrf lntr-un 
anumit domeniu, momen
tul optim al standardizării

să nu se speci- 
moduri de con- 

materiale de 
rezultate de ob-

prin specialiștii 
calificare

In. contextul actualei dez
voltări tehnice, acțiunea de 
standardizare a căpătat un 
caracter complex, avînd in
fluențe multiple asupra ac
tivității industriale. Pe plan 
național, prin tipizare și 
raționalizare, standardiza
rea contribuie la organiza
rea optimă a producției și 
sporirea eficienței economi
ce, Armonizînd cerințele 
beneficiarilor cu posibili
tățile producătorilor, avînd 
In permanență drept reper 
indicatorii tehnici și econo
mici realizați în țările cu 
înalt nivel de dezvoltate 
i nduetrială, standardele 
sint, deci, documentele teh
nice — cu caracter de lege 
— care reprezintă garanția 
fundamentală a calității 
produselor. Pe plan inter
național. adoptarea 
recomandări de 
dizare asigură atit 
reciproc, cît și un 
litativ unanim 
ceea ce favorizează înlătu
rarea barierelor tehnice și 
dezvoltarea comerțului 
mondial. De altfel, în con
dițiile producției și consu
mului de masă, care capătă 
un caracter preponderent 
în actuala etapă. numai 
printr-o judicioasă acțiune 
de standardizare se pot a- 
sigura simultan atit cantita
tea, cît și calitatea produse
lor.

Standardele au un rol po
zitiv în toate etapele de 
producție. In primul rind, 
ele acționează direct prin 
înscrierea unor înalți para
metri pentru materii prime, 
materiale și .semifabrica
te. într-o fază ulterioa
ră, prin tipizare și ra
ționalizare, ele asigură 
schimbul produselor și fa
vorizează specializarea în
treprinderilor și mărirea se
riilor de producție. Prin a-; 
ceasta, în condițiile unei 
producții centralizate, se 
justifică economic utilarea 
întreprinderilor cu scule, 
dispozitive și verificatoare 
de înaltă precizie, care fac 
posibilă nu numai o pro
ducție de calitate ridicată, 
ci și un exigent control al 
calității produselor. Stan
dardizarea aparatelor de 
măsurat și a metodelor de 
încercare și de analiză con
tribuie deci la asigurarea 
calității produselor în ega
lă măsură ca și prescrierea 
unor caracteristici tehni
ce de nivel ridicat. Prin 
capitolele de reguli și me
tode pentru verificarea 
calității, standardele con
stituie documentul de bază 
pentru omologarea, verifi
carea periodică și recepțio- 
narea produselor — aceste 
capitole fiind corelate cu 
cele de condiții tehnice (di
mensiuni, materiale, exe
cuție, aspect, condiții de 
funcționare etc.), înscrise 
în aceleași standarde. Dat 
fiind însă ritmul rapid al 
progresului tehnic din toa
te domeniile producției ma
teriale, se constată că este , 
necesară o permanentă ac
tualizare a standardelor, 
prin îmbunătățirea lor con
tinuă și revizuirea Ia inter
vale de aproximativ 5 ani.

A asigura înscrierea în 
standarde a unor soluții 
tehnice verificate, realiza
bile la scară industrială, dar 
care să nu fie depășite in 
perspectiva anilor 
tori ; a prevedea 
produsele românești carac
teristici funcționale și per
formanțe la nivelul realiză
rilor din țările dezvoltate

unor 
standar- 

schimbul 
nivel «*a- 
acceptat,

urmă- 
pentru

lndustrial, garantînd daci 
pentru aceste produse atit 
eficiența economică internă, 
cît și competitivitatea co
mercială internațională — 
iată obiective esențiale ale 
Institutului Român de Stan
dardizare, urmărite siste
matic în perioada 1965—1970, 
în procesul elaborării stan
dardelor noi și al revizui
rii celor existente, precum 
și în studierea aprofundată 
a parametrilor înscriși în 
standardele românești,
comparativ cu cei din reco
mandările internaționale de 
standardizare și cu cei din 
standardele naționale ale 
țărilor avansate industrial. 
Astfel, la analiza făcută de 
institut cu ocazia alcătuirii 
proiectului de „plan de 
standardizare pe anul 1971". 
s-a constatat că din totalul 
de 2925 recomandări de 
standardizare existente 
(I.S.O., C.A.E.R., U.I.C.,
EURSTAN etc.) numai 653 
nu au fost încă introdu
se în standardele românești.

Organele Inspectoratului 
general de stat pentru con
trolul calității produselor 
au deci Ia dispoziție, 
pentru o bună parte 
din produse, standarde de 
stat corespunzătoare, pri
vind prescrierea și contro
lul calității acestora. Nor
mele interne departamenta
le satisfac însă ■ în mai 
mică măsură exigențele u- 
nor documente tehnice pre
cise, cu prevederi privind 
calitatea. Apare, de altfel, 
din ce în ce mai pregnant, 
cerința ca — in mod dife
rențiat, pe ramuri și pro
duse — perioada de revi
zuire de ordinul a 5 ani a 
standardelor de produse 
să fie reconsiderată, in 
sensul reducerii ei. Aceasta 
pentru că prescripțiile res
pective sînt adesea depășite 
într-o perioadă de timp mai 
scurtă. De asemenea, evolu
ția mijloacelor de măsură 
și control, precum și prac
tica controlului efectiv în 
condițiile concrete de exe
cuție a produselor în unită
țile industriale presupun o 
reconsiderare, efectuată 
frecvent și aprofundat de 
către toți factorii interesați 
(inspectoratul nostru, or
ganul central de standardi
zare, beneficiari și furni
zori), a metodelor de în
cercare, control și ' analiză. 
Am în vedere o verificare 
mai exigentă și mai rațio
nală în același timp, 
raportul volumului 
muncă și al costului, 
măsură să capete un carac
ter preventiv și să furni
zeze indicații precise asu
pra cauzelor și măsurilor 
privind îmbunătățirea cali
tății produselor controlate.

Inspectoratul general de 
stat pentru controlul cali
tății produselor, pentru ale 
cărui organe de inspecție 
standardele constituie in
strumente de lucru în în
deplinirea sarcinilor, este 
în măsură să controleze și 
să depisteze posibilitățile de 
perfecționare și actualizare 
a standardelor, precum și 
să determine factorii inte
resați să întreprindă mă
surile necesare. Căci numai 
imbinind controlul cu in
tervenția efectivă, operati
vă și cu caracter perma
nent se va asigura realiza
rea deplină a unuia dintre 
rolurile esențiale ale stan
dardizării, acela de a ac
ționa in direcția ridicării 
calității produselor.

sub 
de 
in

Paginâ realizată 
de Teodor CAZACU

j,
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Decorarea
Mihail

tovarășului
Roșianu

PRIMIRI

LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Sosirea unei delegații viața internaționaIă

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc solem
nitatea conferirii ordinului „23 
August" clasa I tovarășului Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., pentru activitate îndelun
gată în mișcarea muncitorească și 
pentru contribuția deosebită la con
strucția socialismului in patria noas
tră, cu prilejul împlinirii vîrstei de 
70 de ani.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Emil Bodnaraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vilcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. aJ

P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Nicolae Gui- 
nă și Ion Popescu-Puțuri, membri ai 
C.C. al P.C.R., Constantin Pîrvulescu, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, tovară
șul Emil Bodnaraș a- felicitat călduros 
pe sărbătorit, urindu-i sănătate și 
noi succese în activitatea viitoare.

Tovarășul Mihail Roșianu a mul
țumit pentru înalta distincție ce i-a 
fost acordată și a exprimat hotărirea 
de a milita și pe viitor pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

(Agerpres)

TIRGUL INTERNATIONAL

BUCUREȘTI

Delegația guvernamentală a R. D. Vietnam primită 
de ministrul comerțului interior

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Democrate Vietnam, condusă 
de tovarășul Dang Thi, ministru, vice
președinte al Comitetului Planificării, 
care ne vizitează țara cu prilejul

deschiderii Tîrgului internațional 
București — 1970, a avut marți o în
trevedere la Ministerul Comerțului 
Interior cu ministrul Nicolae Boz.dog.

