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Medaliile de aur
se făuresc in uzina

Defecțiuni în sistemul de recrutare, pregătire și promovare 
a maiștrilor și muncitorilor ca i; cîteva întrebări și 

răspunsurile tovarășului ing. Mihai Florescu, 
ministrul industriei chimice

în actualul cincinal, fondul de 
mijloace tehnice al industriei chi
mice a sporit intr-un ritm impresio
nant. Concomitent cu dezvoltarea și 
modernizarea capacităților existente, 
In această perioadă au fost construite 
noi combinate, mari uzine și fabrici 
chimice. Aproape fără nici o excep
ție, acestea sînt prevăzute cu tehno
logii de înalt randament economic, 
sînt dotate cu utilaje și aparatură de 
tehnicitate foarte ridicată. Acest pro
ces de introducere și asimilare a tot 
ce este nou pe plan mondial va con
tinua intr-un ritm și mai accelerat în 
viitorul cincinal, întrucît în această 
ramură progresul tehnico-științific 
este extrem de rapid.

în aceste condiții, este firesc să ne 
Întrebăm : în miinile cui este încre
dințată această tehnică modernă, pe 
cit de eficace pe atît de costisitoare ? 
îndemnul vine nu numai din dorința 
firească de a căpăta certitudinea că 
complicatele uzine și instalații con
struite în această ramură de bază a 
economiei naționale ajung pe mîinile 
unor cadre suficient de bine califi
cate pentru a asigura un regim optim 
de exploatare, cît și din grija de a 
nu se mai repeta în acest domeniu 
carențele care în unele împrejurări 
au adus serioase prejudicii economiei 
naționale.

Ancheta am Început-o ne platfor
ma industrială de ia Săvinești. în 
Intervalul unui singur an, aici au 
intrat In funcțiune două mari fa
brici : „Relon III" și „Melana III", 
în prezent, sînt în fază avansată de 
construcție instalațiile de azot IV și 
fabrica de acid adipic. Zilele trecute 
a început construcția altor trei mari 
obiective : „Lactama III", „Relon IV" 
și „Melana IV". Ritmul investiți
ilor va spori și mai mult in vii
torul cirfcinal. Dacă pe această mare 
platformă industrială lucrează în pre
zent aproape 8 500 de salariați. 
în viitorii cinci ani numărul lor se va 
ridica la peste 14 000. Dar pregătirea 
viitoarelor cadre de muncitori, maiș
tri și tehnicieni constituie pentru 
conducerea centralei industriale de

ia Săvinești una din marile probleme 
ale prezentului.

Discuția cu Hie R. Ilie, secretarul 
comitetului de partid al uzinei de 
fibre chimice, și cu alți specialiști 
ne-a edificat că; de o bună bucată de 
timp, aici se desfășoară o intensă 
activitate de calificare și policalifi
care a operatorilor chimiști. Ei și-au 
însușit temeinice cunoștințe de me
canică, lăcătușerie, electromecanică 
etc., pentru a putea interveni opera
tiv, competent și eficace în situațiile 
neobișnuite ce pot surveni in func
ționarea unei instalații. Policalifica-

ancheta economică

rea tuturor operatorilor chimiști și-a 
arătat foloasele, în primul rind, prin 
creșterea in acest an a indicatorilor 
cantitativi și calitativi ai producției. 
Se cuvine precizat că acțiunea de ri
dicare a calificării a cuprins intreaga 
masă de muncitori prin generalizarea 
studiului tehnic individual. In ce 
constă ea ? Pentru fiecare meserie în 
parte s-a elaborat o tematică și o 
bibliografie de studiu pe care mun
citorii sau tehnicienii trebuie să o 
parcurgă temeinic timp de un an, 
Jupă care se, preziptu jn..fața .upci 
comisii de examinare. După trecerea 
cu succes a examenului, cel în cauză 
poate promova la o categorie de 
calificare superioară, mărindu-l-se 
totodată și clasa de salarizare.

Conducerea uzinei și comitetul de 
partid au găsit modalități practice și 
pentru pregătirea viitoarelor ca
dre. încă în acest an s-a pro
cedat la o temeinică selecție a vii
torilor muncitori. Cu mult înainte 
de susținerea examenului de admi
tere la grupul școlar de chimie, con
ducerea uzinei a difuzat în școlile de 
cultură generală din satele înveci
nate prospecte prin care elevii au 
fost informați pe larg asupra posi
bilităților de calificare ce le oferă 
uzinele de pe platforma de la Să-

vineștl. în același timp, numeroși 
elevi au fost invitați în uzină pentru 
a se edifica la fața locului asupra 
condițiilor de lucru. Această activitate 
complexă s-a soldat cu rezultate în
curajatoare, Dacă in anii trecuți au 
existat situații în care cu greu se 
completau locurile la școlile de cali
ficare ale grupului școlar — mulți 
candidați fiind din alte județe, ceea 
ce influența considerabil ulterior sta
bilitatea — în sesiunea din vara a- 
cestui an s-au prezentat la concurs, 
un mare număr de elevi, în majori
tate, din localitățile din județ.

Iată cum și-a început, în vara anu
lui trecut, activitatea noua Uzină de 
piese de schimb și reparații de utilaj 
chimic de la Găiești.

— Din cei 600 de muncitori nece
sari, două-t.reimi proveneau dintre 
absolvenții școlii profesionale — ne-a 
spus tov. George Stoca, inginerul- 
șef al uzinei. Apoi, am început 
angajări masive. Trebuia completat 
numărul necesar de lucrători. Pentru 
a urgenta acțiunea, s-a stabilit ea 
criteriu de premiere a personalului 
tehnic și administrativ numărul de 
angajări efectuate pe lună...

Este lesne de bănuit, ce a urmat. 
Fiecare cadru de conducere a aler
gat în stingă și în dreapta, ademe
nind pe unul și pe altul să vină la 
uzina din Găiești. Calificarea, vechi
mea in producție nu .contau prea 
mult, numărul trebuia să iasă. Așa 
se explică cum au apărut, într-o 
uzină modernă de prelucrare a me
talului, muncitori care nu au nimic 
comun cu meseriile de strungar, fre
zor, rabotor etc. Nu-i vorbă că nici 
mulți dintre conducătorii direcți ai 
unor sectoare de producție nu au fost 
selectați mai cu grijă. Activitatea la 
cazangerie, bunăoară, a fost pînă de 
curind îndrumată de un maistru care

Două panouri mari 
cu faruri dispuse ca la 
jn stadion modern pen
tru un joc în nocturnă ; 
> platformă imensă, be
tonată și flancată cu u- 
tilaje de mare putere 
pentru transport și ri
dicat sarcini pînă la 40 
de tone ; un mănunchi 
de specialiști, în majo
ritate tineri, ca și șeful 
lor. inginerul Ale
xandru Țenea... Acesta 
este, prezentat schema
tic, decorul, aceștia sînt 
oamenii care se ocupă 
cu montajul general și 
probele instalațiilor pe
troliere fabricate la u- 
zina „1 Mai" din Plo
iești.

După pregătirea amă
nunțită, în detaliu, a 
fiecărui reper compo
nent al instalației care 
urmează să fie livrată 
beneficiarilor, după ve
rificări și reverificăn 

. meticuloase, care du
rează circa o săptămî- 
nă, are loc momentul 
cel mai spectaculos : 
turla suplă a instalației 
de foraj, țesătură în
drăzneață din oteluri 
speciale, este ridicată 
pe verticală. Operația 
;e desfășoară, contra 
cronometru, în mai pu

țin de 4 minute. După 
acest examen exigent 
la care este supusă fie
care instalație produsă 
de uzină, turla este rea
dusă la poziția inițială, 
pe orizontală.

Asemenea momenta 
impresionează, stirnesc 
tuturor — oriunde 
le-am reîntîlni, pe cîm- 
puri petrolifere, la ex
poziții sau tirguri in
ternaționale — senti
mente de stimă și ad
mirație față de capaci
tatea de creație și hăr
nicia colectivului aces
tei vestite, în lume, u- 
zine. Fiecare asemenea 
moment, aduce mereu in 
minte cele spuse de se
cretarul general al par
tidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu: 
„România se numără 
printre primele țări din 
lume care produc utilaj 
petrolier ; ocupăm. în 
această privință, locul 
trei în producția mon
dială". Același loc in 
lume il ocupă și expor
tul de utilaj petrolier 
românesc.

La această prestigi
oasă și competitivă a- 
tirmare internațională 
a tehnicii noastre (și 
să avem în vedere că

loan ERHAN 
Ion PREDA 
Petre DOBRESCU

(Continuare in pag. a III-a)

Demnitatea
amabilității
— Auzi, să-mi ceară mte un lucru ca ăsta ? ! Doar 

nu sint la cheremul nimănui ! Eu nu sint un servil, 
am și eu demnitatea mea !

Totul se petrecuse cam așa. Cu cîteva clipe mai Îna
inte, un cetățean se prezentase la ghișeu cu un for
mular completat nu tocmai după tipic. Omul îl greșise 
— și nu era întîia oară, ci a treia sau a patra. Se 
vedea limpede că nu izbutește să-și asimileze respec
tivele formule care conferă unui act de acel gen pe
cetea perfecțiunii. Se mai întimplă... Epuizat de acest 
repetat tracasaj, cetățeanul s-a adresat, în chip firesc, 
funcționarului care se dovedise un atît de exigent 
maestru al formularisticii cu rugămintea, exprimată 
in termeni politicoși, de a-1 ajuta să completeze do
cumentul cu pricina. Ei bine, a fost suficientă această 
rugăminte pentru ca omul din spatele ghișeului — 
slujitor, prin definiție, al interesului public — să-și 
simtă lezată nici mai mult, nici mai puțin decît... dem
nitatea.

Din păcate, am întîlnit nu o dată, la oameni înves
tiți cu diferite răspunderi în angrenajul vreunei insti-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
tuții ce întreține relații cu publicul, concepții și atitu
dini asemănătoare în privința îndatoririlor ce Ie revin 
față de cetățeanut-solicitant. Ei confundă două noțiuni 
absolut neconfundabile, deoarece sînt profund deose
bite, poate chiar antagonice prin substanța lor etică : 
serviabilitatea și servilismul.

Desigur, serviabilitatea înseamnă amabilitate, politețe, 
trăsături ce conferă întotdeauna distincție și care nu se 
pot confunda, de aceea, cu înjosirea pe care o comportă 
servilismul. Dar există locuri de muncă unde serviabili
tatea reprezintă nu un capriciu, nu dovada unei „gene
rozități", ci pur și simplu o obligație de serviciu. De ace
ea se și numesc servicii publice; rostul și semnificația lor 
— și, implicit, a funcționarilor care sînt angajați in ca
drul lor — este de a servi. Aceasta înseamnă nu nu
mai a aplica o ștampilă sau a acorda un număr de în
registrare. dar și a-1 ajuta pe cetățeanul mai puțin 
versat să se descurce în păienjenișul, nu o dată destul 
de complicat, al procedurilor și formularelor, a-i da o 
îndrumare sau un sfat ; într-un cuvînt, a ieși in în- 
tîmpinarea nevoilor și solicitărilor sale, a face tot 
posibilul pentru ca omul să nu-și irosească timpul și 
să-și rezolve cît mai repede cu putință problemele.

Firește, este o distanță ca de la cer la pămînt între 
acest mod serviabil și plin de solicitudine de a trata 
Îndatoririle de serviciu și modul unsuros reprobabil al 
celor care sint gata să facă pe dracu-n patru de dra
gul de a obține un eventual bacșiș sau alt avantaj, 
în vreme ce servilismul înjosește, serviabilitatea 
este o autentică virtute. Și. pentru că funcțio
narul de care pomeneam a pronunțat cuvintul 
demnitate, n-ar strica «ă amintim că adevărata dem
nitate a oricărei profesii constă în a o exercita cît mai 
bine, cît mai eficient, cu cît mai multă înțelegere a 
rolului ei social și. astfel, cu rezultate cît mai fructuoase.

Victor B1RLADEANU
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0 piesă esențială in mecanismul 
de conducere a întreprinderii 

moderne: CALCULATORUL 
ELECTRONIC

în cursul convorbirii au fost 
examinate probleme de interes 
comun privind principalele preocu
pări ale Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Congolez al 
Muncii, stadiul actual și perspecti
vele legăturilor de colaborare din
tre cele două țări și popoare, u- 
nele aspecte ale vieții internațio
nale contemporane.

în cadrul schimbului de vederi, 
a fost exprimată dorința recipro
că de a dezvolta, în continuare, 
pe baza respectului și stimei reci
proce, relațiile de prietenie și so
lidaritate dintre cele două partide. 
Totodată, a fost reafirmată hotă- 
rîrea comună de a extinde legătu
rile de cooperare dintre Republica 
Socialistă “ ‘ ‘
Populară 
economic, 
menii, în 
sine stătătoare a celor două țări 
pe calea progresului social, în in
teresul luptei împotriva imperia
lismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru pace și înțe
legere internațională.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Marți dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a primit delegația Partidului Con
golez al Muncii (Brazzaville), care 
ne vizitează țara la invitația C.C. 
al P.C.R. Din delegație fac parte 
tovarășii Justin Lekoundzou, mem
bru al Biroului Politic al partidu
lui, împuternicit pentru întreprin
derile industriale de stat, Ekamba 
Elombe Nicodăme, membru al C.C. 
al P.C.M., și Jean Baptiste Loun- 
da, însărcinat cu afaceri al R.P. 
Congo la București.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Justin Lekoundzou a 
înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie 
din partea președintelui Comitetu
lui Central al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, comandantul Ma- 
rien N'Gouabi.

România și Republica 
Congo, pe plan politic, 
cultural și în alte do- 
folosul dezvoltării de
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în structura acestor u- | 
tilaje și instalații totul 
este strict autohton, o- I 
riginal, întreaga con- ( 
cepție și execuția apar
țin specialiștilor ro- | 
mâni), uzina ploieștea- 
nă aduce o contribuție 1 
importantă în ansam- > 
blul activității Centra
lei industriale de utilaj 
petrolier Ploiești, care 
mai Cuprinde: Uzina 
mecanică și uzina 
„Neptun" din Cîmpina, ■ 
Uzina de utilaj petro
lier din Tîfgoviște, u- 
zina „Metalurgica" din 
Bacău. Acestora li se 
asociază, osmotic, spe
cialiștii Institutului de 
cercetări și proiectări 
utilaj petrolier. Numai 
reunindu-se toate aces
te forțe, canalizîndu-se 
eforturile lor generale 
către același unic scop, 1 
a fost 'posibil ®ă se ob
țină rezultatele remar
cabile — comparabile i 
cu cele 
mondial 
în acest 
ramura 
de mașini din țară, sec-

de pe plan 
— înregistrate 
domeniu. In 
construcțiilor

Sever UTAN

(Continuare 
în pag. a III-a)

O strălucită realizare a științei și tehnicii sovietice
ASELENIZAREA

STATIEI AUTOMATE „LUNA-17"

„Lunohod-Î* și-a început cercetările
(Amănunte în pagina a V III-a)
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Foto : S. CristianCombinatul chimic din Tîrnăveni. Aspect din secția cuptoarelor

AZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Astăzi, 18 noiembrie, in jurul orei 11,00, posturile 

noastre de radio și televiziune vor transmite direct, de la 
Sofia, ceremonia sosirii delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, in vizita oilcială de priete
nie in Republica Populară Bulgaria.

Două părți contractante
și un terț ignorat:
CUMPĂRĂTORUL

Am vizitat zile de-a rîndul nume
roase magazine de încălțăminte, con
fecții, tricotaje. Fiecare dintre ele era, 
din punct de vedere cantitativ, bine 
aprovizionat cu mărfuri. Pe de altă 
parte, în depozitele comerțului și ale 
industriei ușoare s-au creat stocuri 
de produse finite in valoare de multe 
milioane de lei. Se poate deci trage 
concluzia că industria ușoară și co
merțul pot oferi populației mărfuri 
in cantități îndestulătoare. Și totuși, 
vizita în magazine ne-a prilejuit și 
o altă constatare : în ciuda abunden
ței din rafturi, cumpărătorul este a- 
deseori în situația de a nu găsi tocmai 
ceea ce ii trebuie. Pentru a lămuri 
problema, am făcut investigații in 
cîteva combinate de industrie ușoa
ră și întreprinderi comerciale din 
București și Bacău, am discutat cu 
cadre de conducere din ministerele de 
resort, am asistat la desfășurarea con
tractărilor între acești doi parteneri.