(Agerpres)

Sosirea unor delegații de peste hotare
Da invitația Camerei de Comerț a 

Republicii Socialiste România au so
sit pentru a vizita Tîrgul internațional 
București—1970: Amadeo Blanco, pre
ședintele Camerei de Comerț din 
Havana-, Nikolai Filipov, vicepreșe
dintele Camerei de Com'erț Unionale 
din Moscova, Sidney Van den Bergh, 
președintele Camerei Centrale de 
Comerț din Haga, Raif Onger, preșe
dintele Consiliului General al Uniunii

Camerelor de comerț, industrie și 
burse din Ankara, o delegație a 
Comitetului suedez pentru promova
rea comerțului cu România, condusă 
de Ake Verthem, președintele Comi
tetului,. Theo Burauen, primarul ora
șului Koln.

A mal sosit o delegație economică 
a Senatului orașului liber Hamburg, 
condusă de senatorul Wilhelm 
Eckstroem. ,

Plecarea reprezentantului
Marți dimineața a părăsit Capitala 

Hudson Drake, subsecretar adjunct la 
Departamentul Comerțului din S.U.A., 
reprezentantul personal al preșe
dintelui Statelor Unite ale Americii, 
Richard Nixon, la deschiderea ofici
ală a Tîrgului internațional Bucu
rești — 1970.

președintelui S. U. A.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

erau prezenți Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din a-oest mini
ster, precum și reprezentanți ai Am
basadei S.U.A. la București.

(Agerpres)

Plecarea delegației guvernamentale a R.P. Polone
Marți seara a părăsit Capitala, 

plecînd spre patrie, delegația guver
namentală a R.P. Polone, condusă de 
Eugeniusz Szyr, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a parti
cipat la deschiderea Tîrgului interna
țional București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii

Janos Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România.

Erau, de asemenea, prezenți, Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București, și membri ai 
ambasadei.C'.-.vm (Agerpres?)

CONFERINȚE DE PRESĂ
Marți după-amiază, la pavilionul 

Indiei din Complexul expozițional al 
Tirgului internațional București, a a- 
vut loc o conferință de presă prile
juită de participarea acestui stat la 
ediția inaugurală a tîrgului. Cu acest 
prilej, Chowdhary Ram Sewak, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, I. S. Gupta, directorul pavilio
nului, și reprezentanți ai firmelor ex
pozante au vorbit pe larg despre pre
zența Indiei la această importantă

manifestare economică și au răspuns 
la întrebările adresate de ziariști.

La conferința de presă a fost pre
zent S. Than, ambasadorul Republicii 
India la București.

★
în aceeași zi, în sala de marmură 

a Pavilionului central au avut loc 
conferințe de presă organizate de fir
mele „Lufthansa" și „Siemens" din 
R.F. a Germaniei.

Două întrebări adresate Federației române de
T

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit, 
marți dimineața, pe prof. dr. Ma- 
noutchehr Eghabal, președintele șl 
directorul general al Societății ira
niene de petrol.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, a luat parte 
Alexandru Boabă, ministrul petrolu
lui.

A fost prezent Soltan H.V. Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la 
București.

★
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Gheorghe Radulescu, a primit 
marți după-amiază pe Sun Siao-fun, 
președintele părții chineze in Comi
sia de colaborare tehnico-ștlințifică 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză, care 
participă la lucrările celei de-a XIII-a 
sesiuni a acestei Comisii.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, au parti
cipat din partea română Mihail Flo- 
rescu și Alexandru Boabă, miniștri, 
Radu Constantinescu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, Gheorghe Pacoste, președin
tele părții române in Comisia de co
laborare tehnico-științifică dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, iar din 
partea chineză Van Țan-iuan și In 
Pao-gi.

Cu acest prilej au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea, în conti
nuare, a colaborării tehnico-științifi- 
ce dintre cele două țări

★
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Gheorghe Radulescu, a pri
mit marți pe Georg Leber, ministrul 
transporturilor, poștelor și telecomu
nicațiilor din R.F. a Germaniei.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Pavel Ștefan, ministrul tran
sporturilor, Mihai Bălănescu, mini
strul poștelor și telecomunicațiilor.

A fost prezent Erich Strdtling, am
basadorul R.F. a Germaniei la Bucu
rești.

Marți după-amiază, ministrul trans
porturilor, poștelor și telecomunicații
lor din R. F. a Germaniei, Georg Le
ber, a părăsit. Capitala.

★
Marți la amiază, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Janos 
Fazekas, s-a întîlnit cu Eugeniusz 
Szyr, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, conducătorul 
delegației guvernamentale care a luat 
parte la deschiderea Tîrgului inter
național — București. Oaspetele a fost 
însoțit de membrii delegației.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmoșferă prietenească, a luat parte 
Gheorghe Lazăr, adjunct al mi
nistrului industriei lemnului.

(Agerpres)

de activiști ai P.C 
din Cehoslovacia

Luni noaptea a sosit in Capitală 
delegația de activiști ai P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de Karel Ska
la, șef de secție la C.C. al P.C.C., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită in schimb de experien
ță în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Ion 
St. Ion, vicepreședinte al Consiliului 
Economic, de activiști de partid.

A fost de față M. Sulek, ambasado
rul Republicii Socialiste Cehoslovace 
la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
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SÎMBÂTÂ Șl DUMINICĂ

Spectacole de patinaj artistic 
la patinoarul „23 August"

• Vor fi prezenți „ași ai gheței" din 4 țări
o „Capul de afiș" îl dețin campionii mondiali Irina 

Rodnina și Alexei Ulanov
Ași ai patinajului artistic, in frun

tea cărora se cuvine a-i menționa pe 
campionii mondiali și europeni In 
proba de perechi, Irina Rodnina și 
Alexei. Ulanov (U.R.S.S.), vor evolua 
la sfîrșitul acestei săptămîni (sim- 
bătă, de la ora 18 și duminică, de la 
ora 17,30) pe patinoarul acoperit „23 
August", în cadrul unui mare spec
tacol pe gheață. Alături de renumita 
pereche de patinatori sovietici, mai 
apar : Zdller Gtinter (R.D.G.), clasat 
pe locul al treilea la campionatele 
mondiale . și europene ; Diana Skot- 
nicka și Martin Skotnicki (Ceho
slovacia), campioni mondiali univer
sitari ; Tatiana Karelina și Gheorghi

Proskurin (U.R.S.S.), clasați pe locul 
IV in proba de perechi la campiona
tele mondiale, și alți patinatori ar
tistici de renume din Cehoslovacia, 
R.D.G., U.R.S.S. Pentru spectatori va 
fi, desigur, interesantă de urmărit și 
evoluția tinerilor noștri campioni, 
Beatrice Huștiu și Gheorghe Fazekaș.

în program sînt incluse probe de 
figuri libere la individual, perechi și 
dans pe gheață, precum și o serie de 
numere costumate și comice.

Organizatorii — Federația română 
de patinaj — au anunțat că biletele 
s-au pus în vînzare la casele pati
noarului (Bd. Muncii).

Primarul orașului Koln,/Theo Bu
rauen, aflat în țara noastră cu prilejul 
Tirgului internațional București, a fă
cut in cursul zilei de marți o vizită 
la Consiliul popular municipal. Cu a- 
ceastă ocazie, oaspetele a avut o con
vorbire cu Dumitru Popa, președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului. Primarul general al Capitalei 
a oferit un dineu in cinstea oaspete
lui. în aceeași seară, primarul ora
șului Koln a oferit o recepție în sa
loanele hotelului Athânee Palace.

★
La invitația Comitetului Central al 

Uniunii Tineretului . Comunist, marți 
după-amiază a sosit in Capitală o 
delegație a Consiliului Federal al Ti
neretului — D.B.J.R. — din Repu
blica Federală a Germaniei, condusă 
de dr. Wolfgang Reifenberg, preșe
dintele Consiliului, pentru a face o 
vizită in țara noastră. Pe aeropor
tul internațional București-Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, de secretari aj C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C. Au 
fost de față membri ai Ambasadei 
R. F. a Germaniei la București.

★
La Biblioteca franceză din Capi

tală s-a deschis marți după-amiază, 
în prezența ambasadorului Franței 
la București, Pierre Pelen, o expo
ziție de publicații franceze. Organi
zată de Uniunea națională a edito
rilor exportatori de publicații din 
Franța, expoziția cuprinde un nu
măr de peste 500 de titluri de reviste 
și alte publicații din cele mai di
verse domenii de activitate : știință, 
tehnică, industrie, agricultură, medi
cină, literatură, filozofie, arhitectură 
și construcții, sport și turism, pu
blicații pentru tineret etc. Expoziția 
rămîne deschisă pînă în ziua de 24

SESIUNEA CONSILIULUI GENERAL AL F.S.M

Astăzi, pe stadionul 
„Republicii'4

F. C. Bangu
Pe stadionul Republicii, echipa bra

ziliană de fotbal F.C. Bangu susține 
astăzi o intîlnire amicală cu echipa 
Rapid București. Jocul începe la 16,00. 
Fotbaliștii brazilieni și-au început 
turneul în Europa Zilele trecute la 
Novisad (Iugoslavia), unde au termi
nat la egalitate : 0—0 cu formația lo
cală Vojvodina.

volei; astăzi, PRIMA:

PE CINE TRIMITEȚI SĂ REPREZINTE
SPORTUL NOSTRU PESTE HOTARE ?

La Sofia și Varna s-a încheiat, cu 
puțin timp în urmă, ediția 1970 a 
campionatelor mondiale de volei. Des
pre desfășurarea competiției, despre 
rezultatele ei finale cititorii noștri au 
fost informați la timp prin cronici 
și comentarii transmise de la fața 
locului.

Se știe, de asemenea, că la aceste 
campionate mondiale voleiul nostru 
a suferit un drastic eșec. Niciodată 
plnă la acest turneu reprezentativele 
de volei ale țării noastre nu s-au 
clasat la periferia turneelor finale 
ale C.M. Pentru început cîteva con
statări privind comportarea voleiba
listelor.

Nu vom spune o noutate afirmînd 
că speranțele cele mai mari — spe
ranțe cu privire la obținerea califi
cării pentru Jocurile olimpice — erau 
legate de echipa feminină. Asigurările 
ferme dațe de specialiști, dar mai 
cu seamă cîștigarea turneului inter
național de la Constanța din august 
(turneu la care luaseră parte toate 
celelalte candidate europene la cali
ficarea pentru J.O.) au creat un opti
mism general. Intr-adevăr, echipa a 
trecut, deși cu emoții, de faza preli
minariilor și apoi de cea a meciurilor 
din grupe. A ajuns deci în turneul 
final, etapa celor mai dificile exa
mene. In această fază, cînd de fapt 
trebuiau să-și demonstreze pregătirea, 
să justifice încrederea ce li s-a acor
dat, voleibalistele noastre au jucat 
cum nu se poate mai prost ; ele s-au 
comportat., aproape in fiecare întîl- 
nire, într-un mod reprobabil, nu 
au făcut nici măcar efortul elemen
tar de a „pierde onorabil". Chiar și 
in meciurile cu echipe pe care, de re
gulă, le întreceau, au jucat 
plictisite, fără vlagă, comițînd greșeli 
de neadmis pînă și la formațiile șco
lare. Asistînd la aceste meciuri aveai 
impresia că întreaga echipă nu aș
teaptă altceva decît ca... timpul să 
treacă mai repede. îmi stăruie încă 
in minte aprecierile făcute de maestra 
emerită a sportului, Doina Ivănescu : 
„Nu-mi pot explica de ce aceste fete 
tinere se mișcă în teren atît de greu, 
de parcă au plumb în picioare".

Intr-unui din articolele transmise tn 
timpul competiției, referindu-ne la 
un meci al echipei feminine, puneam, 
In titlu, întrebarea : „Voleibalistele 
noastre n-or avea mîndrie sportivă 
Putem spune acum categoric nu nu
mai că n-au o astfel de mîndrie spor
tivă, dar că cele mai multe dintre ju
cătoare nici nu meritau să facă parte

din echipa reprezentativă. După cum 
va rezulta și din cele ce urmează, cea 
mai înțeleaptă măsură ar fi fost poa
te ca, în condițiile 'bine știute, echipa 
feminină să nu fi participat la C.M. 
La majoritatea specialiștilor cu care 
am stat de vorbă există conștiința 
greșelii de a se fi trecut cu vederea 
numeroasele și gravele abateri ale 
multora dintre așa-zisele „senatoare 
de drept".

La Varna am discutat cu antreno
rii lotului despre această „cădere" 
totală a echipei. „S-ar putea să fi 
resimțit oboseala acumulată în preli
minarii și în grupe" — încearcă o 
scuză antrenorul Bodescu (medicul

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA 
COMPORTĂRII VOLEIBALIS
TELOR LA CAMPIONATELE 

MONDIALE

lotului avea să ne spună insă că din 
punct de vedere fizic, toate jucătoa
rele au fost perfect valide). „Partici
parea la Universiadă ne-a cauzat se
rios — este de părere antrenorul 
Humă. Echipa trebuia să-și continue 
pregătirea acasă, prin antrenamente".

O discuție mai largă pe această 
temă — purtată in timpul campiona
tului mondial cu diferiți antrenori și 
activiști federali — a scos insă la ivea
lă fapte incredibile, observații critice, 
foarte ascuțite, cu privire la indisci
plina unor jucătoare, la abaterile lor 
de la normele de etică și de conduită 
sportivă. Ni s-a vorbit, de pildă, des
pre chiulul de la antrenament, neres- 
pectarea programului colectiv, despre 
„dispariții" (nocturne) din cantona
ment, tentative de dopaj, despre nu
meroase alte manifestări de irespon
sabilitate. Desigur, nu are sens să 
insistăm asupra amănuntelor. Impor
tant este că de fiecare dată, în astfel 
de relatări, sint nominalizate cam a- 
celeași jucătoare : Popa Rodica, Itu 
Florentina, Popescu Mariana, Bogdan 
Helga, Baga Mariana, Bincheci Vio
rica etc. Antrenorii lotului și alți spe
cialiști din cadrul federației cunosc 
bine situația. O cunosc, dar... n-au 
luat nici o măsură.

Federația de specialitate este, fără 
îndoială, direct răspunzătoare de a- 
ceastă atmosferă existentă de mult 
timp in lotul reprezentativ feminin.

De dragul obținerii unor rezultate 1- 
mediate (care însă n-au venit întot
deauna...) forul federal, ca și condu
cerile cluburilor respective au trecut 
ușor cu vederea peste serioasele lip
suri de ordin educativ ale selecționa- 
bilelor sau. în cel mai „fericit" caz, 
spre a „aplana" lucrurile, au demis... 
antrenorii. In această ordine de idei, 
este de observat că fostului antrenor 
al lotului, V. Surugiu, care — se- 
sizînd indisciplina și comportarea 
incompatibilă cu calitatea de sportiv 
chemat să reprezinte culorile țării — 
a încercat să întroneze o disciplină 
severă, i s-a desfăcut contractul, in
tre altele, și sub pretext că era „mină 
prea torte" și nu avea... „tact peda
gogic".

L-am întrebat pe antrenorul fede
ral Nicolae Sotir, cum se explică mu
șamalizarea abaterilor.

„Unele dintre jucătoare trebuiau 
excluse din lot încă de mult. Am tot 
sperat că se vor îndrepta... Sincer 
vorbind, federației i-a fost frică să 
nu desființeze echipa".

Echipa n-a fost desființată oficial, 
dar ceea ce era inevitabil să se în- 
timple, s-a întîmplat : ea s-a auto
dizolvat și, prin evoluția ei lamenta
bilă, a făcut o proastă propagandă 
voleiului nostru la campionatele 
mondiale.

Este de reținut, desigur, punctul de 
vedere personal al antrenorului Sotir, 
care, in calitate de conducător al lo
tului feminin, a făcut unele, propu
neri de îndreptare a lucrurilor. 
Nu știm ce păreri și-au format cei 
lalți membri din conducerea federa
ției. După opinia noastră, care nu este 
altceva decît o sinteză a aprecierilor 
mai multor specialiști din volei (an
trenori, foști sportivi, ziariști etc), 
este necesară o măsură radicală : 
formarea unul nou lot reprezentativ, 
nominalizarea și blamarea publică a 
jucătoarelor vinovate, precum și a ce
lor care au tolerat această situație, 
trecerea la o muncă serioasă și per
severentă în ceea ce privește educa
ția sportivilor în cluburi, in loturile 
reprezentative. Așteptăm din partea 
federației de specialitate un răspuns 
în care să fie expusă cu claritate po
ziția față de aceste observații, pre
cum și măsurile pe care înțelege să 
le ia.