La Ministerul Comerțului Interior, 
ni s-a oferit aceeași informație pe 
care o cunoșteam de ani de zile : 
Industria nu se adaptează rapid si 
nu este suficient de receptivă la 
schimbările ce intervin in cererea 
populației, nu ține seama de „pulsul" 
pieței, nu răspunde decît. parțial soli
citărilor noastre. Tn același timn. la 
Ministerul Industriei Ușoare și-a făcut

loc același optimism exagerat, fără 
o acoperire intru totul reală : Unită
țile noastre pot oferi și produce sor
timentele căutate pe piață. Comerțul 
este acela care — necunoscînd în su
ficientă măsură ceea ce se cere și 
preferind rutina în locul noului —

rile la contractări. Or, șirul discor
danțelor dintre producție și comerț 
începe chiar din această fază de con
tractare : fiecare își susține punctul 
de vedere propriu, care nu de pu
ține ori scapă din obiectiv tocmai 
interesele cumpărătorilor.

Dan MATEESCU 
George POPESCU

Cu privire la 
relațiile comerțului 
cu industria ușoară

provoacă permanente neconcordanțe 
intre producție și consum.

Cum se explică persistența unor 
atari opinii, a unor asemenea punc
te de vedere vădit contradictorii ? 
Ce întreprind acești factori pentru 
cunoașterea sistematică a cererii, 
pentru adaptarea operativă a pro
ducției și a desfacerii la solicită
rile cumpărătorilor ? Se știe, producă
torii și comercianții se întilnesc de 
două ori pe an și iși confruntă păre

(Continuare în pag. a II-a)

Bulgaria prietenă intimpirj 
cu căldură și viu interes 

vizita tovarășului
J

Aliculae Ceaușescu
CORESPONDENȚA DIN SOFIA, DE LA TRIMISUL NOSTRU 

SPECIAL, C. BORDE1ANU

Poporul bulgar așteaptă cu viu in
teres și sentimente de caldă prietenie 
sosirea delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eveniment major 
în evoluția relațiilor româno-bulgare.

Aici, la Sofia, pe principalele ar
tere de circulație, ca și pe o serie de 
edificii ale capitalei, au fost arbo
rate drapelele de stat român și bul
gar.

La această ambianță de pregătiri 
— rezervate oaspeților stimați și iu
biți — se adaugă reportajele, infor
mațiile și articolele pe care pre
sa, radioul și televiziunea le con
sacră realizărilor obținute de poporul 
român, su'b conducerea partidului 
său comunist. în opera de construi
re a societății socialiste multilateral

Excelenței Sale
General AGHA MUHAMMAD YAHAYA KHAN

Președintele Pakistanului
ISLAMABAD

Cu profund regret am aflat despre imensele pierderi de vieți ome
nești și pagube materiale cauzate de gravele calamități naturale care 
s-au abătut asupra Pakistanului de est.

în numele poporului român și al meu personal, exprim Excelenței 
Voastre, precum și familiilor îndurerate, sincera noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

dezvoltate, relațiilor prietenești, cu 
vechi tradiții, dintre cele două po
poare și țări socialiste. Ziarul „RA- 
BOTNTCESKO DELO“, organul C.C. 
al P.C. Bulgar, publică un amplu re
portaj de la trimisul său special, in
titulat „Legende carpatine" privitor 
la gigantica construcție hidroenerge
tică de pe Argeș. „Republica Socia
listă România in ritmul timpului" — 
astfel își intitulează ziarul „ZEME- 
DELSKO ZNAME" un articol în ca
re sint consemnate principalele di
recții ale viitorului plan cincinal. 
Sub titlul „Prietenia", publicația 
„COOPERATIVNO SELO" publică 
un articol consacrat relațiilor eco
nomice dintre România și Bulgaria, 
evidențiind posibilitățile existente 
pentru extinderea continuă a aces
tora.

In cadrul unei întrevederi avute cu 
o delegație de ziariști români, tova
rășul Haralamb Traikov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al R.P. 
Bulgaria, ne-a spus, între altele : 
„Este un adevăr istoric că prietenia 
dintre popoarele român și bulgar are 
rădăcini adinei și un conținut real, 
întărirea acestei prietenii răspunde în 
cel mai înalt grad aspirațiilor celor 
două popoare. In anii de după elibe
rare, în mod firesc relațiile dintre 
cele două popoare s-au amplificat 
considerabil. Noul Tratat, care va fi 
semnat cu prilejul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, va contribui ca 
relațiile multilaterale politice, econo
mice și cultural-științifice să se dez-

(Continuare în pag. a VlI-a)
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■faptul!
! DIVERS!
i
i Performanța

în atelierul de 
secției de mașini 
la U.C.M. Reșița 
citeva strunguri 
care realizează o 
trei ori mai mare decit cea ob
ținută la strungurile obișnuite. 
Și totuși... Strungarul Toma 
Dobojan, lucrînd la un strung 
normal, reușește să Întreacă de 
trei ori producția unui strung 
semiautomat. Nu o dată el a 
demonstrat însă că este în stare 
să Întreacă chiar și performan
țele strungurilor automate. De 
exemplu, în vreme ce un strung 
automat prelucrează abia 600 
de piulițe, el realizează 900. 
în fiecare zi. el lucrează pe baza 
unui program propriu din care 
nimeni nu il poate scoate : 
primele 7 ore la strung — fără 
nici o pauză, iar ultima, în bi
roul tehnic pentru studierea 
programului pe a doua zi. Și 
totul merge mai mult decit au
tomat.

strungărie 
electrice 
funcționează 

semiautomate 
producție de

Patru zile

al 
de

Iosif Murgui din comuna A- 
bram (Bihor) s-a prezentat, în 
ziua de 19 octombrie a.c., la Fa
brica de produse refractare 
Aleșd cu o repartiție din partea 
Institutului politehnic Cluj și a 
fost angajat inginer stagiar. 
După patru zile însă, la servi
ciul personal al întreprinderii, 
a fost descoperită o cerere prin 
care proaspătul inginer — nu 
mai departe de luna martie a.c. 
— solicita să fie angajat ca... 
electrician. Cum reușise să a- 
jungă inginer în 7 luni de zile ? 

' Punindu-i-se în față cele 
hîrtii, el a recunoscut, în 
din urmă, că repartiția 
falsă. Cu citeva săptămîni 
înainte, pe baza unei alte 
partiții false, fusese angajat in
giner stagiar la Trustul local 
de construcții Oradea. E drept, 
aici a funcționat ceva mai mul
tișor. După ce a încasat insă 
salariul pe o jumătate de lună, 
a părăsit locul d° muncă. îl 
trăgea ața spre Aleșd.

două 
ceîe 
este 
mai 
re-

n

Recordme
nul si...»

„momeala"
La 33 de ani, Gheorghe Crăi- 

~ " ■ deține un re- 
negru : 9 con- 
cu 37 de ani 

care execu- 
ultima dată la 

• să se gindeas-

țeanu din Brăila 
cord destul de... 
damnări soldate > 
închisoare, din 
tați 13. Eliberat ■ 
8 mai 1970, in loc ~ 
că la reabilitare, el și-a reluat 
„cursa" infracțională. Împreună 
cu Paulina Maloș, pe care o fo
losea drept... „momeală", „agă
ța" de prin restaurante diferiți 
indivizi, ii invita acasă, iar aco
lo, ca la drumul mare : banii și 
hainele ! De citeva zile insă 
atit recordmenul cit și „mo
meala" au fost arestați de or
ganele de miliție direct de la... 
„pescuit" !

O vînătoare
cu ghinion

Medicul Mihai Rusei 
Gheorghe Olteanu, ofițer M.F.A., 
ambii din Oradea, porniseră cu 
mașina pe fondul de vînătoare 
Mersig. Deși știau că sezonul de 
vinătoare nu s-a deschis, dum
nealor alergau după fazani. Toc
mai cînd încărcau prada (două 
găini de Jazan și un cocoș), au 
apărut organele de control.. Cei 
doi braconieri au incercat să dea 
bir cu fugiții. După o cursă de 
aproape 8 km peste arătură și 
prin pădure au fost insă ajunși 
și obligați să se legitimeze. Se 
vor convinge in curind că, vina- 
tă In astfel de condiții, carnea 
de fazan se plătește cit nu face.

Avea nevoie
de-un
calmant

Saveta Iacob, din Roman (str. 
Ștefan cel Mare 254) — pensio
nară, in virstă de 54 de ani — 
a inoeput o discuție nu tocmai 
amicală cu A.E., vecina sa. De 
la duelul verbal, Saveta Iacob 
a mutat, brusc, conflictul pe un 
alt teren. A luat un topor și a 
început 
locuința 
imobilul 
derii de 
Roman) „____
tuia. Nu găsea oare un calmant 
mai bun decit... nota de plată 
care i se întoomește acum ?

să-și verse focul pe... 
rivalei sale. A degradat 
(proprietatea întreprin- 
locuințe și localuri din 
și gardul din fața aces-

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ADUNĂRI Șl CONFERINȚE DE ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

în dezbatere, 
probleme esențiale

Delegații la conferința de dare de 
seamă și alegeri a comitetului de 
partid din uzinele „Timpuri noi“ au 
pus in centrul dezbaterilor o proble
mă fundamentală pentru bunul mers 
al întregii activități : modul in care 
organizația își exercită rolul condu
cător în îndeplinirea sarcinilor eco
nomice. Atit din darea de seamă cit 
și din discuții a reieșit orientarea 
precumpănitoare a comitetului spre 
problemele majore ale producției. 
Creșterea eficienței organizării știin
țifice ; folosirea tuturor capacităților 
de producție, a rezervelor, găsi
rea celor mai variate căi de 
reducere a cheltuielilor neecono- 
micoase ; îmbunătățirea calității in 
condițiile creșterii rapide a comple
xității produselor, tot mai mult soli
citate la export — iată doar citeva 
din direcțiile spre 
care comitetul de 
partid a polarizat 
atenția comuniș
tilor și, prin ei, a 
colectivului in 
ansamblu. Rezul
tatele se concreti
zează într-un bi
lanț pozitiv : pe 
primele 10 luni 
ale anului sarci
nile au fost reali
zate și depășite 
atit la producția globală, la produc- 
ția-marfă, cît și la producția-marfă 
vîndută și încasată, existînd premi
sele îndeplinirii planului cincinal la 
1 decembrie.

Cu exigență partinică, conferința a 
relevat însă și deficiențele care mai 
persistă în conducerea activității e- 
conomice. Acestea se reflectă, așa 
cum sublinia contabilul-șef Iancu 
Marin, în primul rînd in lipsa de 
ritmicitate în realizarea planului, cu 
tot cortegiul de consecințe negative 
mai ales asupra calității produselor. 
„Propun comitetului de partid, spu
nea el, să urmărească mai îndea
proape luarea unor măsuri concrete 
in aces-t sens de către comitetul de 
direcție". Din cuvîntul altor vorbi
tori, între care muncitorii Ion Gogo
nata, Ion Manta, Gheorghe Bojocea 
s-au conturat și alte neajunsuri — 
slaba folosire a unor utilaje la mon
taj și turnătorie, intervenția întârzia
tă a echipelor de reparații, ca și „blo
carea" îndelungată a unor maiștri cu 
o scriptologie stufoasă, ceea ce dimi
nuează aportul lor la organizarea 
producției. Mai mulți delegați au in
sistat asupra faptului că pe primul 
plan al preocupărilor comitetului de 
partid trebuie să se situeze desfășu
rarea unor acțiuni multiple, încît 
concomitent cu pregătirea temeinică 
a producției noului an să fie reme
diate deficiențele amintite. în același 
timp, s-a cerut comitetului de partid 
să-și concentreze atenția spre îm
bunătățirea calității și reducerea pro
centului de rebuturi, îndeosebi în 
turnătorie și la secția de prelucrări 
mecanice, aceste rebuturi atîrnînd 
greu în balanța realizărilor întreprin
derii.

Deși producția complexă și de înal
tă tehnicitate a uzinei materializea
ză, fără doar și poate, eforturile de 
concepție și organizare ale persona
lului tehnico-lngineresc, deși aportul 
acestuia a sporit simțitor, în cadrul 
dezbaterilor conferinței s-a cerut în 
mod îndreptățit o mai eficientă con
tribuție a acestor cadre la soluțio
narea unor probleme direct legate de 
bunul mers al producției. Chiar la 
serviciile tehnice se elaborează teh
nologii necorespunzătoare și S.D.V.- 
uri impracticabile, la turnătorie se 
face simțită lipsa unei asistențe cali
ficate permanente, iar în secția de 
prelucrări mecanice-montaj impor
tante capacități nu sint utilizate da
torită defecțiunilor de organizare a 
locurilor de muncă. Ce poziție iau 
organizațiile de bază, comitetul de 
partid față de asemenea neajunsuri? 
„înțelegînd disciplina în cel mai cu
prinzător sens al cuvîntului, ea re- 
prezentînd în fa.pt atitudinea fiecă
ruia față de îndeplinirea sarcinilor 
— spunea tov. Ion Breazu, președin
tele comitetului sindicatului — să nu

LA UZINELE 

„TIMPURI NOI“

mai admitem nici un rabat Ia disci
plină. Exigența, fermitatea trebuie 
să se manifeste față de fiecare, fie el 
muncitor sau tehnician, și cu atit mai 
mult față de cadrele de conducere.

Pornind de la faptul, confirmat de 
propria experiență, că unicul crite
riu de apreciere a muncii de partid 
constă în eficacitatea ei practică, 
delegații la conferință au cerut atit 
comitetului de partid, cît și comite
tului de direcție să manifeste o mai 
mare perseverență în controlul apli
cării măsurilor stabilite. în adună
rile generale ale organizațiilor de 
bază, în plenarele comitetului de 
partid s-au adoptat o serie de mă
suri judicioase privind folosirea tim
pului de lucru. Dar cu ce rezultat ? 
Potrivit unui calcul menționat in da
rea de seamă, datorită încălcării ce

rințelor discipli
nei muncii, uzina 
lucrează zilnic cu 
peste 150 de sala- 
riați mai puțin, 
deși aceștia pri
mesc salariul nor
mal. Este clar că 
simpla adoptare 
a unor hotărîri 
nu înseamnă au
tomat și rezol
varea problemei 
respective. După 

adoptarea unor măsuri izvorînd din- 
țr-o necesitate reală trebuie făcut 
totul pentru aplicarea lor riguroasă.

Subliniind că realizarea ritmică a 
planului de producție e strins legată 
de condițiile de muncă, mai mulți 
delegați, intre care turnătorul Savin 
Bușcă și maistrul Alexandru Bădină 
au adus critici conducerii uzinei 
pentru tărăgănarea aplicării unor 
măsuri de organizare și protec
ție a muncii la turnătorie. Ei au 
cerut ca unele propuneri mai vechi, 
îndelung discutate, să fie in sfirșit 
aplicate ; oompletînd ideea, inginerul- 
șef Valentin Cosoroabă a subliniat 
necesitatea ca atit comitetul de direc
ție. cit și comitetul sindical să se 
îngrijească de folosirea gospodărească 
a fondurilor de întreținere și repa
rații, cît și -a celor de regie pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Accentuind asupra simbiozei nece
sare între munca politică și cea pro
fesională, conferința a subliniat că 
eficiența muncii de partid nu poate 
fi cîntărită decit prin prisma rezul
tatelor obținute în dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor, în a- 
portul lor la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

RECLAMAȚII

Analiză superficială, 
critică timidă

Participarea la adunarea de alegeri 
a organizației de bază tehnic-admi- 
nistrativ de la Centrala și fabrica da 
materiale refractare din Alba lulia 
ne-a relevat, o dată mai mult, rolul 
important care revine activității de 
partid în compartimentele care cu
prind cadrele de conducere, factorii 
de decizie și de concepție dintr-o u- 
nitate economică. Totodată, ea ne-a 
suscitat unele observații in legătură 
cu ceea ce, pe alocuri, împiedică in
stituirea unui climat de exigență 
partinică față de activitatea comuniș
tilor și, în primul rind, a celor deți- 
nînd funcții de conducere tehntoo-ad- 
ministrativă.