Insuccesele echipei noastre mascu
line se datoresc 
diferite. Asupra 
tr-un alt articol.

altor cauze, cu totul 
lor vom reveni în-

Ion DUMITRIU

MOSCOVA 13 — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
La Casa Sindicatelor din Moscova s-a 
deschis marți cea de-a 20-a sesiune 
a Consiliului General al Federației 
Sindicale Mondiale, Ia care participă 
conducători a peste 50 de centre sin
dicale din întreaga lume.

Din Republica Socialistă România 
ia parte tovarășul Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor.

După ca președintele Federației

Sindicale Mondiale, Enrique rfcston-- 
no, a deschis lucrările, participanții 
la sesiune au fost salutați în numele 
oamenilor muncii din capitala sovie
tică de L. V. Petrov, membru al pre
zidiului C.C.S. din U.R.S.S.

Pierre Genșous, secretar general al 
F.S.M., a prezentat apoi raportul 
„Sarcinile Federației Sindicale Mon
diale în domeniul lărgirii și întăririi 
legăturilor sindicale unitare în lupta 
pentru satisfacerea revendicărilor și 
năzuințelor oamenilor muncii".

Au fost aleși delegații la cel de-al V-lea Congres

PHENIAN 13 (Agerpres) — Co
mitetul Central al Partidului Muncii 
din Coreea a anunțat că, în perioada 
iulie—octombrie, în R.P.D. Coreeană 
s-au desfășurat conferințele organi
zațiilor provinciale, orășenești și din

arondismente ale Partidului Muncii 
din Coreea. La aceste conferințe au 
fost aleși delegații la cel de-al V-lea 
Congres al partidului, ale cărui lu
crări urmează să se deschidă 
noiembrie 1970.

la 3

JOURNAL D’EGIPTE:

în cîteva rînduii
FOTBAL, — Sîmbătă se va disputa 

la K61n meciul dintre reprezentati
vele R. F. a Germaniei și Turciei, 
contînd pentru campionatul european 
de fotbal (grupa a 8-a). In vederea 
acestei partide, antrenorul vest-ger- 
man Helmut Schoen a convocat ur
mătorul lot de 16 jucători : portari : 
Maier (Bayern Miinchen), Wolter 
(Eintracht Braunschweig) ; fundași : 
Vogts, Sieloff (ambii de la Borussia 

(F. C.
Vogts, Sieloff (ambii de la 
Moenchengladbach), Weber 
Koln), Fichtel (Schalke 04), Hoettges 
(Werder Bremen) ; Bella 
Duisburg) ; mijlocași și _____ .
Libuda (Schalke 04), Grabowski (Ein
tracht Frankfurt), 
Muller (ambii de la 
chen), Overath (F. C.
(Borussia Dortmund), 
Heynckes (ambii de 
Moenchengladbach).

TENIS DE MASA. — La Kiel s-a 
disputat intîlnirea dintre echipa lo
cală T.T.K. și formația suedeză 
Huskvarna Sodra contînd pentru pri
mul tur al „Cupei campionilor euro
peni" la tenis de masă (feminin). 
Sportivele vest-germane au terminat 
învingătoare cu scorul de 5—1.

MOTOCICLISM. — Campionul 
mondial de motociclism, italianul 
Giacomo Agostini, continuă seria 
succeselor. Cu ocazia concursului de 
la Cfcpedaletti (Italia) el a terminat 
victorios in probele de 500 și 350 cmc. 
Carruthers (Anglia) s-a clasat pe pri
mul loc la 250 Cmc.

(M.S.V. 
atacanți :

Beckenbauer, 
Bayern Mun- 
Koln), Held 

Dietrich și 
la Borussia

(Urmare din pag. I)

S 1 500, ultima realizare de 
prestigiu a uzinelor „Trac
torul" din Brașov. Acolo, în 
încleștarea dramatică cu mî- 
lul, apa și sălciile, noul tip 
de tractor și-a trecut exa
menul de robustețe și vi
goare. Acolo — și în carie
rele de piatră sau la cons
trucția de drumuri forestie
re din preajma Petroșanilor. 
A fost un examen sever. 
Tractorul-prototip a răspuns 
tuturor solicitărilor. A ur
cat cu ușurință pante a- 
brupte, trăgînd după el re
morci încărcate cu bușteni 
seculari. Și-a deschis pîrtii 
în stîncă — viitoare dru
muri forestiere.

Readus în uzină, demon
tat și verificat piesă cu pie
să, a dovedit că trecuse 
multiplele și pretențioa
sele probe fără a se 
deteriora, toate ansamblele 
și subansamblele compor- 
tindu-se excelent. Se dădea 
astfel cale liberă intrării 
producție a noului tip 
tractor, cea mai mare 
mai puternică mașină 
acest gen realizată pînă 
prezent de uzina brașovea
nă.

Cum s-a născut acest nou 
vlăstar în familia de larg și 
meritat renume a tractoa
relor românești, aveam s-o 
aflu într-o discuție cu con
structorul șef adjunct al 
uzinei, inginer Victor Tho
mae. S 1 500 este beneficia
rul unei „eredități" vigu
roase. AI 33-lea membru al 
familiei a reunit în el vi
goarea și calitățile mereu 
sporite ale înaintașilor. Cu 
„fratele" său, tractorul pe 
șenile S 1 300, are comun 
robustețea șl vigoarea, ca
lități care-i permit să se

tn 
de
Și 

de 
în

rămîne deschisă pînă în ziua de 
octombrie.
L *

In cadrul unei festivități care 
'avut loc marți seara la Institutul 
petrol, gaze și geologie din ____
rești, prof. dr. docent Radu Bogdan, 
rectorul institutului, a înmînat di
plomele celor ce au absolvit cursul 
internațional post-universitar de spe
cializare în rafinarea petrolului și 
industria petrochimică — ediția 1970.

Organizat de Comisia națională a 
Republicii Socialiste România pen
tru UNESCO, Ministerul învățămin- 
tului și Institutul de petrol, gaze și 
geologie, cursul a întrunit partici
pant! din Algeria, Brazilia, Ceho
slovacia, Columbia, Ecuador, Egipt, 
Iugoslavia, Mali, Peru, Tunisia și 
Ungaria.

a 
de 

Bucu-

(Agerpres)

CAIRO 13 — Co
respondentul Ager
pres C. Oprică trans
mite : Intr-un articol 
întitulat „Relațiile e- 
conomice dintre Româ
nia și Republica A- 
rabă Unită", publicația 
egipteană „Journal 
d’Egipte" evocă evolu
ția pozitivă a relații
lor comerciale dintre 
cele două țări. Volu
mul schimburilor de 
mărfuri româno-egip- 
tene se ridică, in 
cursul acestui an, la 
27 milioane de lire, cu 
2 milioane mai mult 
față de anul prece
dent. Ziarul mențio
nează in același timp

că, din 1964, cînd au 
fost încheiate acordu
rile comerciale ți de 
colaborare economică 
intre România și 
R.A.U. (acorduri re
înnoite în fiecare an) 
comerțul dintre cele 
două părți a cunoscut 
o dezvoltare constan
tă. Baza exporturilor 
românești o constituie 
mașinile și utilajele 
pentru industrie și a- 
gricultură, echipamen
tul electric și petro
lier. Se menționează, 
de asemenea, că Ro
mânia construiește in 
orașul egiptean Ale
xandria o mare fabri-

că de produse sodice, 
precizîndu-se că a- 
ceasta reprezintă o 
materie de primi ne
cesitate pentru R.A.U.

In încheiere, jour
nal d’Egipte" relevă că 
„România și Egiptul 
sînt hotărîte să coo
pereze in mod sincer 
pentru a consolida 
prietenia care leagă 
cele două popoare ; 
în acest context, creș
terea schimburilor cul
turale și științifice 
contribuie la crearea 
acelei atmosfere de 
bună înțelegere care 
permite celor două po
poare o mai bună cu
noaștere".
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18,00 Deschiderea emisiunii 

• Microavanpremleră. 18,05 Uni- 
versal-șotron — enciclopedie pen
tru copil. Litera „M“. 18,30 Cabi
netul economic TV. Instrumentele 
moderne ale planificării. 19,15 A- 
nunțuri — publicitate. 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector. 20,15 Tele-cinema- 
teca : „Comoara din Sierra Ma- 
dre". Film realizat în anul 1947, 
cu Humphrey Bogart. Regla John 
Huston. 22,20 Cărți șl Idei. Ovldlu 
Trăsnea : „Știința politică". Emi
siune de dr. Ionel Achlm. 22,50 
Telejurnalul de noapte. 23,00 în
chiderea emisiunii.

„descurce" cu succes în me
dii de lucru dintre cele mai 
vitrege. Constructorii l-au 
înzestrat însă pe S 1 500 cu 
și mai multă putere și i-au 
rotunjit... personalitatea.

N-a fost deloc ușor. S-a 
desfășurat un complicat 
proces de dezvoltare armo
nioasă a calităților tracto
rului S 1 300, pînă la 
realizarea unuia complet 
nou, cu personalitate dis
tinct conturată. Mai întîi, 
își amintește ing. Victor 
Thomae, era necesară crea
rea unei „inimi" mai vigu-

Astăzi este Ziua națională a Republicii Populare a Yemenului de 
Sud. Este a șaptea aniversare a declanșării răscoalei din munții Rad
ian, care a constituit începutul luptei armate anticolonialiste încunu
nate cițiva ani mai tirziu cu victoria forțelor patriotice $1 proclamarea 
independenței naționale.

In perioada care s-a scurs de la aprinderea flăcării libertății pe co
lina ce domină orașul Aden, poporul yemenit a depus eforturi pentru 
înlăturarea înapoierii economice lăsate de (oștii slăpînitori, obtinind 
o serie de succese încurajatoare.

Cu prilejul Zilei naționale a Yemenului de Sud, poporul român trans
mite poporului yemenit urări de noi succese în consolidarea indepen
denței, în înfăptuirea aspirațiilor sale de progres și prosperitate.

în fotografie : vedere din Aden, principalul oraș al țării.

de studii la planșetă, de ex
perimentare a diverselor 
piese, de montare a lor și, 
în sfîrșit, de realizare a 
prototipului își găseau ast
fel finalitatea. Omologarea 
prototipului a avut loc în 
iunie 1969 pentru ca, înce- 
pînd cu 1 august 1970, uzi
na brașoveană să treacă la 
producția de serie a noului 
tractor.

...Am vizitat secția în care 
se fabrică S. 1 500. Linii de 
asamblare moderne poartă 
într-o. mișcare lină, fără de 
sfîrșit, piese și subansam-

Doar un colectiv cu o vastă 
experiență în materie de 
fabricare a tractoarelor, cu 
o dotare tehnică superioară 
și beneficiind de ingineri, 
tehnicieni și maiștri cu o 
înaltă competență putea să 
atace cu sorți de izbindă o 
asemenea lucrare.

S 1 500 reprezintă ultima 
piesă dintr-un șirag presti
gios în care au fost inves
tite mai bine de două de
cenii de muncă pasionată, 
de cercetări, de continuă 
năzuință spre perfecțiune. 
Etapele desăvîrșirii trac-

Al 33-lea vlăstar
roase, a unul motor capa
bil să facă față solicitărilor 
mereu sporite, impuse de 
procesul tot mai dinamic, 
mai complex de lucrare 
a pămîntului. tn consecin
ță, specialiștii uzinei i-au 
dat alte dimensiuni, prin re- 
proiecțare. Unor piese com
ponente li s-au adus ame
liorări constructive Impor
tante. Crearea unui nou 
motor a declanșat insă o 
adevărată „reacție in lanț". 
Era necesară, din rațiuni 
de exploatare cit mai efi
cientă, modificarea cabinei 
de comandă pentru a îm
bunătăți confortul și posibi
litățile de manevrare, ți- 
nîndu-se seama de suges
tiile primite din partea be
neficiarilor — tractoriștii. 
Zilele și nopțile succesive

ble extrem de diverse ca 
formă și greutate, din a că
ror intimă unire se naște 
noul tip de tractor, de- 
bordînd de forță și vitali
tate, menit să deschidă 
drumuri, să înalțe diguri, să 
transporte cantități uriașe 
de materiale. Nu este greu 
de Imaginat că fabricarea 
unui asemenea tractor mul
tiplu dotat (să mal mențio
năm că motorul de 150 CP 
poate dezvolta o forță de 
tracțiune de 14 500 kg ; că 
poate fi înzestrat cu cabi
nă de protecție contra in
temperiilor ; că 1 se pot a- 
tașa în față o lamă buldo
zer sau un scarificator, iar 
intr-o altă variantă poate 
fi folosit ca troliu de Inter
venție la sondele de foraj) 
nu este la îndemîna oricui.

toarelor românești coincid 
armonios cu înseși etapele 
creșterii, modernizării și di
versificării industriei noas
tre constructoare de mașini, 
ale maturizării profesionale 
a oamenilor uzinei. Cine 
urmărește istoria tractoru
lui românesc — de la „ve
teranul" I.A.R. 22 pînă as
tăzi — este frapat de con
tinuitatea progresului teh
nic ; fiecare performanță 
tehnică a deschis imediat 
perspectiva alteia, superioa
re, într-un ritm mereu mal 
susținut. De 22 de ani con
tinuă in uzină acest dialog 
fertil între prezent și per
spectivă, propriu epocii di
namice a industrializării so
cialiste.

L-am cunoscut în secția 
de fabricație a noului tip'de

tractor pe tehnologul Ma
rin Bucur. Traiectoria des
tinului său se .confundă cu 
cea a nașterii și dezvoltării 
producției de tractoare ro
mânești. A venit în uzină 
tînăr de tot, la 19 ani, cu 
gindul să devină specialist 
in motoare de aviație. S-a 
angajat muncitor la I.A.R. 
Războiul și primii ani ai re
construcției l-au găsit cali
ficat ca strungar, apoi ca 
frezor. Face parte din gru
pul „pionierilor", al celor 
care au construit primul 
tractor românesc. O pasiu
ne, fără nici o exagerare, 
devoratoare pentru tehnică, 
îl proiectează în rîndul ce
lor mai apreciați specialiști 
din uzină. Și-a materializat 
experiența în inovații va
loroase care au avut ecou 
în întreprindere — și nu 
numai aici. Iar activitatea 
lui, ca și a atitor alți mun
citori din uzină, se desfă
șoară sub imperiul noului, 
al necontenitelor prospec
tări pe teritoriul necunos
cutului.

Asemenea puternicului 
tractor, a cărui Înaintare 
implacabilă pe pantele re
pezi ale munților sau prin 
nesigurele întinderi de a- 
pă ale bălților am încercat 
s-o evocăm la început, a- 
cești tehnicieni de clasă 
sînt solicitați fără oprire, 
inteligența și experiența 
lor fiind supuse unui exa
men permanent, tot mai 
pretențios. Că fiecare etapă 
nouă de dezvoltare impune 
o scară tot mai înaltă de 
exigențe, ce reclamă a fi 
impecabil îndeplinite, o de
monstrează traiectoria prin 
ani și continente a tracto
rului românesc, a cărui ul
timă (dar nu definitivă !) 
metamorfoză se numește 
S 1 500.
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Eforturi în vederea încheierea vizitei

Nicolae Ceausescu,
cu președintele Republicii Islanda,

ECOURI IN PRESA ISLANDEZA

PEKIN 13 (Agerpres) — După cum 
anunță agenția China Nouă, guverne
le Republicii Populare Chineze șl 
Canadei au dat publicității un comu
nicat comun cu privire la recunoaș
terea reciprocă și stabilirea de rela
ții diplomatice începînd de la 13 oc
tombrie 1970. In comunicat se arată 
că acest pas a fost făcut în conformi
tate cu principiile respectării reci
proce a suveranității și integrității 
teritoriale, neamestecului în treburile 
interne, egalității și avantajului reci
proc.

Guvernul chinez reafirmă că Tai- 
vanul constituie o parte inalienabilă

a teritoriului R.P. Chineze. Guvernul 
canadian a luat notă de această pozi
ție a guvernului R.P. Chineze.

In comunicat se arată că guvernul 
Canadei recunoaște guvernițl Repu
blicii Populare Chineze drept singurul 
guvern legal al Chinei.