în darea de seamă, cadrele de con
ducere, începînd cu directorul gene
ral, au fost citate nominal ca „exem
ple pozitive", în 
timp ce „exem
plele negative" 
au fost alese ex
clusiv din rîn- 
dul muncitorilor 
de la depozite și 
al dactilografe
lor. De ce nici
nu a fost amin
tită măcar răs
punderea unor 
cadre de condu
cere de la servi
ciul tehnic, de 
la contabilitate, 
de la C.T.C., a- 
provizionare-des- 
facere, din ser
viciul de orga
nizare a produc
ției Și a muncii, de la mecanic-șef, 
in perpetuarea unor deficiențe seri
oase în activitatea fabricii ?

Firește, sint de apreciat eforturile 
depuse aici pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, faptul că acestea au 
fost depășite, că s-au obținut peste 
800 000 lei beneficii, dar aceste reali
zări sînt departe de a valorifica pe 
deplin resursele existente. Numai în
călcarea disciplinei contractuale — a- 
răta în adunarea generală contabilul 
șef al centralei, tov. loan Baldea — 
grevează prețul de cost cu peste 
200 000 lei. Fabrica înregistrează zeci 
de contracte neonorate.

Oare cadrelor de conducere ale ser
viciului mecanic-șef energetic nu le 
revine nici o răspundere pentru în
treținerea și exploatarea necorespun
zătoare a utilajelor, ceea ce a făcut 
6ă se înregistreze frecvente opriri ale

La organizația de bază 
tehnic-administrativ 

de la Centrala de materiale 
refractare din Alba lulia

acestora ? Cu toate graficele întocmi
te, cu toate analizele întreprinse la 
serviciile aprovizionare, desfacere, 
contabilitate, nivelul stocurilor supra- 
normative a continuat să crească, a- 
jungind la 3,7 milioane lei ; o situa
ție necorespunzătoare oferă și nivelul 
cheltuielilor neproductive.

în loc însă ca lipsurilor să li se 
spună pe nume, să se arate cine răs
punde efectiv de perpetuarea lor, da
rea de seamă le-a ocolit discret, măr- 
ginindu-se să aprecieze că, în gene
ral, membrii de partid și-au îndepli
nit sarcinile... „cu mici excepții, cînd 
s-au înregistrat absențe nemotâvate 
și întîrzieri de la serviciu". Așadar, 
din șirul neajunsurilor pe care le-am 
amintit, biroul organizației de bază 
n-a găsit de cuviință să se refere 

decît la aceste 
„mici excepții" 
care, desigur, a- 
parțin și ele... 
doar muncitorilor 
de la desfacere, 
dactilografelor, te
lefonistelor. E- 
vident, tendința 
de a cocoloși lu
crurile, de a frî- 
na spiritul critic. 

Fapt pozitiv, 
adunarea gene
rală nu s-a o- 
rientat după „to
nul" pe care a 
încercat să-1 im
prime darea de 
seamă și ceea ce 
n-a izbutit ea să 

pună în lumină, să critice, au reu
șit in mare măsură participant!! la 
dezbateri. Fără excepție toți cei ce 
au luat cuvîntul — tehnicianul loan 
Fefeldea, șeful serviciului planificare 
loan Banu, muncitorul Ilie Cioran, di
rectorul general ing. Gheorghe Gheor
ghiu, șeful serviciului aprovizionare 
Liviu Băescu, au insistat asupra ne
cesității ca fiecare membru de partid, 
indiferent de funcția ce o deține, să 
participe sistematic la munca organi
zației de bază, să manifeste spirit de 
răspundere față de propria activitate, 
ca și față de a celor din jur. Au fost 
făcute numeroase propuneri vizînd 
perfecționarea muncii organizației de 
partid în ansamblul ei, activitate 
pentru a cărei cote de înaltă exigență 
va trebui să vegheze noul birou.

C. MORARU, ȘT. DINICAMaria BABOIAN

Noul spital în construcție din orașul Alexandria Foto : S. Cristian

> SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI T
• Șantierul care a construit 

blocurile din fostul parc „Piep
tănari" a depozitat, în primăva
ra anului trecut, pe terenul vi
ran din capătul străzii Greaca, 
sectorul 5, mai multe barăci și 
un autobuz uzat, pentru adăpos- 
tirea materialelor și a muncito
rilor constructori, tn vara aces
tui an lucrările au fost termina
te și multe barăci ridicate. Au 
rămas însă o baracă și autobu
zul, care nu numai că au fost 
devastate, dar au fost transfor
mate in adevărate depozite de 
gunoi, focare de boli infecțioase 
pentru locatarii de prin împre
jurimi. Toată vara s-a interve
nit la Consiliul popular al sec
torului 5, la Sanepid, dar în za
dar. Ce trebuie să mai facem 
ca să scăpăm și de aceste ulti
me rămășițe ?

Semnează 19 cetățeni

• Potrivit contractului înche
iat, uzina electrică din Ineu tre
buia să facă, încă din luna iu
lie, instalația electrică la graj
durile C.A.P. Macrea, județul 
Arad. S-a întâmplat însă ca cele 
2 echipe de instalatori să nu se 
înțeleagă în ce privește repar
tizarea lucrărilor intre ele, 
din care cauză totul a ră
mas baltă. Așa se face că din 
lipsa curentului electric intim- 
pinăm o serie de greutăți : nu 
se pot folosi aparatele de muls, 
vacile nu pot fi furajate cum 
trebuie pentru că moara nu 
merge, nu pot fi adăpate in con
diții bune și multe alte neajun
suri legate de lipsa curentului 
electric. Cit trebuie să mai aș
teptăm oare pină se vor hotărî 
tovarășii de la uzina electrică 
să termine lucrarea ?

Vasile MANGU
Str. Ovidiu nr. 5, Ineu, 
județul Arad

• în urma unei scrisori a tov. 
Adriana Voinea, muncitoare în 
sectorul 8 tricotaje al C.C.T.B., 
care cerea să i se stabilească în 
așa fel programul de muncă In
cit să aibă posibilitatea de a 
urma liceul seral, Direcția per
sonal învățămint din M.I.U. ne-a 
făcut cunoscut următoarele : 
„Avînd in vedere faptul că anul 
școlar și-a început activitatea, 
întreprinderea (C.C.T.B. — n.n.), 
de comun acord cu conducerea 
școlii la care este înscrisă, a 
acceptat ca, in trimestrul I, tov. 
Voinea să urmeze cursurile se
rale, iar începind cu trimestrul 
II să-și continue studiile la 
cursurile fără frecvență ale a- 
cestui liceu". Semnează director 
adjunct ing. Georgeta Tafta și 
șef serviciu ing. Ana Popescu.

Redacția a comunicat acest 
răspuns autoarei scrisorii ca
re, la rîndul său, l-a arătat con
ducerii școlii.

Zilele acestea, după ceva mai 
bine de o lună, ne-a sosit o a- 
dresă de la directorul liceului 
„Tudor Vladimirescu", unde este 
înscrisă muncitoarea Voinea A- 
driana, în care se face urmă
toarea precizare : „...în legătură 
cu posibilitatea transferării ei 
pe trimestrul II, de la secția 
serală la secția fără frecvență, 
menționăm că i s-a dat un răs
puns eronat deoarece :

1) Nu există și nu poate exis
ta un acord comun în acest sens 
între intrejprindere și școală.

2) Regulamentul școlar nu a- 
cordă elevilor din anul I acest 
drept".

Iată deci un dezacord cate
goric între „acordul comun din
tre întreprindere și conducerea 
școlii" — după cum preciza răs
punsul Direcției de personal și 
învățămint a M.I.U. Pină la ur
mă cum va fi ? Așteptăm un 
nou răspuns.

• Un grup de 53 de elevi aî 
Școlii generale Trăisteni. comu
na Valea Doftanei, județul Pra
hova, ne-a trimis zilele acestea

următoarea scrisoare : „Școala 
noastră are o frumoasă sală de 
sport. Din toamna acestui an, 
însă, sala noastră de sport este 
folosită ca sală de clasă, deoa
rece întreprinderea prestări 
servicii Sinaia nu a binevoit să 
termine reparațiile la una din 
sălile de clasă, cu toate că lu
crările trebuiau să fie gata la 
12 septembrie a.c. Sala de 
clasă de care vorbim mai are 
nevoie doar de montatul dușu
melei. Sperăm că publicarea a- 
cestei scrisori va determina con
ducerea întreprinderii de pres
tări servicii Sinaia să ia măsuri 
pentru terminarea reparațiilor. 
Vom putea astfel să reluăm ac
tivitatea in sala de sport".

• în urmă cu 4 ani am cum
părat o mașină de spălat rufe 
„Alba lux 3”, A mers foarte bi
ne, dar din luna august n-am 
mai putut-o folosi pentru că 
s-au rupt garniturile de la sus
pensia motorului electric al 
storcătorului, piesă care costă 
3—4 lei. Am căutat aceste gar
nituri la magazinele de specia
litate din Ploiești și București 
dar in zadar, vtnzatorii mi-au 
spus că de ani de zile n-au mai 
primit așa ceva și m-au invitat 
să scriu și eu in condica de re- 
clamații, așa cum mai făcuseră 
zeci și sute de oameni înaintea 
mea. Am rugat apoi pe un dele
gat al fabricii noastre, care um
blă prin toată țara, sâ-mi cum
pere garniturile, dar nu le-a gă
sit nici la Cluj, Brașov, Oradea, 

-Iași etc. Văzind că n-o mai scot 
la capăt, la începutul lunii sep
tembrie am trimis o scrisoare di
rectorului Combinatului de la 
Cugir, care fabrică mașinile de 
spălat, arătindu-i că din prici
na unei piese simple nu pot fo
losi mașina pe care am dat o 
sumă frumușică. Deși au trecut 
mai bine de 60 de zile nu am 
primit răspuns. Mă întreb : de 
ce organele comerciale și coo
perația meșteșugărească nu de
termină fabricile producătoare 
de aparate de uz casnic să pro
ducă piesele de schimb necesare 
bunei lor funcționări ?

Ioana TUDOR
Str. Victoriei nr. 2, Cîmpina

• Se împlinesc cîțiva ani de 
cînd I.T.B.-ul a luat măsura ca 
mașina 34 să aibă cap de linie 
pe aleea din fața cinematogra
fului Excelsior din Piața Chi
brit. Cam tot de atunci sesizam 
oonducerea I.T.B. și Direcția mi
liției Capitalei că această măsu
ră ne pricinuiește mari neplă
ceri. Iată citeva dintre ele. A-. 
ieea despre care am pomenit 
fiind foarte îngustă, iar mași
nile staționînd în paralei, auto
vehiculele care vin din spate nu 
mai pot trece și se blochează 
circulația. începe vacarmul : 
claxonări, strigăte ale șoferilor 
etc. Alții, pentru a ieși din a- 
ceastă încurcătură, urcă mașinile 
pe trotuar, distrugînd peluzele 
cu flori. Mai trebuie spus că 
autobuzele răspîndesc multe ga
ze care pătrund în apartamente, 
in sala de spectacol, în unitățile 
comerciale, fapt constatat și de 
serviciul sanitar al Capitalei. Iar
na cele 3 holuri de intrare ale 
blocului D sint transformate în 
săli de așteptare unde șoferii și 
taxatorii fumează, aruncă mucu
rile de țigări și resturi de mân
care pe jos. După cum am fost 
informați, ca și cum toate astea 
n-ar fi fost deajuns, aici urmea
ză să se amenajeze un punct de 
reparații și de alimentare a au
tobuzelor I.T.B. Socotim să e- 
dilii orașului nu trebuie să ad
mită ca această frumoasă poar
tă de intrare spre centrul ora
șului să fie transformată in ga
raj al I.T.B.

Semnează deputafi și membri 
ai comitetului de locatari 
din Bd. 1 Mai 174
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...Am fost prezenți la Bacău, tn- 
tr-una din sălile in care s-au desfă
șurat contractările pentru trimestrele 
doi și trei din anul viitor la încălță
minte. Am înregistrat citeva sec
vențe.

Secvența I: La parterul clădirii 
unde au loc contractările, o expozi
ție bogată prezintă sute de modele 
de încălțăminte. Urcind însă în sălile 
în care se desfășoară contractările 
propriu-zise, avem o primă surpriză : 
o mare parte din modelele expuse la 
parter nu constituie obiectul tranzac
țiilor. De ce ? De exemplu, modelele 
nr. 6, nr. 3392 și altele nu pot fi fa
bricate pentru că lipsesc materiile 
prime necesare. Pentru alte modele 
nu pot fi asigurați coloranții nece
sari, diverși înlocuitori, calapoadele 
etc. Alte modele noi nu sînt contrac
tate de comerț pentru că... sînt prea 
noi și nu se știe dacă vor avea suc
ces pe piață. Și atunci, evident, ce
rerile comerțului își restrîng sfera șl, 
în ultimă instanță, se rezumă la ceea 
ce s-a mai produs înainte, la ceea ce 
s-a mai vîndut și înainte. Dar să ve
dem ce se întîmplă în continuare.

Secvența a Il-a : — Din acest mo
del nu putem oferi decit 90 000 de pe
rechi — anunță la un moment dat cel 
de la Combinatul de încălțăminte din 
Cluj.

— Iau 60 000 de perechi, licitează 
reprezentantul I.C.R.T.I. București.

— Dă-i doar 40 000 de perechi... sub- 
licitează tov. O. Drăgol, director ad
junct în Ministerul Comerțului Inte
rior. Poate mai vor și alte județe...

Și dialogul continuă după același 
tipic, tn fina! se ajunge la situația 
în care, trebuie, nu trebuie, cerută 
sau nu de piață, întreaga cantitate de 
mărfuri — in gama restrînsă de mo
dele care se poate Intr-adevăr fabri
ca — va fi contractată. Că struc
tura sortimentală este restrînsă și 
nu răspunde cerințelor, preferințelor 
consumatorilor — aceasta, se pare, e 
cu totul altceva.

Continuăm investigațiile noastre în 
Capitală. „Unele sortimente nu sint 
contractate și din alt motiv — ne re
lata tov. Nicolae Ștefănescu, director 
comercial la întreprinderea comerțu
lui cu ridicata textile-încălțăminte din 
București. Industria nu acceptă să 
producă decît loturi mari, care sînt 
mai rentabile. Dar acestea, favorabile 
industriei, dezavantajează varietatea 
sortimentală".

— Nici vorbă, tovarășe — ne-a re
plicat Ing. Hortensia Șerbănescu, de 
la Combinatul de confecții și tri
cotaje din București. Putem 6ă pro
ducem în condiții eficiente chiar șl 
200 de costume sau rochii dintr-un 
anumit model. Comerțul e cel care

exemplu. Combinatul de confecții și 
tricotaje din București a prezentat 
în acest an 3 600 de modele, dar, da
torită necunoașterii cererii efective, 
colaborării defectuoase dintre comerț 
și producție, în fabricația de serie 
a fost introdusă doar o treime din 
ele. Dar problema are și o altă fa
țetă. în zadar insistă comerțul să 
contracteze unele mărfuri cerute de 
populație, dacă industria spune NU ! 
„Acesta a fost răspunsul producăto
rilor cu prilejul ultimelor contractări 
pentru confecții solicitate de noi în 
valoare de peste 260 milioane lei" 
— ne-a spus economista Ioana Dima, 
de la Ministerul Comerțului Inte
rior.