Guvernele celor două țări au ho- 
tărît să facă schimb de ambasadori 
într-un termen de 6 luni și să acorde 
toată asistența necesară instalării și 
desfășurării activității misiunilor di
plomatice în capitalele lor respecti
ve, pe baza egalității și avantajului 
reciproc, conform practicii internațio
nale.

reglementării situației
UN NOU ACORD INTRE GU
VERNUL IORDANIAN ȘI OR
GANIZAȚIILE DE REZISTEN

ȚA PALESTINENE

președintelui Pompidou
in U. R. S. S.

și atmosfera cordială 
în care s-a desfășu
rat întîlnirea dintre 
cei doi șefi de stat, 
arătînd că „în ciuda 
marii distanțe ce se
pară cele două țări, 
prietenia și colabo
rarea dintre popoare
le noastre sînt în 
continuă dezvoltare". 
„Relațiile dintre Ro
mânia și Islanda, a- 
rată ziarul, citind 
cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, șe 
dezvoltă în mod po
zitiv, pe baza prin
cipiilor deplinei ega
lități în drepturi, 
respectului reciproc, 
independenței și su
veranității. Aceasta 
deschide o bună pers
pectivă pentru dez
voltarea viitoare a a-

REYKJAVIK. — 
Trimisul special A- 
gerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite:. 
Toate - ziarele din 
Reykjavik publică, în 
primele pagini, co
mentarii, știri și fo
tografii în legătură 
cu scurta vizită făcu
tă în Islanda de pre
ședintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, la 
invitația președinte
lui Republicii Islan
da, Kristjan Eldjarn. 
După ce subliniază în 
titlu că președintele 
Nicolae Ceaușescu a 

■ adus „salutul priete
nesc al poporului ro
mân", principalul.ziar 
islandez- „Morgun- 
bladid" relatează 
despre primirea căi- cestor relații", 
duroasă făcută înal- Ziarul „Timin" re- 
tului oaspete român levă că „Islanda do-

rește să întrețină re
lații bune cu toate 
națiunile" și că „în
tre România și Islan
da- există numai sen
timente prietenești".

Un alt ziar, „Thjod- 
viljinn", publică în 
prima pagină un re
portaj fotografic des
pre primirea înaltu
lui oaspete român pe 
aeroportul Keflavik 
și la reședința prezi
dențială Bessastadir. 

Presa islandeză pu
blică, de asemenea, 
date biografice des
pre președintele Con
siliului de Stat al 
României, evocă per
sonalitatea sa și sub
liniază influența e- 
xercitată de princi
piile de pace și co
laborare promovate 
de România în rela
țiile internaționale.

PARIS

CONFERINȚA GENERALA A UNESCO

LUCRĂRILE ADUNĂRII

La 12 octombrie, la Palatul UNESCO 
din Paris au început lucrările celei 
de-a 16-a sesiuni a Conferinței gene
rale a UNESCO. La sesiune partici
pă delegații guvernamentale ale ce
lor 125 state membre, precum și nu
meroși reprezentanți ai O.N.U. și ai 
agențiilor internaționale specializate. 
România este reprezentată de o de
legație condusă de ambasadorul Va
lentin Lipatti, delegat permanent al 
țării noastre pe lingă UNESCO.

Pe ordinea de zi a sesiunii sînt 
înscrise peste 60 de puncte, printre 
care rolul și contribuția UNESCO la 
promovarea păcii și colaborării In
ternaționale, la lichidarea rasismului 
și a urmărilor colonialismului, la cel 
de-al doilea deceniu de dezvoltare. 
Programul pe viitorii cinci ani al 
UNESCO, care va începe să fie apli
cat din 1971, este în cea mai mare 
parte consacrat educației, continuării 
luptei contra analfabetismului, de
mocratizării invățămîntului etc.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat un mesaj conferin
ței generale în care a subliniat im
portanta contribuție adusă de 
UNESCO la cauza păcii și dezvoltă
rii social-economice a popoarelor 
prin mijloacele educației, științei și 
culturii. De asemenea, primul minis
tru francez, Jacques Chaban Delmas,

a adresat un mesaj sesiunii conferin
ței generale cu prilejul Anului in
ternațional al. educației.

în cadrul dezbaterii pe marginea 
raportului comisiei verificării depli
nelor puteri, șeful delegației române, 
ambasadorul Valentin Lipatti, a ce
rut invalidarea deplinelor puteri ale 
emisarului clicii ciankaișiste, care 
continuă să uzurpe locul Chinei in 
această organizație internațională, 
pronunțîndu-se pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R.P. Chineze. 
Șeful delegației române a declarat 
totodată că guvernul nostru consideră 
ca singur reprezentant legitim al Vi
etnamului de sud, Guvernul Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud. 
Referindu-se apoi la reprezentarea 
Cambodgiei la sesiune, șeful delega
ției române a arătat, de asemenea, că 
guvernul român consideră că singu
rul reprezentant legitim al Cambod
giei este guvernul regal de uniune 
națională al lui Norodom Sianuk. Nu
meroși șefi de delegații au sprijinit 
poziția și declarațiile șefului delega
ției țării noastre.

Lucrările sesiunii continuă, urmînd 
a se desfășura în plenare și pe co
misii de lucru pînă la 14 noiembrie.

GENERALE A O. N. U
NAȚIUNILE UNITE __ Trimișii

speciali Agerpres transmit : Ședința 
plenară a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite a început 
marți dimineața printr-un act devenit 
obișnuit îh ultimii ani —■ primirea 
ținui nou membru în organizație, 
Insulele Fiji. Fosta colonie engleză 
din Pacific, care la 10 octombrie și-a 
dobîndit independența după 96 de 
ani de dominație străină, a devenit 
al 127-lea stat membru al O.N.U.

O dată încheiat acest moment fes
tiv, atenția delegațiilor a fost con
centrată asupra a două documente de 
importanță istorică ce vor fi supuse 
adoptării sesiunii jubiliare a O.N.U.

Este vorba de proiectul declarației 
generale a sesiunii jubiliare și de 
programul de măsuri pentru eradi
care».definitivă a colonialismului. Cel 
de-al doilea proiect de document 
conține un program de măsuri con
crete menite să contribuie la lichi
darea grabnică a ultimelor vestigii 
ale colonialismului și proclamă drep
tul tuturor popoarelor de a lupta, fo
losind toate mijloacele de care dis
pun, împotriva opresiunii străine, 
pentru libertate și independență. 
După ce a examinat aceste documen
te. Adunarea Generală s-a pronun
țat în favoarea lor, înaintîndu-le 
spre adoptare sesiunii jubiliare.

Rezultatele oficiale ale 
alegerilor parțiale din cele 
trei districte vieneze au tost 
date publicității. Repartiția definitivă 
a celor 165 de mandate ale Parla
mentului austriac, in urma scrutinu
lui din 4 octombrie, este următoa
rea : socialiști — 81 ; populiști — 78 ; 
liberali — 6.

Reprezentantul Ministe
rului de Externe al R.F. a 
Germaniei, Jurgen von A^en, a 
sosit la Praga în vederea unor con
vorbiri cu oficialitățile M.A.E. al 
R. S. Cehoslovace, relatează agenția 
C.T.K.

Noul ambasador al Uniu
nii Sovietice în R. P. Chi
neză și-a prezentat scriso
rile de acreditare. AK™ti!la 
TASS și China Nouă informează că, 
la 13 octombrie, Dun Bi-u, vicepre
ședinte al Republicii Populare Chi
neze, a primit pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al_Uni- 
unii Sovietice la .................. .....
tikov, care și-a 
de acreditare.

Acorduri iugoslavo-da- 
nCZe au continuat
marți convorbirile între Mirko Te- 
pavaț, secretarul de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
și Poul Hartling, ministrul de exter
ne al Danemarcei, aflat înitr-o vizită 
oficială în Iugoslavia. în aceeași zi, 
Mirko Tepavaț și Poul Hartling au 
semnat un acord privind colaborarea 
economică, industrială și tehnică iu- 
goslavo—daneză și un acord privind 
colaborarea culturală.

La Pekin a avut loc un 
miting comemorativ, '"u 
lejul împlinirii a 10 ani de la asa
sinarea lui Inejiro Asanuma, fost 
președinte al Partidului Socialist din 
Japonia. Au participat Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Go Mo-jo, vice
președinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, precum și o 
delegație a Partidului Socialist din 
Japonia.