Concluzia este evidentă : încă din

rechi cizme cu fețe din piele, peste 
27 000 perechi ghete galoșate, 7 501) 
perechi cizme din p.v.c., peste 12 000 
metri de diftină imprimată, zeci de 
mii de tricotaje, 18 000 articole din 
blană, 29 000 raglane — și lista ar 
putea fi încă mult prelungită. Prin
tre protagoniștii cu asemenea res
tanțe se aflau producători cu renu
me și prestigiu, ca Uzinele textile 
și întreprinderea „Libertatea" din A- 
rad. Combinatul de confecții Și tri
cotaje din București, fabricile „Mo
dern" din Timișoara și „1 Mai" din 
Oradea. Aceasta dovedește încă 
o dată neconcordanța cvasi-permanen- 
tă dintre industrie și Comerț, pe de o 
parte, și între aceștia și cererea pie
ței, pe de altă parte, ca și nesocotirea

CUMPĂRĂTORUL
refuză să comande o varietate mai 
mare de modele, mergind pe același 
drum bătut, comod.

— Avem posibilitatea de a fabrica 
chiar și numai 50 de perechi de pan
tofi din fiecare model — afirma și 
ing. Virgil Ionescu, director la Com
binatul de pielărie și încălțăminte nr. 
I din București. Dar comerțul nu 
vrea să-și creeze probleme...

Nu comentăm afirmațiile nici u- 
nuia dintre interlocutorii noștri 
Prin această prismă trebuie insă 
înțeles faptul că din cele 35 
de modele noi de încălțăminte 
pentru bărbați și 100 pentru femei 
create și prezentate de întreprinde
rea „Dimbovița" din Capitală, bună
oară, la contractările pentru trimes
trul IV a. c., au ajuns la cumpă
rători doar 6 și, respectiv, 25 de mo
dele. Situația este asemănătoare și 
la confecții, tricotaje ș.a.m.d. Spre

faza de contractare, comerțul — 
mulțumindu-se adesea cu ceea ce 
poate oferi cu siguranță industria — 
nu reușește să exercite o influență 
activă asupra producției, să contri
buie la orientarea acesteia spre rea
lizarea varietății de mărfuri solici
tate pe piață.

S-ar putea crede că măcar pu
ținele sortimente contractate din mul
țimea celor existente la „masa" tran
zacțiilor vor ajunge în mod sigur ir 
magazine. Realitatea este alta. în 
magazine, varietatea sortimentali 
este din nou ciuntită. Unii furnizor: 
iși permit restanțe flagrante față de 
termenele contractuale. Referindu-nc 
la acest aspect, vom aminti că, la în
ceputul lunii octombrie a. c., În
treprinderile și combinatele de In
dustrie ușoară nu livraseră comer
țului, deși termenele contractuale ex
piraseră de mult, aproape 95 000 pe

contractului economic, instrument 
menit să disciplineze relațiile dintre 
furnizori și beneficiari.

Indiscutabil, soluții pentru, înlătu
rarea acestei stări de lucruri nefa
vorabile, pentru creșterea gradului 
de adaptabilitate a producției la ce
rerea de consum sint multiple. Prin
tre ele, desigur, se numără și recon
siderarea momentului încheierii con
tractelor, acordarea atenției ce se 
cuvine derulării lor. De o mare im
portanță este insă crearea unor a- 
semenea condiții ca industria să vină 
in contact direct cu cumpărătorii 
spre a Ie cunoaște gusturile, prefe
rințele și a .se adapta „din mers" și 
cit mai operativ acestora. Unor ast
fel de deziderate li se poate răs
punde prin înființarea unei rețele 
proprii de magazine de prezentare și 
desfacere ale industriei. Acțiunea, ini
țiată cu ani in urmă, avansează insă 
in ritm extrem de lent Există azi

în întreaga țară numai 37 de ma
gazine ale industriei ușoare, care 
desfac in acest an insignifianta can
titate de 1,5 la sută din producția a- 
cestei ramuri destinată pieței in
terne.

Funcționarea unui număr mare de 
unități comerciale ale industriei are 
o seamă de avantaje. Mai întâi, ele 
inlesnesc contactul direct al produ
cătorilor cu cumpărătorii, ceea ce o- 
feră posibilitatea cunoașterii imedia
te și profunde a cererilor, a gustu
rilor, adaptarea rapidă a producției, 
eliminarea arbitrariului existent azi 
la contractarea unor produse. Apoi, 
înlăturindu-se verigile intermediare 
— organizațiile comerciale cu amă
nuntul și cele cu ridicata — se a- 
sigură o mai mare operativitate în 
aprovizionare, reducerea substanțială 
a cheltuielilor de circulație. în fine, 
ceea ce este esențial, prin creșterea 
rețelei de magazine sînt satisfăcute 
în condiții mult mai bune solicitările 
cumpărătorilor.

Cel puțin trei concluzii se desprind 
din investigațiile noastre. în primul 
rînd, este imperios necesară așeza
rea pe alte baze a contractărilor. Alt
fel spus, acestea trebuie să reflecte 
cît mai cuprinzător cererea de con
sum, bineînțeles ținîndu-se seama de 
posibilitățile crescînde ale industriei 
de a diversifica neîncetat producția. 
E limpede, o asemenea condiție nu 
se poate îndeplini decit prin studie
rea și cunoașterea cit mai cuprinză
toare a cerințelor pieței, a exigen
țelor și preferințelor cumpără
torilor, atit de către industrie, 
cît și de către comerț. în al 
doilea rînd, pomîndu-se de la 
contracte bine fundamentate din 
punctul de vedere al corespondenței 
cu cererea reală de mărfuri, o im
portanță decisivă are respectarea în
tocmai a obligațiilor asumate de că
tre fiecare din cei doi parteneri. în 
al treilea rînd. nu trebuie aduse prea 
multe argumente care să demonstre
ze oportunitatea înființării unei re
țele întregi de magazine ale indus
triei, reprezentative, asigurindu-se pe 
această cale o emulație între unitățile 
producătoare și cele comerciale.

Pentru 
garderoba 
celor mici

TIMIȘOARA. (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — Fa
brica de tricotaje pentru co
pii „1 Iunie" din Timișoara ofe
ră și în aoest ultim trimestru 
al anului, pentru cea mai fra
gedă populație a țării, o gamă 
bogată de articole de lenjerie 
și de îmbrăcăminte, atit din fire 
de bumbac cit și din fire sinte
tice și supraelastice. Astfel, pe 
lingă cunoscutele costumașe 
pentru copii mici 6au cămășile 
și bluzele din bumbac pentru 
vlrste mai mari, au fost livrate 
comerțului noi sortimente de 
capoate, pantaloni și plăpumi 
din fire sintetice și moltopren, 
precum și de cămăși și bluzx; din 
bumbac in amestec cu fire sin- 
tetioe. Noile produse se remarcă 
prin eleganță, durabilitate și un 
grad sporit de finețe. în acest 
trimestru, fabrica timișoreană a 
realizat și primele articole de 
lenjerie și îmbrăcăminte din fire 
P.N.A. pentru copii pînă la vîrs- 
ta de 14 ani (fire sintetice tip 
lină). După cum ne informau 
conducătorii fabricii, aceste arti- 
oole au fost asimilate în 
producție cu citeva luni mai 
devreme decît se prevedea 
în planul tehnic, pină a- 
cum realizîndu-se circa 24 000 de 
diferite articole din aoest nou 
material, la care se adaugă cele 
34 000 de tricotaje din producția 
curentă, date peste plan.
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în ansamblul măsurilor privind ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
eficienței întregii activități econo
mice, Ia loc de frunte se situează cele 
referitoare la gospodărirea rațională 
a tuturor resurselor materiale, la re
ducerea consumurilor specifice de 
materii prime pentru fiecare produs 
în parte. Se poate aprecia cu deplin 
temei că, în acest domeniu. în unită
țile industriale din județul Vaslui 
s-au obținut unele rezultate bune. De 
pildă, în cele două fabrici ale Com
binatului de confecții — din Bîrlad 
și Vaslui — cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție marfă au fost di
minuate, în trei trimestre ale anului, 
cu 10,60 lei.

S-ar părea că nivelul de reducere 
a acestor cheltuieli nu e așa de mare. 
Dacă îl raportăm însă la întreaga pro
ducție marfă, rezultă 
cale s-a obținut un 
plimentar în valoare 
milioane lei. Numai 
rea economicoasă a .
foaia de țesătură, consumurile de 
materii prime au fost micșorate, în 
total, cu 800 000 lei. Apoi, valorifi
carea deșeurilor textile rezultate din 
operația de croit, folosirea înlocuito
rilor în locul unor materiale mai 
scumpe — spre exemplu, a inserției 
din tifon cașerat, la cămăși, în locul 
inserției din import — și alte măsuri 
asemănătoare au adus o economie de 
aproape 1,5 milioane lei.

Relevînd asemenea rezultate favo
rabile, nu putem trece totuși cu ve
derea că în județul Vaslui există o 
serie de 
acționat 
pentru 
teriale 
obținute pînă acum de ele fiind 
mult sub posibilitățile de care dispun. 
Un exemplu în acest sens îl consti
tuie Fabrica de mobilă din Vaslui. 
Aici, nivelul planificat pentru trei 
trimestre din acest an la indicato
rul „cheltuieli la 1 000 lei producție 
marfă" a fost depășit cu peste 10 lei. 
De reținut este faptul că pierderile 
la prețul de cost au fost determinate 
In exclusivitate de rezultatele con
semnate în primul trimestru al anu
lui, deoarece în următoarele șase luni 
au fost obținute economii. Se pune, 
firesc, întrebarea : de ce s-au înre
gistrat asemenea rezultate necores
punzătoare sau, mai exact spus, de ce 
nu s-a reușit în trimestrele doi și trei 
anihilarea depășirilor la prețul de 
cost din primele trei luni ale anului 
în curs ? Răspunsul este cît se poate 
de limpede : deși comitetul de direc
ție al fabricii a stabilit din timp un 
plan amplu de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, cu sarcini și responsabili
tăți concrete, capabil să ducă la îm
bunătățirea situației economice si fi
nanciare, multe dintre acțiunile pre
văzute au rămas doar pe hîrtie.

Se prevăzuse, de pildă, să se orga
nizeze mai bine aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, în așa fel 
ca acestea să sosească în fabrică po
trivit nevoilor producției. De aseme
nea, se stabilise să se introducă un 
sistem de lucru mai eficace al comi
siilor de recepție, care, înainte, nu 
întotdeauna își făceau datoria, atribu
țiile acestora fiind lăsate nu arareori 
pe seama unor gestionari. Nici una 
din aceste sarcini nu a fost îndepli
nită. Urmarea discrepanței dintre pre
vederi și realitate nu este greu de 
desprins : în zece luni din acest an 
unitatea a înregistrat însemnate de
pășiri la consumurile specifice. Iată 
cîteva exemple concludente : la che-

restea de fag s-au consumat în plus 
24 mc, la cherestea de rășinoase — 
73 mc, iar la furnire — aproape 
43 000 mp. Aceasta, pe de o parte. 
Pe de altă parte, și ca o consecință 
a modului superficial de recepție a 
materiei prime, la Fabrica de mobilă 
din Vaslui s-au rebutat piese și sub- 
ansamble în valoare de 530 000 lei. iar 
valoarea producției refuzate și reme
diate însumează circa 670 000 lei. Deci 
alte elemente care au 
favorabil cheltuielile 
beneficiul.

Deși fac pacte din
rite, o situație similară se constată la 
întreprinderea județeană de con
strucții și montaje Vaslui și la Fa-

influențat ne- 
de fabricație.

sectoare elite-

e

că pe această 
beneficiu su- 
de peste 5,6 

prin incadca- 
tiparelor pe

unități economice care nu au 
cu suficientă intensitate 

reducerea cheltuielilor ma
de producție, rezultatele
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nu știe să distingă nici poziția co
rectă a unei schițe tehnice. Aseme
nea „specialiști" mai activează și în 
alte compartimente ale uzinei. Dacă 
după un an și ceva de la punerea 
în funcțiune, această foarte modernă 
uzină nu și-a găsit încă ritmul firesc 
al producției, cauza o constituie, cu 
precădere, calificarea extrem de pre
cară a nu puține din cadrele care 
lucrează aici.

Cit de importantă este selecția fie
cărui cadru și repartizarea lui la lo
cul potrivit, conform pregătirii sale, 
o arată și situația întîlnită la 
Combinatul chimic din Rm. Vîlcea. 
în lunile julie și octombrie, la a- 
ceastă mare unitate s-au înregistrat 
două căderi de tensiune, care au pa
ralizat activitatea productivă. De 
fiecare dată, răspunzător s-a făcut 
ing. Gheorghe Vizitiu, adjunct al 
șefului serviciului energetic. Neți- 
nînd seama de părerea electricianu
lui de serviciu, care l-a avertizat că 
dispozițiile sale sînt greșite, acesta a 
ordonat diverse manevre la stațiile 
de înaltă tensiune. De ce deciziile 
acestui cadru de conducere au fost 
eronate ? Pentru că pregătirea ingi
nerului Gheorghe Vizitiu nu are le
gătură cu energetica, el fiind, de fapt, 
specialist în mașini-unelte și scule.

Atît la Găești, cit și la Rm. Vîl
cea, ni s-a sugerat că nu este cazul 
să facem o problemă din asemenea 
exemple izolate, întrucît preocupările 
pentru formarea unor nuclee puter
nice de cadre sînt evidente pretutin
deni. Ne îngăduim să nu ținem sea
ma de aceste sugestii din raționa
mente mult mai profunde. Da, sînt 
evidente in ansamblu strădaniile de 
a ridica nivelul de calificare a aces
tei mari mase de muncitori și spe
cialiști care activează în industria 
chimică. Dar tot atit de evidente con
tinuă să rămînă și lacunele în acest 
domeniu, lacune peste care nu pu
tem trece cu vederea oricît de pro
mițătoare ar fi imaginea generală. 
Nu din alt motiv, decît din conside
rentul că întotdeauna cînd au surve
nit avarii în funcționarea unor com
plicate instalații, blocări pe timp mai 
lung sau mai scurt ale producției, 
vinovată nu a fost marea masă a 
muncitorilor instruită și calificată, ci 
acea infimă minoritate străină de 
meserie. Or, nu poate fi admisă ideea 
că chiar și numai unul din cei care

Preocuparea pentru

reducerea cheltuielilor

materiale de producție

in întreprinderile

din județul Vaslui

ducere a consumurilor specifice de 
metal. Cu acest prilej s-au fă
cut propuneri conocete, stabilindu-se 
măsuri care, realizate, vor facilita, 
fără îndoială, încadrarea în cheltu
ielile planificate. Considerăm însă 
necesar ca, în perioada următoare, 
Combinatul pentru exploatarea și in
dustrializarea lemnului din Iași și 
grupul uzinal de rulmenți din Bra
șov să acorde un sprijin mai sub
stanțial unităților din subordine — 
respectiv, Fabricii de mobilă din 
Vaslui și Fabricii de rulmenți din 
Bîrlad — în fundamentarea si înde
plinirea indicatorilor economico-fi- 
nanciari.

Solicitînd sprijinul mai susținut al 
forurilor de resort pentru îmbunătă
țirea situației economice și financiare 
a întreprinderilor, nu înseamnă că 
unitățile economice din județul Vas
lui trebuie să aștepte totul „de sus". 
De altfel, atît la Fabrica de mobilă 
din Vaslui, la cea de rulmenți din 
Bîrlad, cît și la întreprinderea jude
țeană de construcții și montaje este 
evidentă dorința fermă a colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni de 
a se angaja 
îndeplinirea 
de producție, 
rentabilității
la justa valoare a unor neajunsuri, 
stabilirea operativă a măsurilor care 
se cer luate și aplicarea lor imediată, 
instaurarea la locurile de muncă a 
unui climat propice gospodăririi ra
ționale a resurselor materiale și bă
nești constituie, în acest sens, ele
mente esențiale în eforturile care se 
depun pentru creșterea eficienței ac
tivității economice în fiecare dintre 
întreprinderile industriale ale jude
țului.

Ing. Constantin GANEA 
activist al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R.
Vasile IANCU 
corespondentul „Scînteii*

cu toate forțele pentru 
și depășirea sarcinilor 

concomitent cu ridicarea 
economice. Aprecierea

producție- 
mai mari

din urmă

brica de rulmenți din Bîrlad. La pri
ma unitate amintită, datorită slabei 
preocupări a conducerilor de șantiere, 
a maiștrilor, a șefilor de depozite, 
privind manipula-rea. depozitarea și 
gospodărirea materialelor, consumu
rile de cărămizi, fier-beton și ciment 
sînt mari. Consecința ? Cheltuielile 
materiale prevăzute pentru perioada 
ianuarie — septembrie a.c. au fost 
depășite cu peste 1 560 000 lei. Cît 
privește Fabrica de rulmenți din Bîr
lad, la sfîrșitul trimestrului trei, chel
tuielile la o mie de lei 
marfă au fost cu 2,8 lei 
față de plan.

E adevărat, la această
fabrică, încă de la începutul anului 
în curs s-a ajuns la concluzia că indi
catorul respectiv nu se va realiza da
torită faptului că structura planului 
de producție a fost modificată, chel
tuielile de fabricație comunicate de 
Grupul de uzine pentru fabricația de 
rulmenți Brașov, din care face parte 
uzina din Bîrlad, rămînînd neschim
bate. La fel de real este însă faptul 
că, mult timp, comitetul de direcție 
al uzinei nu s-a preocupat îndeajuns 
de diminuarea cheltuielilor de pro
ducție. Dovada ? Volumul respinge
rilor și al rebuturilor este încă mare; 
și acesta nu este decit un exemplu.

Comitetul județean de partid Vas
lui a întreprins o serie de măsuri in 
scopul mobilizării tuturor factorilor 
din întreprinderile respective pentru 
gospodărirea rațională a resurselor 
materiale și bănești. De pildă, la Fa
brica de mobilă din Vaslui s-a cerut 
să se repartizeze sarcini de execuție 
și control pentru toți membrii comi
tetului de direcție. Participarea ac
tivă a fiecărui salariat la realizarea 
sarcinilor stabilite reprezintă princi
palul cîștig al acestei acțiuni. Iar 
unele rezultate au și început să se 
vadă. De asemenea, la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad s-au organizat 
dezbateri cu salariații, scopul fiind 
găsirea celor mai adecvate căi de re

lucrează la o instalație ce valorează 
zeci de milioane de lei să fie un ne
vinovat diletant !

Lacunele care se mențin în pregă
tirea cadrelor în industria chimică 
sînt și de altă natură. Investigația 
noastră a relevat că pregătirea prac
tică a absolvenților școlii profesio
nale este încă insuficientă, că- folo
sirea cadrelor specializate în străină
tate continuă să rămină necorespun
zătoare, că în unele uzine procesul 
de calificare și de ridicare a califi
cării continuă să fie dominat de for
malism. Sînt aceleași probleme pe 
care ziarul nostru le-a dezbătut pe 
larg in urmă cu doi ani.

Renunțind să mai revenim asupra

Cooperativele agricole de produc
ție din zonele de deal și munte ale 
județului Maramureș au ca ramuri 
de bază zootehnia și pomicultura. 
Pe lingă acestea, secțiile anexe și 
prestarea de servicii constituie 
sursă importantă de sporire a 
niturilor bănești, o posibilitate 
plus de valorificare a resurselor 
turale locale, de dezvoltare a 
dițiilor meșteșugărești, lată de 
cooperativele agricole și-au prevă
zut să realizeze, în 
murile anexe și 
prestarea de ser
vicii venituri care 
se cifrează la pes
te 21 milioane lei. 
Cum se realizea
ză această pre
vedere ?

Multe coopera
tive agricole, cum 
sînt cele din Re- 
meți, Tăuți-Mă- 
gheruș, Vișeul de 
Jos, Surdești, Să- 
pința și altele, au 
acumulat o expe
riență bună 
organizarea 
dezvoltarea 
țiilor anexe, 
diversificarea 
îmbunătățirea 
lității produselor, 
a lucrărilor 
prestațiilor 
tuate. Prin 
cutarea, pe 
de contract, 
nor lucrări 
exploatare a 
nului, prin confecționarea a peste 
12 000 cozi pentru unelte, coopera
torii din 
trat pînă 
tur Hor, ; 
consiliul . 
perativei 
preocupă . .
zarea și desfășurarea bună a proce
sului de muncă în secțiile anexe și 
de prestări de servicii. Aici au luat 
ființă o secție de producere a lă
zilor pentru ambalaj, pe care coo
peratorii vor s-o extindă, o rotărie 
și altele. Din aceste activități, coo
peratorii din Lăpuș vor obține ve
nituri însumind 550 000 lei. Pînă 
acum, mai bine de 90 la sută din 
ele au fost realizate. De asemenea, 
mai multe cooperative agricole — 
14 la număr — și-au planificat să 
realizeze un venit de 2,5 milioane 
lei din exploatarea nuielelor de pe 
malurile râurilor, precum și a celor 
provenite din răchită nobilă culti
vată. și prelucrarea acestora în di
verse împletituri coșuri, bătă-
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toare de covoare etc. Alte unități, 
mai ales cele din zona premontană, 
se ocupă dc producerea aracilor 
pentru legume și vie, a cozilor pen
tru unelte, spalierilor, măturilor, scă
rilor și altele.

Indiscutabil, față de anii trecuți, 
activitățile anexe și prestarea de 
servicii din cooperativele agricole 
au cunoscut un progres. Din- 
t—o investigație efectuată în mai 
multe cooperative agricole din zonele 
Vișeului, Sighetului și Lăpușului se

de cauciuc — activități care nu aveau 
„nici în clin, nici in mînecă" cu 
producția cooperativei, cu interesele 
cooperatorilor.

Există, desigur, și alte neajunsuri 
care au frînat dezvoltarea acestor 
activități. Uniunea județeană, verifi- 
cînd în circa 60 de cooperative a- 
gricole modul de organizare, de 
funcționare și retribuire a muncii 
în secțiile anexe, a constatat o 
slabă preocupare din partea pre
ședinților, a contabililor șefi față de

ții cooperative agricole din. județul Maramureș

RAMURILE ANEXE
o sursă de venituri

insuficient pusă in valoare
. Vișeul de Sus au înregis- 
în prezent, în contul veni- 
peste 2 milioane lei. Șl 

de conducere al coo- 
agricole . din Lăpuș se 
îndeaproape de organi-

desprind, însă, o serie de deficiențe în 
organizarea, funcționarea și dezvol
tarea secțiilor anexe și prestarea de 
servicii. Ani la rind, secțiile anexe 
au fost tratate ca o cenușăreasă 
atit de către consiliile de conducere, 
cit și de către Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole. Așa se ex
plică „absența" forței de muncă 
pregătită, calificată, din rîndul coo
peratorilor în aceste secții, încredin
țarea „gestiunii" unor persoane care 
nu au nimic comun cu calitatea de 
cooperator, cazuri întilnite la Să- 
listea de Sus, Dragomirești, Sara- 
său. Mocira și în alte unități. în
găduința, superficialitatea, toleranța 
de care au dat dovadă unele con
silii de conducere și chiar biroul 
executiv al Uniunii județene a coo
perativelor s-au răsfrânt negativ a- 
supra bunei organizări a muncii și 
eficienței economice a secțiilor a- 
nexe. Sub firma cooperativei agri
cole din Săliștea de Sus, de pildă, 
trei afaceriști din București con
fecționau nasturi, felinare, tampoane

urmărirea gradului de rentabilitate 
a acestora. In multe unități, evidența 
primară privind intrarea și ieșirea 
materiei prime, a materialelor fo
losite nu era ținută la zi, în mod 
corect, ceea ce oferea, mai ales în 
secțiile unde se lucrează cu „anga
jați", porțile de frustrare a avutului 
obștesc, de desfășurare a unor ac
tivități frauduloase.

Neajunsuri există și In ce privește 
valorificarea produselor respective. 
La un moment dat, datorită insufi
cientei cunoașteri a posibilităților de 
desfacere «-au adunat, în stoc, peste 
400 000 araci de legume și vie, 
16 000 mături de nuiele, 10 000 bu
căți spalieri pentru vie și altele. La 
Uniunea județeană a cooperativelor 
agricole, tovarășul Ovidiu Ciordaș, 
instructor cu ramurile anexe, ne 
spunea că multă vreme celor 10 000 
de spalieri pentru vie ai cooperativei 
agricole din Rohia nu li s-au găsit 
beneficiari, degradîndu-se pe rampa 
gării din Gilgău, unde au stat de 
astă-primăvară. De asemenea, co<>-

perativa agricolă din Dragomirești 
dispune de cantități însemnate de 
cozi pentru unelte, lăzi pentru amba
laj, scări, mături de nuiele etc., în 
valoare de 570 000 lei și pe care nu 
le poate valorifica Unele son
daje efectuate la unități econo
mice din județ relevă că multe pro
duse din ramurile anexe sint căutate 
și solicitate de acestea. Trustul ju
dețean de construcții. întreprinde
rea de materiale de construcții, șan
tierele de drumuri din județ aduc 

cozi de unelte 
din județele Mu
reș, Harghita, 
Bistrița-Năsăud.

Din discuțiile 
avute cu cadre 
de conducere din 
cooperativele a- 
gricole, la uniu
nea județeană, 
rezultă că există 
mari rezerve, ne
folosite sau slab 
utilizate, în dez
voltarea secțiilor 
anexe și presta
rea de servicii, 
în cele mai mul
te locuri se pot 
înființa ateliere 
de fierărie, tîm- 
plărie, dulgherie, 
dogărie, rotărie, 
instalații pentru 
tăiat buștenii și 
altele, legate di
rect de servirea 
producției și 
populației, 
întreținerea 
completarea 

ventarului gospodăresc. Nu 
făcut aproape nimic pentru produ
cerea materialelor 
cărămizi, arderea 
pentru care există 
județ.

în prezent, mai ._____
agricole au înaintat către U.J.C.A.P. 
documentații tehnico-economice ale 
secțiilor anexe pe care vor să le 
extindă sau să le înființeze în anul 
viitor. Este necesar ca Uniunea jude
țeană, cît și direcția agricolă să ajute 
consiliile de conducere să organizeze 
astfel de secții care să contribuie 
la valorificarea mai bună a resur
selor de materii prime din coope
rative, la folosirea judicioasă a for
ței de muncă, Ia stimularea mește
șugurilor 
cesare și 
lația din

a 
de 
Și in

s-a
de construcții — 

varului etc. — 
materie primă In

multe cooperative

și meseriilor absolut ne
solicitate de către popu- 

mediul sătesc.

Uzinele „23 August" din Capitală. Aspect din secția locomotive Diesel. 
Foto : M. Cioc
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în ce privește pregătirea unui 
număr suplimentar de cadre pentru 
viitorul cincinal, măsurile pe care 
le-am preconizat vizează, pe lîngă în
tocmirea unor planuri speciale de re
crutare și pregătire a muncitorilor, 
extinderea rețelei de licee industria
le de chimie pentru cuprinderea unui 
număr cît mai mare de elevi, creș
terea 
astfel 
tegra 
tori
experimentarea și generalizarea me
todelor psihotehnice pentru selecția 
candidaților la examenele de admi
tere în școli.

ponderii instruirii practice — 
ca absolvenții să se poată in- 
imediat în producție ca munci- 
de înaltă calificare — cit și

CADRELE
INDUSTRIES CHIMICE

lor cu alte detalii, ne-am adresat 
conducerii Ministerului Industriei 
Chimice pentru a afla punctul său de 
vedere în legătură cu această stare 
de fapte.

— Deși in ultimii ani au fost ob
ținute rezultate pozitive in Ce pri
vește selecția, specializarea și pro
movarea personalului, este adevărat 
că continuă să persiste o seamă de 
neajunsuri în acest domeniu, de na
tura celor amintite — ne-a spus ing. 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice. Sîntem pe deplin conștienți 
de această realitate. Tocmai de aceea, 
cu aproape o lună in urmă, ea a 
constituit obiectul unei analize în 
colegiul ministerului nostru. Cu acest 
prilej s-a dezbătut și elaborat un 
program care cuprinde măsurile ce se 
impun pentru pregătirea necesarului 
de muncitori și tehnicieni in perioada 
viitorului cincinal, pentru perfecțio
narea cunoștințelor și specializarea 
personalului prin reciclarea în cursuri 
organizate în acest scop, pentru se
lecționarea și promovarea cadrelor 
după criterii științifice, obiective.

în cel mai scurt timp posibil, vom 
trece la organizarea unor cursuri de 
împrospătare a cunoștințelor întregu
lui personal de conducere, incepînd 
de la șeful de secție, pină la direc
torii generali de centrale și grupuri 
industriale. Operația se va repeta din 
trei în trei ani ; pentru restul cadre
lor cu studii superioare — o dată la 
patru ani. Pînă la sfirșitul anului vii
tor, toți maiștrii vor fi cuprinși prin 
rotație într-un curs de perfecționare.

Acțiunea de perfecționare a califi
cării va fi generalizată la toate cate
goriile de muncitori. începind din ia
nuarie anul viitor, de exemplu, uni
tățile ministerului nostru nu vor mai 
încadra pe posturi de muncitori cali
ficați decit pe aceia care au absolvi* 
o școală profesională, un curs de pre
gătire în specialitate, sau au efectuat 
ucenicia la locul de muncă. De ase
menea de la aceeași dată nu vor mai 
fi promovați muncitori calificați din- 
tr-o categorie de salarizare în alta fără 
să fi absolvit un cure de perfecționare 
sau cursul de calificare de gradul II

pentru meseriile la care această con
diție se impune. Aș mai adăuga, în 
plus, că absolvirea la minimum trei 
ani a unui asemenea curs este obli
gatorie pentru menținerea muncito
rilor pe post sau trecerea lor intr-o 
treaptă superioară de salarizare.

— Ce măsuri aveți în vedere pen
tru creșterea eficienței specializării 
în străinătate, cît și pentru îmbună
tățirea selecției și promovării cadre
lor, în general ?

— In cîteva cuvinte, amintesc că 
selecția personalului care va fi tri
mis în străinătate pentru perfecțio
nare și specializare va fi făcută de 
acum inainte dintre cadrele cu o ve
chime de minimum cinci ani în spe
cialitate și pe baza unor contracte cu 
obligații ferme din partea acestora.

Intrucît în unele posturi de con
ducere mai sînt încadrați oameni 
care nu îndeplinesc condițiile prevă
zute, am cerut conducerilor centra
lelor, grupurilor și unităților să ana
lizeze, în lumina legislației in vi
goare situația lor, urmind ca în cel 
mai scurt timp să se stabilească mă
surile de rigoare. Această acțiune ur
inează să se încheie pînă la 10 ia
nuarie anul viitor.

— Am ajuns și la o întrebare ceva 
mai dificilă. Ce temeiuri putem lua 
în considerare pentru a rămîne con
vinși că acest plan cuprinzător nu 
va rămîne în bună parte doar ca o 
lăudabilă intenție, așa cum s-a în- 
tîmplat cu altele ? în urmă cu doi 
ani, bunăoară, cînd am analizat pe 
larg problemele pregătirii cadrelor 
industriei chimice, ni s-a vorbit, de 
asemenea, de un promițător program 
prin care se intenționa să se pună 
ordine definitivă în acest domeniu. în 
cei doi ani care au trecut de atunci, 
multe lucruri s-au schimbat în bine, 
dar nu pe cît era necesar.

— într-adevăr, așa stau lucrurile 1 
Planuri au existat, dar realizarea lor 
nu a fost întotdeauna exemplară. Pro
gramul de măsuri la care ne-am re
ferit vizează aspectele esențiale ale 
pregătirii, perfecționării și selecției 
cadrelor, iar transpunerea lor în viață 
este precis stabilită în timp. Pentru 
a obține efectele dorite, periodic se 
va raporta colegiului ministerului 
stadiul realizării măsurilor preconi
zate. Nu vom accepta nici cea mai 
mică neglijență in acest domeniu, în- 
trucît sîntem convinși că înalta pre
gătire tehnico-profesională a cadre
lor constituie punctul nodal al acti
vității industriei noastre chimice.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii

Medaliile de aur
'4

se făuresc în uzină
(Urmare din pag. I)

torul m cane, utilajele 
și instalațiile de foraj dețin 
pînă acum cea mai ridicată 
eficiență la export — ne-a 
informat inginerul Emilian 
Uleia, director tehnic în 
centrala amintită, adăugind 
că. în acest an, circa 90 la 
sută din producția de in
stalații de foraj este desti
nată exportului.