Dezvoltarea relațiilor po- 
lono-canadiene. ottawa au 
Început convorbirile dintre Stefan 
Jedrychowski, ministrul de externe 
al Poloniei, aflat intr-o vizită oficia
lă în Canada, și' reprezentanții gu
vernului canadian, informează agen
ția P.A.P. In legătură cu vizita mi
nistrului de externe polonez, agenția 
P.A.P. relevă că relațiile polono—ca
nadiene, care au vechi tradiții, au cu
noscut o dezvoltare remarcabilă in 
ultimul deceniu. Astfel, în intervalul 
1961—1967, exportul polonez în Canada 
a crescut de la 12 la 56 milioane 
zloți valută. O dezvoltare substan
țială au cunoscut, de asemenea, re
lațiile culturale bilaterale. Totodată, 
în ultimul deceniu, s-au înviorat în 
mod remarcabil și contactele poli
tice.

Pekin, Vasili Tols- 
prezentat scrisorile

La Phenian au avut loc oon" 
vorbiri între o delegație a Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de Kim 
Ir, membru al Prezidiului Comitetu
lui Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, și e dele
gație a Partidului Comunist din 
S.U.A., condusă de Henry Winston, 
președintele național al partidului. 
Cu acest prilej, relatează Â.C.T.C., a 
avut loc un schimb de păreri în pro
bleme de interes comun.

Președintele Consiliului 
General al A.R.L.U.S., Mihail 
Roșianu, a fost decorat cu 
ordinul sovietic „Drapelul 
Roșu al Muncii", prbl deoret 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., pentru „mari merite în în
tărirea și dezvoltarea prieteniei și 
colaborării intre popoarele român și 
sovietic și în legătură cu împlinirea 
viratei de 70 de ani".

I. GR.

AMMAN 13 (Agerpres) — Un co
municat difuzat de postul de radio 
Amman anunță câ la sediul coman
damentului general al armatei ior- 
daniene a avut loc o întrevedere în
tre regele Hussein, mareșalul Habes 
Majali, guvernatorul militar general 
al Iordaniei, și mai mulți ofițeri su
periori. în cursul întrevederii au- 
fost abordate cu precădere problemele 
privind aplicarea măsurilor de nor
malizare a situației, pentru accelera
rea lucrărilor de reconstrucție a o- 
biectivelor distruse.

Ministrul iordanian al economiei a 
anunțat că întreprinderile industria
le și-au reluat activitatea normală. 
Comunicatul precizează că stocurile 
de mărfuri existente la ora actuală în 
depozite sînt suficiente pentru consu
mul curent.

Totodată, primul ministru al Iorda
niei, Ahmed Toukan, a declarat că 
guvernul său nu va permite activi
tatea organizațiilor palestinene de 
rezistență — Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei ' ’
Frontul Democratic Popular pentru 
Eliberarea Palestinei (F.D.P.E.P.) — 
avertizînd că autoritățile ar putea fi 
obligate să ia măsuri dacă fedainii 
ar încerca să impună cabinetului o 
anumită politică.

AMMAN 13 (Agerpres). — La 
Amman a fost semnat marți seara 
un nou acord de reglementare a ra
porturilor dintre gtivernul iordanian 
și organizațiile de rezistență pales
tinene. Potrivit postului de radio, 
acordul a fost semnat de regele 
Hussein al Iordaniei, de Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Central 
al Rezistenței Palestinene, precum și 
de primul-ministru tunisian, Bahi 
Ladgham, șeful Comitetului Superior 
arab, însărcinat cu supravegherea 
normalizării situației din Iordania. 
Postul de radio citat a precizat că 
acest acord îl înlocuiește pe cel sem
nat la 27 septembrie la Cairo, dar nu 
a furnizat nici un fel de detalii asu
pra prevederilor sale.

*
NEW YORK 13 (Agerpres). — Re

prezentanții permanenți la O.N.U. 
ai U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii și 
Franței au căzut de acord să „con
tinue și să accelereze consultările 
pentru a promova o reglementare 
pașnică în Orientul Apropiat", se 
arată in comunicatul publicat la 
sfîrșitul celei de-a 45-a reuniuni 
care s-a desfășurat marți la sediul 
reprezentanței franceze.

(F.P.E.P.) și

H

A

1965—1969, a sumei de 10 mi- 
pesetas din creditele publice 

export. Pe de altă parte, 
a ratificat hotărîrea de in-

DEFINITIV ÎNCHIS?
DOSARUL MATESA

MADRID 13 (Agerpres). — Curtea 
Supremă din Madrid, reunită în șe
dință plenară, a hotărît să-1 pună 
sub acuzare pe Navarro Rubio, fost 
ministru de finanțe și guvernator al 
Băncii Spaniei, pentru „neglijență 
de neiertat" în „Afacerea Matesa". 
După cum se știe, societatea Matesa 
a fost acuzată de deturnarea, în pe
rioada 
liarde 
pentru 
Curtea 
culpare a lui Espinosa San Martin, 
care a deținut la rindul său, porto
foliul finanțelor, și a lui Garcia 
Monaco, fast ministru al comerțului, 
anchetați sub aceleași Învinuiri.

SEMNAREA PROTOCOLULUI Șl DECLARAȚIEI 
SOVIETO-FRANCEZE

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei președintelui Fran- - - -- fost

Și 
în 

gu-

ței în U.R.S.S., la Moscova a 
semnat de către N. Podgomîl 
Georges Pompidou un protocol 
care se stabilește că cele două _ 
verne se vor consulta sistematic in 
toate problemele care pot prezenta 
un pericol pentru pace sau sporesc 
încordarea internațională, precum și 
in alte probleme internaționale im
portante privind evoluția situației 
din Europa și din alte regiuni ale 
lumii.

In declarația sovieto-franceză, 
dată publicității, se arată că scopul 
ambelor guverne îl constituie dez
voltarea unor relații de colaborare 
pașnică între toate statele, indife
rent de ideologia și orinduirea lor, 
consolidarea multilaterală a securi
tății internaționale. Printre factorii 
cei mai favorabili în evoluția rela
țiilor dintre statele europene se re
levă recunoașterea inviolabilității 
actualelor frontiere ale tuturor «ța
țelor, excluderea amenințării cu 
forța, apreciindu-se că în acest sens 
se pot crea condiții pentru „regle
mentarea problemelor privind secu
ritatea europeană, pentru a se pune 
capăt împărțirii Europei în grupări 
militar-politice, a se asigura pacea 
pe continentul european". Părțile au 
apreciat contribuția unei conferințe 
general europene pentru întărirea 
securității pe continent prin crearea 
unui sistem de obligații care „să asi
gure respectarea principiilor inte
grității teritoriale, a neamestecului 
în treburile lor interne, a egalității 
și a independenței tuturor statelor". 
Sînt subliniate rolul contactelor bi
laterale și multilaterale în pregăti
rea conferinței general europene.

problema Orientului Mijlociu, 
menționate ca bază a unui a- 
pentru instaurarea unei păci

In 
sînt 
cord

juste și trainice prevederile Rezolu
ției Consiliului de Securitate pri
vind retragerea Israelului din teri
toriile ocupate, recunoașterea de că
tre fiecare țară interesată a suvera
nității, independenței politioe și in
tegrității teritoriale a tuturor țărilor 
din regiune.

Exprimînd îngrijorarea pentru fap
tul că in Indochina continuă războ
iul și Intervenția străină, părțile au 
relevat necesitatea de a asigura po
poarelor Indochinei posibilitatea de 
a-și hotărî soarta fără nici o inter
venție străină.

Acordînd o mare Însemnătate pro
blemei dezarmării, U.R.S.S. și Fran
ța constată identitatea părerilor lor 
privind interdicția armelor chimice și 
bacteriologice. Cele două părți, ex
primînd năzuința creșterii eficienței 
O.N.U., relevă însemnătatea respec
tării stricte a Cartei. <

Declarația comună exprimă hotărî
rea de a dezvolta multilateral rela
țiile eovieto—franceze. Au fast sub
liniate însemnătatea colaborării eco
nomice pe termen lung, acțiunile de 
cooperare, inclusiv construirea unor 
mari întreprinderi în siderurgie, in
dustria automobilelor etc.