Ultimul deceniu, mai 
ales, a consemnat în acti
vitatea, în parametrii in
dustriei constructoare de 
utilaje și instalații petro
liere. o ascensiune con
stantă. Dorințele temerare 
ale specialiștilor în a- 
cest domeniu au de
venit realizări cotidiene. 
Medaliile de aur, simbol 
al elogiului, al recunoaș
terii pe plan mondial, le-au 
aureolat creațiile. Pînă a- 
cum, de patru ori la rînd : 
în 1964 la Leipzig, pentru 
instalația „3DH-200 A“ ; 
tot acolo, peste trei ani, 
pentru instalația „F-200", 
care avea să cucerească 
încă o medalie asemănă
toare la Brno, în 1968 ; și 
iarăși Leipzig 1970, unde 
la o nouă competiție a teh
nicii avansate din lume, 
efigia de aur încununează 
de astă dată calitățile ex
cepționale ale unui origi
nal prevenitor triplu de 
erupție, echipament com
plex de mare siguranță și 
eficiență în lucrările de 

și care, odată mon- 
gura sondelor, ex

clude posibilitatea erupții
lor libere. Această invenție 
a constituit o premieră 
mondială atît prin concep
ția sa constructivă, cît și 
prin caracteristicile teh
nico-funcționale.

Iată de ce standul de 
montaj general și probe de 
la uzina „1 Mai" ni-1 ima
ginăm ca pe un aeroport 
internațional, de pe care 
decolează spre toate meri
dianele lumii instalațiile 
cu marca „UPETROM",

instalații care își Înalță 
turlele în țări scăldate de 
Pacific sau Atlantic, de Me- 
diterană sau Marea 
dului, ori de 
cuptorului.

Cînd de pe 
moriei readuc 
crâmpeie din 
tută, constructorii 
teni de utilaj 
zimbesc, își arcuiesc nițel 
mai mult spîncenele și po
vestesc într-un fel detașat. 
De parcă nu despre ei ar 
fi vorba. De parcă nu ei 
sînt aoeia care, uitînd de 
nopți, le-au transformat în 
zile de lucru.

— Pentru că ziua, naiba 
știe de ce, cînd ai multe 
treburi de făcut, nu-ți mai 
ajunge. Atunci, n-ai înco
tro, apelezi și la noapte, la 
lampa de birou, la mai 
multe cafele negre și la 
mai multe țigări, pînă cînd 
scormonitorul și neastîmpă- 
ratul gînd descoperă lim
pede piscul ideii. Grabnic, 
o așezi pe hîrtie. Iar o 
simplă însemnare se trans
formă. mai tîrziu. după 
alte și alte colocvii colec
tive, într-un proiect com
plex. care ajunge apoi în 
secții, iar de aici la stan
dul de montaj general și 
probe.

Cel care îmi relata aces
te lucruri era inginerul 
Ion Munteanu, un bărbat 
cu tîmplele argintii, care 
de patrusprezece ani este 
în uzină. Conduce serviciul 
constructor-șef. La fel ca 
și inginerul Emilian Uleia, 
și alții ca ei, fac parte din 
prima promoție de ingineri 
pregătiți în țară pentru 
construcția de utilaj 
trolier.

La început a fost 
LD-150", capabilă să 
reze pînă la 3 200 m. Insta
lația aceasta inaugura o 
etapă și un drum nou : 
cariera mondială a foraju
lui românesc, într-o con
cepție originală și de mare

Nor-
soarele E-
pelicula me- 

: în discuție 
calea străbă- 

ploieș- 
petrolier

pe-

„4 
fo-

eficientă. Bineînțeles, pe 
parcursul anilor. instala
ției i s-au adus îmbunătă
țiri. Dar tipul ca atare 
continuă și în prezent să 
se producă pentru export, 
fiind printre cele mai mul
tiplicate serii de acest fel 
din lume.

Programele de cercetări 
au devenit tot mai încăr
cate. Treptele creației au 
fost urcate cu răbdare și 
consecvență. Calitatea pro
iectelor și a tehnologiilor, 
ideile celor din sectoarele 
de concepție și de execuție 
s-au sudat prin acel liant 
ce se cheamă pasiune și 
ambiție. La capătul unui 
nou efort, o știre proveni
tă de la Ploiești are o re
zonanță în întreaga lume: 
la sonda Tinosu (Prahova) 
s-a experimentat instalația 
„4 DH-315", capabilă să-și 
înfigă coloana pînă la a- 
dîncimi de 7 km. sapa el 
să muște din roci ascunse 
după temperaturi geofizice 
de pînă la 300 de grade.

Iată, așadar, cum cele 
peste 25 de tipodimensiuni 
de instalații de foraj cu 
marca „UPETROM". fabri
cate pînă în prezent, pot 
acoperi orice fel de lucrări 
între adîncimi de 800— 
7 000 de metri.

între aceste cote, un loc 
de prestigiu și-au cîștlgat 
instalațiile „F 320-3 DH“ 
și „F 320-DE" (expuse și 
la recentul Tîrg internațio
nal de la București), dife
rența între ele constînd, 
în principal că. deși amîn- 
două pot fora pînă la 6 000 
m, prima are acționare 
diesel hidraulică, iar cea
laltă — diesel electrică. în 
plus, „F 320-DE" este
daptabilă pentru lucrări de 
foraj marin. Ambele insta
lații sînt dotate cu dispo
zitive de automatizare și 
mecanizare, sînt transpor
tabile pe orice drumuri cu 
ajutorul mijloacelor auto, 
se montează repede și pot

a-

fi utilizate tn orice condiții 
de sol și climă.

Nomenclatorul de produ
se „UPETROM" nu poate 
fi epuizat prin cele amin
tite. Iată un exemplu care 
atrage atenția nu numai a 
reporterului, ci, la vremea 
respectivă, a lumii întregi 
și pe care nu pot să nu-1 
consemnez : cu o instalație 
românească a fost săpaită 
în 1965, în Brazilia, cea 
mal adîncă sondă pînă la 
acea dată de pe continen
tul latino-american : 5 213
metri. Acest nomenclator 
— ne spunea inginerul 
Mircea Cioată — va cu
noaște în anii care vin sub
stanțiale 
cantitative 
ceea ce 
concentrare de 
în sectoarele de concepție. 
Și aceasta, nu numai la 
nivelul uzinei „1 Mai", ci 
și în ansamblul activității 
centralei. în ale cărei com
partimente de concepție 
muncesc în prezent peste 
jumătate din specialiștii u- 
nităților componente. Se 
are în vedere ca, în urmă
torul cincinal, mai mult de 
75 la sută din produsele 
actuale să fie înlocuite cu 
altele noi, să se creeze in
stalații și echipamente în 
măsură să depășească a- 
dincimile de foraj atinse, 
să fie eficiente în direcția 
creșterii bazei de materii 
prime a tării prin stu
dierea platformei continen
tale a Mării Negre, așa 
după cum indică Directi
vele celui de-al X-lea Con
gres al partidului.

De pe acum, compe
tiția între colectivul Cen
tralei industriale de utilaj 
petrolier Ploiești (care a 
îndeplinit cu două luni 
mat devreme sarcinile din 
actualul cincinal la pro
ducția globală și marfă) 
și prevederile stimulatorii 
ale viitorului cincinal se 
anunță pasionantă, potrivit 
cerințelor exigente ale eco
nomiei naționale.

redimensionări 
și calitative, 

explică masiva 
specialiști

LA UZINELE „METALUL ROȘU“

NOI MAȘINI Șl
Produsele uzinei „Metalul 

Roșu" din Cluj și-au do- 
bîndit în ultimii ani o bine
meritată apreciere din partea 
beneficiarilor, pentru înaltele 
lor însușiri tehnice și funcțio
nale. Cîteva dintre cele 350 
de produse noi, asimilate de 
această uzină în actualul cin
cinal, au fost prezentate de 
curînd la prima ediție a Tîr- 
gului internațional de la Bucu
rești. Specialiștii au putut ur
mări, cu acest prilej, calita
tea și precizia ce o asigură

UTILAJE PENTRU INDUSTRIA UȘOARĂ
de
a-

aur

în exploatare o tricoteză 
mănuși, invenție distinsă 
nul trecut cu medalia de 
la Tîrgul internațional de la 
Viena, o mașină rectilinie de 
tricotat mecanizată, concepu
tă și executată la un înalt ni
vel tehnic, 
obține o 
modele în 
precum și 
condiționat

Nomenclatorul de produse 
ale uzinei „Metalul Roșu" din 
Cluj s-a completat recent cu

cu care se poate 
gamă variată de 
diverse contexturi, 
o microuzină de 
aerul.

un nou utilaj destinat indus
triei de tricotaje și un altul 
pentru tăbăcării. Uzina clu
jeană execută, de asemenea, 
o gamă largă de produse mult 
solicitate îrț diverse sectoare 
ale industriei ușoare (indus
tria sticlăriei, a porțelanuri
lor, maselor plastice și cau
ciucului). în anul viitor, la 
uzina clujeană vor fi asimila
te peste 30 de sortimente noi, 
necesare diverselor sectoare 
ale economiei.
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Ce loc atribuim
PRELEGERII

PLENARA UNIUNII ARHITECȚILOR 
DIN ROMÂNIA

CARTEA DE FOLCLOR

UNIVERSITARE 
in procesul de invățămint?

în Capitală, a avut loc marți ple
nara Uniunii Arhitecților din Româ
nia, în cadrul căreia a fost dezbătut 
proiectul Programului național de sis
tematizare, ce urmează să fie defini
tivat pină la sfîrșitul acestui an. Ală
turi de membrii uniunii, la lucrările 
plenarei au participat ingineri spe
cialiști în probleme de sistematizare, 
economiști, sociologi, geografi, pedo- 
logt din institutele de cercetări, re
prezentanți ai unor instituții centrale 
și ai consiliilor populare județene.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de prof. arh. Pompiliu Macovei, pre
ședintele Uniunii Arhitecților, care a 
subliniat importanța proiectului de 
program pentru sistematizarea loca
lităților rurale și urbane din țara

noastră. Prof. arh. Nicolae Bădescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația Lo
cală, a expus apoi proiectul Progra
mului național de sistematizare.

Luind cuvintul din partea Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
tovarășul Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Academiei, a subliniat 
sarcinile ce revin lucrătorilor aces
tei instituții în elaborarea studiilor 
sociologice în strînsă legătură cu ac
țiunea de sistematizare.

In cadrul discuțiilor, numeroși par- 
ticipanți, specialiști în diferite dome
nii și-au exprimat opiniile asupra 
proiectului, au făcut propuneri me
nite să contribuie la îmbunătățirea 
conținutului acestuia.

„ Tipologia folclorului1 
din răspunsurile la 

chestionarele lui B. P. Hașdeu"
■ ; . A

în contextul actual al 
dezvoltării și modernizării 
neîntrerupte a invățâmin- 
tului superior, al fluxului 
mare de informații tehnice 
și științifice și al vastei 
bibliografii de specialitate 
in limba română sau in 
limbile străine de largă 
circulație — cadru fertil și 
propice formării generații
lor de tineri intelectuali — 
prelegerea universitară do- 
bindește semnificații noi. 
Există însă in școala noas
tră superioară o situație pa
radoxală pe care am să în
cerc să o înfățișez prin 
date ce se referă la insti
tutul nostru. Cu toate 
că avem cursuri tipă
rite, intr-un tiraj care per
mite ca institutul să dispu
nă de un exemplar la doi 
studenți aflați în primii ani 
de 6tudiu și de cite un 
exemplar pentru studenții 
care frecventează anii IV— 
V, anumiți profesori, în o- 
rele lor da predare, repetă 
aceleași pagini din cursuri, 
pe care cei prezenți in am
fiteatre le-ar putea citi 
in bibliotecă sau acasă. Cu- 
noscind această stare de 
fapt — care, evident, nu 
se limitează la activitatea 
din institutul nostru — 
sint deosebit de importan
te precizările pe care 
le-a făcut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la deschiderea 
noului an universitar : 
„Este necesar să ne a- 
daptăm mai rapid cerin
țelor moderne, practicii din 
țările avansate, unde pre
darea cursului de către 
profesor este limitată la 
ceea ce a intervenit nou 
sau la explicarea unor fe
nomene care trebuie mai 
bine înțelese, lăsînd pe 
student să citească singur 
manualul, să se deprindă 
să selecționeze din curs 
ceea ce îi este folositor. 
Numai in felu! acesta ii 
învățăm pe student să 
muncească și să studieze 
ou bune rezultate".

Asemenea cerințe con
cordă cu cel mai autentic 
spirit universitar. Un atare 
spirit implică necesitatea ca 
cel aflat Ja catedră să co-

Conf. dr. ing. Constantin GUȚU 
prorector al Institutului de construcții din București

munice, într-un mod origi
nal, erudit, într-o perspec
tivă contemporană, idei și 
fapte fundamentale pentru 
pregătirea studenților. Dar o 
asemenea prezență la cate
dră, care se înscrie in co
ordonatele celor mai bune 
și mai înaintate tradiții ale 
invățămîntului nostru su
perior, e condiționată de e- 
laborarea anterioară a 
cursului. Și fac această re
marcă deoarece, după cum 
se știe, pentru numeroase

«emenea optică in elabora
rea cursurilor, pentru că o 
consider ca premisa gene
ralizării unei concepții mo
derne de predare.

Cum se știe, se vorbește 
tot mai frecvent de o „cri
ză de timp" a școlii superi
oare, datorată faptului că în 
vreme ce timpul de școla
rizare a rămas în general 
același ca în urmă cu 
cîteva decenii (și e fi
resc să fie așa), volu
mul de cunoștințe de spe-

puncte de vedere

discipline care se predau 
în școala superioară nu s-au 
tipărit încă manuale sau 
cursuri. în aceeași ordine 
de idei, cred că se cere 
remarcat că unele din cursu
rile aflate la indemîna stu
denților sint vechi, depăși
te, iar altele sint discutabi
le din punctul de vedere al 
concepției sau actualității 
lor. Constatind acest lucru, 
nu fac decit să tran
scriu o părere des ve
hiculată în cercurile uni
versitare, potrivit căreia 
calitatea unor cursuri este 
viciată de încărcarea lor 
excesivă cu factologie peri
sabilă. Or, și cel mal bun 
curs de specialitate, atunci 
cind vede lumina tiparului, 
conține o informație dt de 
cit depășită, deoarece în 
perioada în care se află în 
tipografie intervin, inerent, 
numeroase fapte, date ști
ințifice noi, informații do
cumentare care se cer co
municate studentului. După 
părerea mea este necesar ca 
în scurt timp să se reali
zeze la toate disciplinele 
cursuri în care să prevaleze 
tezele, principiile funda
mentale ale disciplinei res
pective. Pledez pentru o a-

cialitate oferit de știință și 
tehnică a sporit de cîteva 
ori și sporește într-un flux 
neîntrerupt. Problema a- 
ceasta — într-adevăr au
tentică — nu este, totuși, 
insolubilă dacă vom aban
dona pretutindeni prac
tica de a citi pur și 
simplu de la catedră pa
gini din cursurile tipărite 
cu ani în urmă. în treacăt 
fie spus, o asemenea „pre
legere" nu este de natură 
să stimuleze interesul pen
tru aprofundarea disciplinei 
în cauză și poate crea chiar 
situații penibile pentru pro
fesor, întrucît studenții nu-1 
urmăresc cu atenția cu
venită. După părerea mea, 
în învățămîntul superior 
trebuie promovată metoda 
de predare care să aibă în 
vedere, așa cum se întîm- 
plă în unele țări avansate, 
o complinire firească între 
cursul tipărit și prelegerea 
rostită de la catedră, pre
legerea rezumindu-se — 
dacă mă pot exprima așa — 
la explicarea unor feno
mene mai complexe, a unor 
fapte capabile să contribuie 
Ia aprofundarea disciplinei. 
Unii profesori practică 
chiar această metodă de

predare și au anunțat stu
denții, încă din prima zi a 
anului universitar, care a- 
nume capitole din manua
lele lor urmează să le ci
tească. fără explicații ante
rioare (în institutul nostru, 
de pildă, la cursurile Ali
mentarea cu apă și Hidrau
lică). în timpul cîștigat ast
fel, auditoriul din amfitea
tre, săli de seminar și la
boratoare va putea fi infor
mat mai detaliat asupra 
noutăților care s-au înregis
trat in disciplina predată, 
profesorii vor putea reveni 
asupra unor probleme com
plicate expediate în spații 
restrinse in curs sau lansa 
spre discuție subiecte și 
teme care să atragă studen
ții spre munca de cercetare. 
O astfel de metodă de pre
dare ne va conduce, evi
dent, la un serios cîștig de 
„timp" și în preocupările 
noastre de a difuza către 
studenți un volum cît mai 
dens și mai reprezentativ 
de cunoștințe și de a des
congestiona planurile si 
programele de învățămînt, 
pentru a face loc atît unui 
volum de ore crescut, nece
sar pregătirii practice a 
studenților, cît și pentru 
lectura individuală a aces
tora. Și nu trebuie să mai 
demonstrăm că studenții 
vor avea mult de cîștigat 
dacă se vor concentra asu
pra lecturii individuale, a 
muncii de laborator etc.

Am enumerat doar cîteva 
opinii cu privire la profi
lul atît de complex al pre
legerii universitare, cu pri
vire la spiritul de muncă 
universitar. Reflecțiile mele 
au izvorîț nu din dorința 
de a absolutiza vreuna din 
ideile amintite, ci, mai de
grabă, din dorința de a face 
mai receptivi pe unii co
legi cu mai puțină expe
riență didactică la sarcinile 
nobile, de mare răspundere 
civică, pe care le avem cu 
toții, slujitorii școlii supe
rioare românești, chemați 
să pregătim cu temeinicie 
generațiile de tineri inte
lectuali, participanții ' de 
mîine la opera de edificare 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Sărbătorirea a 120 de ani 
de la înființarea 

Facultății de drept
Marți după-amiază, la Universita

tea din București, a avut loc sărbă
torirea a 120 de ani de la înființarea 
Facultății de drept. La festivitate au 
luat parte conducători ai unor mi
nistere și instituții centrale, acade
micieni, profesori, vechi absolvenți 
ai facultății, studenți.

în cuvintul omagial, prof. dr. do
cent Mircea Lepădătescu, decanul 
Facultății de drept, prezentînd un 
scurt istoric al facultății, care a con
stituit și prima formă de învățămînt 
superior din țara noastră, a relevat 
aportul acestei școli la formarea ca
drelor de juriști și a evocat numele 
unor profesori de renume ai Facul
tății de drept bucureștene, printre 
care Nicolae Titulescu și Lucrețiu 
Pâtrășcanu.

în continuare, vorbitorul a subli
niat dezvoltarea pe care a cunoscut-o 
in ultimii ani invățămintul juridic, 
ca urmare a sprijinului permanent 
acordat de partid și guvern.

în încheiere, decanul facultății a 
relevat preocupările actuale ale ca
drelor didactice în vederea asigurării 
unei mai eficiente pregătiri a stu
denților prin ridicarea continuă a ni
velului ideologic și științific al cursu
rilor și prin găsirea unor forme noi 
pentru transmiterea cunoștințelor de 
drept, printr-o mai strînsă legare a 
învățământului juridic de cerințele 
practicii.

Participanții la festivitate au fost 
salutați apoi de procurorul general 
al Republicii Socialiste România, 
Augustin Alexa, președintele Tribu
nalului Suprem, Emilian Nucescu, 
adjunctul ministrului justiției, Nico
lae Popovici, președintele Asociației 
juriștilor din România, Stelian Ni- 
țulescu, președintele Colegiului de 
avocați al municipiului București, 
de președintele Asociației studenților

din Facultatea de drept, Andrei Po
pescu, și alții.

într-o atmosferă de viu entuziasm, 
participanții la festivitate au adoptat 
textul unei telegrame adresate CO
MITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, printre altele :

Cadrele didactice și studenții Fa
cultății de drept din București țin 
să-și exprime astăzi, cu ocazia ani
versării a 120 de ani de la înființarea 
facultății, satisfacția și recunoștința 
pentru condițiile de studiu și cerce
tare puse la dispoziție prin grija 
permanentă a partidului.

Dorim să vă mulțumim dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
Ceaușescu, se spune în continuare în 
telegramă, pentru atenția acordată 
domeniului juridic, pentru preocu
pările in direcția perfecționării 
continue a legislației noastre socia
liste, pentru grija manifestată în 
vederea așezării ferme a relațiilor 
sociale pe temelia sigură a legalită
ții, pentru asigurarea suveranității 
legii.

în anii care s-au scurs de la re
forma învățămintului, Facultatea de 
drept din București a pregătit 6 893 
absolvenți.

Folosim acest prilej — se sublinia
ză în încheierea telegramei — pen
tru a raporta că profesorii și stu
denții Facultății de drept din Bucu
rești — așa cum cere tradiția uni
versitară — nu vor precupeți nici un 
efort pentru ca făclia științei drep
tului românesc să strălucească tot 
mai puternic, pentru ca absolvenții 
acestei facultăți să fie elemente de 
bază în apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a proprietății 
socialiste, a drepturilor și interese
lor legitime ale cetățenilor.

(Agerpres)

Fără îndoială, fol
cloristica română ma
nifestă in ultima vre
me o tot mai accen
tuată orientare către 
cercetarea sistematică 
a patrimoniului nos
tru popular, către e- 
laborarea, deocamdată, 
a unor opere pregăti
toare în vederea rea
lizării marilor sinteze 
pe care cu toții le aș
teptăm. Publicarea de 
bibliografii și cata
loage ale speciilor, 
preocuparea pentru 
găsirea unor căi me
todologice cît mai a- 
decvate studierii feno
menului culturii popu
lare, inițierea atlasu
lui etnografic și a u- 
nor dicționare de 
mare anvergură, ală
turi de valorificarea 
rezultatelor cercetării 
de fond în studii cît 
mai sugestive sint, 
desigur, doar cîteva 
dintre faptele ce ar 
putea fi aduse în spri
jinul afirmației de mai 
sus.

Tipologia folclorului 
din răspunsurile la 
chestionarele lui B. P. 
Hașdeu, lucrare de Ion 
Mușlea și Ov. Bîrlea, 
recent apărută în Edi
tura Minerva, antici
pează și, totodată, e- 
xemplifică orientarea 
de care vorbim. O anti
cipează, întrucît princi
palul ei autor, regreta
tul Ion Mușlea, a înce
put munca de elabora
re a lucrării eu aproa
pe două decenii în ur
mă, propunindu-și ca 
ea să constituie doar 
un prim pas in realiza
rea instrumentelor de 
lucru absolut necesare 
în domeniul fol
cloristicii ; și o exem

plifică, deoarece prin 
însuși profilul ei se în
scrie pe linia efortu
rilor actuale de abor
dare științifică a te
zaurului folcloric ro
mânesc.

Pornind de la răs
punsurile primite din 
toată țara la cele 
două chestionare pe 
care le-a inițiat B. P. 
Hașdeu — cel juridic 
in 1877, iar cel ling
vistic în 1884 — răs
punsuri de o valoare 
și o amploare unică 
(e de ajuns să men
ționăm că ele sint an
terioare colecțiilor oa
recum clasice ale lui 
G. Dem. Teodorescu 
și Gr. Tocilescu și că 
însumează circa 20 000 
de pagini), I. Mușlea 
dorea să înfățișeze 
cercetătorului și citi
torului într-un mod 
sintetic și ordonat bo
găția acestui material 
faptic, alcătuind pe 
baza lui o imagine de 
ansamblu a culturii 
populare române, a o- 
biceiurilor și viziunii 
noastre asupra lumii, 
a științelor empirice și 
a înțelepciunii popu
lare, a creație! artis
tice folclorice. Din 
păcate, însă, d nu și-a 
putut termina opera 
astfel concepută. Este 
meritul lui Ov. Bîrlea 
de a fi continuat-o și 
pus-o în valoare.

Tipologia... — de 
fapt un catalog cu tri
miteri la fiecare răs
puns cu caracter fol
cloric, aranjat pe pro
bleme, intr-o structu
ră organică — relevă 
multitudinea și inte
resul diverselor aspec
te ale culturii noastre 
populare, punind, prin

materialul inedit, în
tr-o nouă lumină o se
rie întreagă de ches
tiuni de natură mito
logică, filozofică, fol
clorică, literară, ling
vistică, de teorie a ar
tei sau privitoare la 
științele naturii etc. 
de cea mai mare im
portanță. Desigur, în 
mod implicit, Tipolo
gia... scoate în eviden
ță rolul personalității 
lui B. P. Hașdeu în 
dirijarea cercetărilor 
și adunarea propriu- 
zisă a materialului 
folcloric, întregind 
astfel cunoștințele 
privitoare la activita
tea sa folcloristică. 
Publicarea unei selec
ții antologice a texte
lor reprezentative din 
cuprinsul colecției ne 
va oferi, cu siguranță, 
o imagine și mai con
cludentă asupra im
portanței inestimabile 
a răspunsurilor primi
te de Hașdeu la cele 
două chestionare.

îmbinînd sistemul 
referențial cu cel de 
prezentare nemijloci
tă a faptelor (ilustra
te adesea prin largi 
citate), Tipologia... 
constituie un valoros 
și indispensabil in
strument de lucru în 
toate domeniile men
ționate. în același 
timp, ea reprezintă — 
după cum se remarcă 
în prefață — „o cin
stire a memoriei lui 
B. P. Hașdeu, care a 
plănuiit-o in cadrul u- 
nei construcții atit de 
mărețe, incit covîrșea 
puterile unui om, fie 
acela chiar un titan ca 
inițiatorul ei".

I. OPR1ȘAN

„Izvoare folclorice 
și creație originală11

teatre

• Aurul : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
• Impostorii t COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Ciclul de filme „Capă șl spa
dă" : VITAN — 11; 15,30; 18; 20,30, 
PROGRESUL — 11,30; 15,30; 18.

• Fantasme : PATRIA 
12,15; 15; 17,45; 20,30, CAPITOL - 
19; 21,15, SALA PALATULUI — 17 
(seria de bilete — 3462); 20,15 (se
ria de bilete — 3463).
• Răzbunarea Știutului : BUCU
REȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45: 
19; 21,15, CAPITOL — 8; 10; 12,15; 
14,30; 16,45.
a King Kong evadează : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45, 
16; 18,15; 20,30, VICTORIA — 9,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Călugărița din Monza : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Mayerling (ambele serii) : CEN
TRAL — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Dragoste la Las Vegas : LUMI
NA — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16.
• O părere deosebită : LUMINA
— 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Htbernatus : DOINA — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, PROGRESUL — 20.
• Tarzan, omul maimuță : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare. 
a Medalion Charlie Chaplin — 9; 
Acord final — 10,30; 12,30; 14,30;
Femela visurilor mele — 16,30; 
18,45; circul — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Ciclul de filme „Aventura" : 
FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a Departe de lumea dezlănțuită : 
GRIVITA — 9,30—12,30 în conti
nuare ; 16,15; 19,30, TOMIS — 8,30— 
14 în continuare ; 16,45; 19,45.
Îl Valea păpușilor : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE PQPOARE — 17,30; 20.
• Flacăra olimpică : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.
a 100 de carabine : DACIA — 
8 45—20,30 In continuare, MIORIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a în arșița nopții; BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30.
a A trăi pentru a trăi : UNIREA 
— 15,30; 18; 20,30.
a Sentința: LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
a Ultimul mohican : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, GIULEȘTI 
— 15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
a Patricia și muzica : 
CENI — 15,30; 17,45; 20. 
a Intîlnirea : PACEA 
18; 20.
a străinii: CRÎNGAȘI 
20.a Sechestru de persoană : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Cadavrul viu : VOLGA — 19,15. 
a Afurisitul de bunic : VOLGA 
— 15; 17.
a Omul ras In cap : VIITORUL 
— 16.
a Intr-o seară un tren : VIITO
RUL — 18; 20.
a ciclul de filme din „Istoria 
Westernului" : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16, 18,15; 20,30.
a Medicul de la asigurări: AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
a Măsura riscului :
15,30.
a Degetul de fier :
11; 18; 20,15.
a Agonie șl extaz :
15,30; 19.
a Greșeala regelui : MUNCA — 14. 
a Răpirea fecioarelor i‘MUNCA — 
16; 18; 20.
a Petrecerea : FLACARA — 16: 
18; 20.
a De șapte ori șapte : ARTA — 
14—16 în continuare ; 18,15; 20,30. 
a Dreptul de a te naște : RAHO
VA — 16; 18; 20.

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Muzică de orgă în interpretarea 
lui Horst Gehann — 20.
a Opera Română : Coppella —
19,30.
a Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Moartea ulti
mului golan — 20.
a Teatrul de comedie : Arca bunel 
speranțe — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru Iubire 
— 20.
a Teatrul Mic : Prețul — 20.
a Teatrul Glulești : Geamandura
— 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 16.
a Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
ctntec — 10; 17; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17.
a Teatrul de stat din Oradea — 
secția română — (tn sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
glale") : Moartea unui comis voia
jor — 20.
a studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Comediile vremii — 20.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Senatul Lunii
— 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.
a Circul ,,Globus” : Star 
•70 — 19,30.
a Teatrul „C. 
Magheru) : Sus
— 19,30; (sala 
morții— 20.

I. Nottara" 
pe acoperiș 

Studio) :

circa»
(sala 

!n sac 
Cercul

15,45;
16; 18;

19,15

19,20MOȘILOR —

MOȘILOR

POPULAR

20,30

tCOTRO-

Cabinet economic TV. Legis
lația privind protecția mun
cii șl practica.
Transmisiune directă a tra
gerii concursului Pronoex- 
pres.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19,30 Telejurnalul de seară. _ 
20,00

în jurul orei 11,00 — Sosirea la 
Sofia a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care face o vizită ofi
cială de prietenie In Republica 
Populară Bulgaria.
18,00 Enciclopedie pentru elevi. 
18,30----- ‘ 1

Handbal. România — U.R.S.S. 
(masculin) — repriza a 2-a). 
Transmisiune de la Cluj. Co
mentează Cristian Topescu 
Telecinemateca : film de Ella 
Kazan — „America, America" 
(partea I).
Cadran internațional.
Gala marilor lnterprețl ro
mâni. Lucia Stănescu de la 
Opera Română din Cluj. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Noua Casa de cultură a Sindicatelor din Baia Mare Foto: M. Andreeseu

Tineri la galeriile „Appolo"
Ioan Grigore, unul 

din artiștii care ex
pun zilele acestea la 
galeria „Apollo” din 
Calea Victoriei, este 
un nume cunoscut în
tre tinerii artiști plas
tici, impus și de ex
poziția personală des
chisă cu un an în urmă 
la sala din b-dul Mâ- 
gheru. Drumul croit de 
loan Grigore, cu miga
lă și răbdare își are 
obîrșia în ținuturile 
sale natale, — dealuri 
sau coline, păminturi 
însămînțate și munci
te de mina omului. 
Aici, pe calota sferică 
a pămintului, devenită 
subiectul tablourilor 
sale, se desfășoară, cu 
ritualurile și obiceiuri
le ei, viața comunită
ții („Primire", „Răs
cruce", „Iarna").

N-am putea spune 
cu precizie spre ce tip 
de perspectivă înclină 
artistul ; spre cea nu
mită „în zbor de pasă
re" ori spre cea combi
nată. Dar nu acest de
taliu frapează. loan 
Grigore construiește 
pe ecranul plastic un 
snațiu închis, spațiul 
clasic, în interiorul că
ruia spectatorul este

invitat să se miște ca 
într-un microcosmos, 
în viziunea artistului, 
microcosmosul se re
duce la cîteva elemen- 
te-cheie, elemente- 
simbol : casa, pasărea, 
glia, drumul, răscru
cea, globul solar...