Președintele Georges Pompidou a 
reînnoit invitația adresată lui Leo
nid Brejnev, Nikolai Podgornli și A- 
lexei Kosîghin de a face o vizită o- 
ficială în Franța. S-a stabilit ca vi
zita să aibă loc în 1971.

★
Prezidiul Sovietului Suprem și gu

vernul Uniunii Sovietice au oferit 
marți în Marele Palat al Kremli
nului o recepție în onoarea președin
telui Franței, Georges Pompidou. Au 
rostit toasturi Nikolai Podgornii și 
Georges Pompidou. In cursul serii, 
președintele Franței a plecat spre pa
trie.

Președintele Tito 
despre recentul său

turneu european
BELGRAD 13 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Taniug, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a declarat că se întoarce 
din vizitele oficiale in Belgia și 
Luxemburg și din scurta ședere în 
R.F.G., cu cele mai favorabile im
presii. în Belgia, a spus președin
tele Tito, au avut loc convorbiri 
foarte utile cu privire la relațiile 
bilaterale și s-a făcut un schimb de 
vederj în multe probleme internațio
nale. Președintele Iugoslaviei a rele
vat că a avut cu cancelarul R.F. a 
Germaniei, Willy Brandt, o convor
bire foarte fructuoasă, care s-a refe-

rit la probleme ale relațiilor bilate
rale și ale destinderii în Europa șl 
în lume în general. El a arătat că 
există puncte de vedere identice în 
ceea ce privește acțiunile pentru e- 
liminarea problemelor controversate, 
în primul rînd în Europa, iar apoi 
treptat pentru asigurarea securității 
europene. Președintele Iugoslaviei a 
declarat că este foarte important 
pentru popoarele Europei să își asu
me răspunderea de a crea o aseme
nea comunitate europeană care să 
fie baza asigurării păcii in întreaga 
lume.

O declarație
5

a agenției 
TASS

0 delegație de partid 
guvernamentală a 

R.D.G. va vizita Cehoslova
cia. ° delegație de partid și gu
vernamentală a R. D. Germane, in 
frunte cu Walter Ulbricht. prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Stat, și Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri, va face o vizită 
în R. S. Cehoslovacă in a doua ju
mătate a lunii octombrie.

și
La invitația șefului pre

sei din Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Germane, 
Peter Lorf, directorul presei din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Repu
blicii Socialiste România, S. Vlad 
Popa, a făcut o vizită în R. D. Ger
mană, unde a purtat convorbiri cu 
omologul său și cu alți reprezentanți 
ai țării gazdă. Tovarășul S. Vlad Popa 
a fost primit de Oskar Fischer, loc
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne al R. D. Germane.

810 milioane de analfa- 
beți in lume. Ultimele statistici 
date publicității de UNESCO scot 
în evidență o cifră dintre cele mai 
Îngrijorătoare : in prezent, pe pla
neta noastră există 810 milioane de 
analfabeți.

Irakul și Siria au în
cheiat un acord în vederea 
construirii unei căi ferate care să 
lege Bagdadul de Damasc.

MOSCOVA 13 (Agerpres) — într-o 
declarație publicată de agenția 
TASS se dezmint afirmațiile fă
cute în S.U.A. cu privire la „con
struirea în Cuba a unei baze strate
gice maritime militare permanente 
pentru submarinele atomice sovieti
ce" și 6e resping îndoielile față de 
respectarea de către partea sovietică 
a înțelegerii dintre S.U.A. și U.R.S.S.

Agenția TASS — se arată în de
clarație — a fost împuternicită să 
declare că U.R.S.S. „nu a construit șl 
nu construiește o bază militară pro
prie în Cuba și nu întreprinde ni
mic care să contravină înțelegerii 
realizate între guvernele U.R.S.S. și 
S.U.A. în 1962".

Miting la Cottbus
CU PRILEJUL APLICAȚIILOR 

MILITARE
COTTBUS 13 (Agerpres) —Cu pri

lejul deschiderii aplicațiilor militar» 
comune ale forțelor armate ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, a avut loc la Cottbus, în 
R.D. Germană, un miting la care au 
participat Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, alte persoane oficiale din 
R.D.G. Au fast prezenți conducăto
rii delegațiilor militare din țările so
cialiste participante la aplicații, între 
care delegația militară din Republica 
Socialistă România, condusă de gene
ral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Major 
al Forțelor Armate.

Au fost, de asemenea, prezenți 
conducători ai delegațiilor militare 
din R. D. Vietnam, Cuba și R. P. 
Mongolă.

La miting a rostit o cuvintare E- 
rich Honecker, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.

agențiile de presă transmit
Descoperirea unui nou fi

lon petrolifer important în
tr-o regiune din Marea 
Nordului, #ituatâ la aproximativ 
150 km de coasta Scoției, a fo<st a- 
nunțată de Compania „British Petro
leum".

Un grup de 161 persoa- 
jjg arestate in timpul tulburărilor 
care au avut loc in luna martie în 
Sudan, vor compare sîmbătă în fața 
unui tribunal militar din Khartum. 
Acuzații au participat la acțiunile 
antiguvernamentale, conduse de ima
mul Al-Hadi Al Mahdi, șeful sectei 
religioase a ansarilor.

In Maroc a avut loc o re
maniere guvernamentală. 
Printr-un deoret al regelui Hassan al 
II-lea, portofoliul Ministerului Afa
cerilor Externe a fost atribuit fas
tului ambasador al Marocului în Al
geria, dr Youssef Bel Abbes TaarjL

In urma recentelor inun
dații care s-au abătut asupra Insulei 
Porto Rico, președintele Nixon a pro
clamat acest teritoriu regiune sinis
trată.

întrevederile lui Marko 
Bulț în S.U.A. Marko 
membru al Vece! Executive Federa
le a R.S.F. Iugoslavia, care se afiâ 
într-o vizită în Statele Unite, a avut 
Întrevederi cu Edward David, con
silierul președintelui Richard Nixon 
pentru problemele științifică, și cu 
Maurice Stans, ministrul comerțului 
al S.U.A., informează agenția Taniug.

Implinirea a 478 de ani 
de la descoperirea Americii 
de către celebrul navigator genovez 
Christophor Columb a fost sărbă
torită In diferite orașe americane. 
In localitatea Hartford (Connecticut), 
președintele
neu prin mai multe state americane, 
a luat parte 
cu prilejul acestei aniversări.

Nixon, aflat intr-un tur

Constituirea noului gu
vern libanez a fost anun
țată oficial marți.Potrivit agen- 
ției Reuter, premierul Salam a for
mat un cabinet extrapariamentar, 
după ce consultările cu diferitei» 
grupări parlamentare au eșuat.

la o adunare organizată

In pavilionul „Funkturm" din 
Berlinul occidental are loc ex
poziția internațională de modă 
„Interchic 1970“. Printre țările 
care participă la această expo
ziție se află și România cu două 
standuri aparținind UCECOM și 
'Romănoexport. Cu ocazia deschi
derii expoziției, standurile ro
mânești au fost vizițațe de.pri
marul Berlinului occidental, 
Klăus Schutz, și de alte perso
nalități.

Școlile din Rotterdam șl 
din împrejurimi și-au între
rupt cursurile din rauza p°luârU 
atmosferice. Asupra portului s-a abă
tut un val dens de „smog" (ceață 
amestecată cu fum), care a făcut ae
rul irespirabil. Numeroși elevi au 
fost internați în apltale.

Amsterdam. Demonstrație a muncitorilor constructori în sprijinul cererilor 
de îmbunătățire a sistemului de salarizare și a condițiilor de muncâ
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„Cosmos-371". “•
tombrie, în Uniunea Sovietică, a fost 
lansat satelitul artificial al Pămintu- 
lui „Casmos-371“, care urmează să 
continue explorarea spațiului cos
mic potrivit programului anunțat de 
agenția TASS.

In parcul de cultură româ
nească din Cleveland (S.U.A.) a 
avut loc o festivitate prilejuită 

dezvelirea bustului lui Geor- 
Enescu, donat de Comitetul 
Stat pentru Cultură și Artă 
Republicii Socialiste Româ- 
. La festivitate, care s-a 

desfășurat intr-o atmosferă cal
dă, prietenească, au participat 
reprezentanți ai primăriei ora
șului, membri ai coloniei româ
nești din Cleveland.
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