Pictorul nu face par
te din categoria celor 
cu o evoluție artistică 
spectaculoasă. In lu-

aidama unor corzi 
bin« întinse.

La loan Grigore pu
tem vorbi de un stil. 
Un stil linear, avid de 
structuri solide, eter
ne, capabile să sugere
ze o realitate. I-am 
reproșa o anumi
tă fixație in ceea ce 
privește soluționarea 
plastică.

Despre Costel Badea

exista sau chiar dacă 
se năștea rămînea 
pentru mult timp încă 
neobservată. Așa cum 
pentru toți pictorii cu
lorile, pînzele, pensu
lele sint aceleași, dar 
rezultatele obținute cu 
ajutorul lor diferă, 
tot așa se întîmplă și 
cu „olarii". Ca să dau 
un exemplu. Produsele 
fabricii de ceramică

CARNET PLASTIC
crări mai vechi sau 
mai noi observăm 
același atașament față 
de aspectul fizic al 
realității, aceeași vi
ziune plastică prin vo
lume. Obiectele din 
pictura sa nu suferă 
incertitudinile luminii 
(lumina fiind ea în
săși un element auto
nom). Ele aspiră spre 
acel echilibru stabil, 
aflat în afara goanei 
timpului. Dacă privim 
cu atenție un tablou 
ca „Popas" sau „Răs
cruce" observăm frac
ționarea lineară a spa
țiului, tensionarea for
melor prin contururile

scrisesem cu ocazia 
decernării premiilor 
U.A.P. pe anul 1969 
(cînd i-a fost înmînat 
premiul tineretului) 
că stăpînește foarte 
bine repertoriul va
riat al formelor ce
ramice, tehnica prelu
crării pastel, resursele 
inepuizabile ale ango- 
bei și smalțului, tre- 
cind de la treapta 
meșteșugului la cea a 
artei. Ti place să se 
intituleze olar, deși 
sub această modestie 
insinuantă se ascunde 
un nobil privilegiu, 
împămîntenit de mile
nii. Pe atunci titulatu
ra de artist nici nu

de la Sighișoara, pe 
care le găsim în co
merț, folosesc aceleași 
materii prime ca și 
Costel Badea (el în
suși lucrindu-și de ani 
de zile obiectele de 
ceramică la Sighișoa
ra). Din mîinile dă
ruite ale lui Badea 
iese însă o altă gresie 
și o altă faianță, cea 
premiată anul acesta 
la Perugia cu ocazia 
unei expoziții interna
ționale. Piesele expuse 
la galeria „Apollo" 
sint, în același timp, 
și sculpturi și vase de 
flori, și proiecte de

monument și forme 
ornamentale, și struc
turi aerodinamice și 
oale de Cucuteni sau 
Hamangia. Suprafața 
lor netedă, de culoarea 
sidefului bătut de ar
șița soarelui și scăldat 
în rouă dimineții, are 
mii de cracheluri, ai
doma unor pori giganți 
prin care ceramica 
respiră. Unele din ele 
seamănă cu Victoria 
din Samothrace, alte
le cu Pegas sau cu 
Icar. Unele sint aido
ma siluetelor de Ta
nagra, suple, mici șl, 
deloc paradoxal, mo
numentale. Cele reali
zate în gresie au for
ma unor ulcioare pîn- 
tecoase, puse unele 
peste altele, ca într-o 
zi de tîrg. Cu aseme
nea imaginație și cu 
o asemenea știință a 
meșteșugului, pentru 
Costel Badea nimic 
nu pare impasibil. Nici 
chiar o lucrare înaltă 
de 2 m (din gresie ! !) 
proiectată pentru Cos- 
tinești.
Ruxandra
Garofeanu NĂDEJDE

Cercetarea raportu
rilor atit do diverse 
ca finalitate artistică 
dintre bogatul tezaur 
al creației folclorice și 
operele scriitorilor 
care au jalonat in 
timp evoluția litera
turii noastre relevă o 
legătură permanentă, 
indisolubilă, cu con
secințe dintre cele 
mai fertile. O dată cu 
trecerea anilor, datele 
definitorii ale acestor 
raporturi au cunoscut, 
desigur, modificări 
sensibile, de la in
fluențele directe — e- 
vidente, bunăoară în 
scrierile generației de 
la 1848, în care fol
clorul pătrundea prin 
preluarea și prelucra
rea unor motive și 
mijloace de expresie 
specifice — ajungîn- 
du-se în perioada con
temporană la forme 
mal subtile de mani
festare. Decantate și 
filtrate prin prisma 
individualității scriito
rului, a concepțiilor 
sale etice și estetice, 
elementele caracteris
tice literaturii popu
lare își exercită acum 
înrîurirea îndeosebi 
asupra viziunii artis
tice, asupra trăsături
lor cu care este in
vestit universul uman 
pe care literatura îl 
configurează, asupra 
atmosferei pe care o 
degajă.

Orientate tocmai in
tr-o asemenea direc
ție de cercetare, lu
crările realizate in anii 
din urmă de membrii 
sectorului de literatură 
populară în cadrul ac
tivității științifice a 
Institutului de istorie 
și teorie literară „G. 
Călinescu" își propun 
să cuprindă — în 
timp, de bună seamă 
— aria largă a legătu
rilor întregii noastre

literaturi moderne cu 
izvoarele culturii 
populare, detectind nu 
numai prezența filo
nului folcloric, ci și 
modalitățile originale 
In care acest filon este 
valorificat. Spre deo
sebire de mai vechi 
exegeze — cum este, 
bunăoară, cea semna
tă în 1936 de Al. 
Dima, , „Zăcăminte 
folclorice în poezia 
noastră contempora
nă" — care pri
veau în ansamblul 
lor problema in dis
cuție, studiile reunite 
in volumul intitulat 
„Izvoare folclorice și 
creație originală" — 
publicat nu de mult 
de Editura ACADE
MIEI, sub Îngrijirea 
științifică a lui. Ovi- 
diu Papadima — tind 
spre o aprofundare a 
investigației, din per
spectiva pe care fi
lozofia materialist- 
dialectică o dă cerce
tătorului de astăzi, o- 
prindu-se cu mijloace 
analitice adecvate a- 
supra operei cîtorva 
dintre personalitățile 
proeminente care s-au 
impus în perioada in
terbelică. Analiza 
scrierilor lui Mihail 
Sadoveanu, Octavian 
Goga, Gala Galaction, 
Ion Pillat, Ion Barbu 
și Vasile Voiculescu, 
autori reprezentativi, 
aparținind unor gene
rații ce se succed și 
unor diverse orientări 
literare — să ne gîn- 
dim în acest sens la 
poporanismul care 
poate fi invocat în le
gătură cu proza lui 
Mihail Sadoveanu sau 
la ermetismul liricii 
lui Ion Barbu — ilus
trează, de altfel, eloc
vent „infuzia de via
ță" pe care folclorul 
a dat-o, și o poate da

încă, literaturii noas
tre.

Ținînd seama de 
trăsăturile proprii 
creației fiecăruia din
tre scriitorii studiați, 
semnatarii studiilor 
incluse în volumul de 
față — I. Oprișan, 
Emil Mânu, Viorica 
Nișcov, Ovidiu Papa
dima, George Mun
tean — și-au elaborat 
din unghiuri diferite 
contribuțiile, fie ocu
pi ndu-se de un sec
tor precis delimitat al 
activității acestor scri
itori (ca in studiile 
„Rolul cărților popu
lare in opera lui Mi
hail Sadoveanu" sau 
„Folclorul in poezia 
lui Ion Barbu"), fie 
incercînd să descifre
ze liniile principale 
ale evoluției lor („Sin
teze folclorice în poe
zia lui Octavian Goga", 
„Itinerariile poeziei 
lui Ion Pillat"). Dacă 
principiile metodolo
gice care au dus la 
alegerea acestor for
mule ar putea consti
tui în continuare un 
subiect de discuție, ca 
de altfel și unele a- 
precieri de amănunt, 
credem însă că, în an
samblul său, volumul 
reușește să readucă in 
atenția specialiștilor 
un domeniu de cerce
tare plin de semnifi
cații, conturîndu-i tot
odată dimensiunile. 
Un domeniu in care 
eforturile se cer con
centrate atit spre ex
tinderea ariei studiate, 
evitîndu-sc însă fac- 
tologia, cit și sure re
levarea sensurilor mai 
adinei pe care ie re
liefează apelul frec
vent al scriitorilor 
noștri Ia ..izvorul pu
rurea reîntineritor" al 
creației folclorice.

S. MOVILEANU

Știri culturale
Marți la amiază, în incinta Muzeu

lui Satului s-a deschis expoziția „Por
tul popular al românilor din Banatul 
iugoslav", organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și Mu
zeul Voivodinei din Novisad, în cadrul 
schimburilor culturale dintre România 
și Iugoslavia.

Prin cele 140 de obiecte, expoziția 
ilustrează frumusețea și varietatea 
țesăturilor și a altor obieote realizate 
de meșteșugarii români din Banatul 
iugoslav.

La deschidere au participat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, di
rectori de muzee, cercetători, muzeo
grafi, precum și o delegație iugoslavă 
condusă de Jovan Dundin, directorul 
Muzeului Voivodinei din Novisad.

Au fost prezenți, de asemenea, Iso 
Njegovan, ambasadorul R'S.F. Iugo
slavia la București, și alți membr 
ai ambasadei.

La vernisaj au rostit alocuțiun 
Gheorghe Focșa, directorul Muzeulu 
Satului, și Mirjana Maluckov, cerce 
tător etnograf Ia Muzeul Voivodinei,

★
In cadrul ciclului pe care Asocia

ția cineaștilor îl organizează cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani de cine
matografie socialistă românească, ci
nefilii bucureșteni au urmărit marți 
după-amiază, la sala Union, un spec
tacol de gală cu filmul „Directorul 
nostru". La această premieră omagia
lă erau prezenți principalii realiza
tori ai fi |m ului : regizorul Jean 
Georgescu, operatorul Ion Cosma și 
actorii Angela Chiuaru, Dem Savu, 
Dorina Done, H. Nicolaide.

★
în orașul Bistrița a luat ființă o 

Universitate populară. La inaugura
rea cursurilor a luat cuvintul nrof. 
dr. docent Ștefan Pascu, membru co
respondent al Academiei, rectorul U- 
r.iversității „Babeș-Bolyai" din Cluj, 
în programul acestei noi instituții 
de cultură sint prevăzute prelegeri 
din domeniile istoriei, geografiei, ar
tei, tehnologiilor industriale etc. A 
doua universitate populară din județ a 
luat ființă în orașul Năsăud, unde, 
printre altele, se vor preda cursuri de 
medicină profilactică, limbi străine, a- 
iiicultură. Prima prelegere a fost ți
nută de prof. dr. docent Tiberiu Mo- 
rariu, membru corespondent al Aca
demiei. președintele Comitetului na
țional de geografie.

(Agerprea)
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OMUL FAȚA IN FAȚA CU EL INSUSI
Iată-ne angajați într-una din cele 

mai mari misiuni pe care poporul 
nostru le-a avut vreodată, capabilă 
6ă genereze entuziasm, pasiune, și in
finite resurse de dăruire : făurirea 
civilizației socialiste, operă amplă, 
fundamentală, la care partidul comu
nist cheamă și antrenează energiile 
întregii noastre națiuni. Obiectivul 
este înălțător. într-adevăr, a medita 
asupra sensului civilizației nu este 
de ajuns. Mai trebuie să gindim și 
dintr-un punct de vedere „practic", 
din perspectiva omului obișnuit, a 
participantului activ Ia crearea isto
riei.

în primă instanță, mă voi opri la 
cîteva din trăsăturile indispensabile 
ale făuritorului de civilizație, care 
nu sînt trăsături de. intelect, nu țin 
de sfera cunoștințelor, nu țin de ni
velul deprinderilor tehnice, ci țin de 
caracter. Le con
cep, pe toate îm
preună, ca pe 
un fel de „ma
trice caracterolo
gică", aptă să ge
nereze un conți
nut de idei și de 
priceperi hotărî- 
toare. Fără matca 
aceasta originală 
e greu de conce
put că omul ar fi 
pregătit pentru o 
înaltă civilizație.

Prima condiție 
este PRECIZIA, 
în această rubri
că pot fj cuprinse 
mai multe trăsă
turi care tin de 
unul și același 
lucru și anume de 
cultul detaliului. 
Este vorba de 
punctualitate, a- 
curatețe și me
ticulozitate. întră 
aici, de exem
plu, respectarea 
întocmai a in
strucțiunilor care 
se dau pentru folosirea unui e- 
chipament. Scrie, de pildă, la ames
tecul cernelurilor pentru tipar, cite 
grame trebuie puse din fiecare sub
stanță, și in ce condiții anume, pentru 
ca rezultatul să fie cel dorit 7 Atunci 
lipsa de disciplină în materie de pre
cizie duce la folosirea ochiului și a 
inspirației libere în locul minuțiosu
lui cîntar ; iar efectul este că publi
cațiile tipărite cu acele cerneluri 
sint sub nivelul poligrafic al publi
cațiilor din acele sisteme în care cer
nelurile sînt amestecate după reguli 
miligramice. Dacă am aduna la un 
loc toate urmările nerespectării ore
lor la care sînt convocate întruniri
— nu numai cele oficiale, dar și ren- 
dez-vous-urile mărunte între oameni,
— am aduna milioane de timpi morți, 
o imensă energie risipită, care apasă 
asupra eficacității producției noastre 
materiale și sociale.

Pregătirea pentru civilizație în
semnează, în același timp, ca să dăm 
un alt exemplu, și tehnica de a vorbi 
la telefon cu economie ; și precizie. 
Atit de important este considerat a1 
cest lucru. Incit în multe țări se pre
dau lecții speciale școlarilor sau per
sonalului administrativ calificat cu 
privire la ducerea eficientă a unei 
conversații telefonice. încă un exem
plu din aceeași categorie, care arată 
cît de „mici" — adică, altfel spus, cît

de „la îndemînă" pentru oricine — sînt 
în realitate condițiile indispensabile 
construirii unei civilizații : e vorba 
de răspunsul la scrisori. Toate țările 
care stau astăzi în fruntea plutonu
lui de state industrial dezvoltate au 
la temelie o regulă care, prin consim- 
țămînt general, este considerată sa
cră : oricărei scrisori primite, fie par
ticulară, fie oficială, trebuie să i se 
răspundă în următoarele 12 sau cel 
mult de 24 de ore, chiar dacă nu ar 
fi decît pentru confirmarea primirii 
scrisorii și promisiunea că se va stu
dia sau va fi rezolvată în timp. După 
aceea, scrisoarea este ținută într-o 
evidență specială. Puțini sînt oame
nii din țările dezvoltate industriali- 
cește care să nu-și aibă mapa lor de 
corespondență pe birou sau în came
ra de lucru (corespondența socială a 
familiei o asigură de obicei soțiile).

tură practică și eficientă. Nu numai 
că se mișcă tot timpul, că lucrează, 
că mintea nu-i stă un minut, că-și 
divide timpul în unități folosite ex
haustiv ; mai mult decît atîta : a- 
cest timp drămuit, el și-l utilizează 
cu maximum de eficacitate și de 
realizări tangibile. Dar, pentru asta, 
încă Înainte de a fi efectuată, mun
ca este minuțios pregătită de un ve
ritabil „deviz mintal" economic. Men
talitatea efortului stăruitor și pro
ductiv este o premisă de civilizație 
și dacă „șurubul" este simbolul pri
mei condiții, propun „mîneca sufle
cată" ca semn al celei de-a doua.

A treia condiție, aparent neglija
tă, este aceea a POLITEȚEI. Ea poa
te fi identificată în orice coadă care 
se produce la autobuz sau la un ghi
șeu și nu există țări în lume în care 
asemenea cozi să nu existe, chiar

Discurs despre
civilizație
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și care să nu-și prevadă ore speciale 
pentru efectuarea ei.

Propun, ca simbol al condiției 
de precizie, șurubul. Plimbați-vă 
intr-adevăr, mina pe seîndura unui 
dulap ; simțiți cu vîrful degetelor . 
dacă se înregistrează sau nu denive
larea unui șurub sau a unui cui bă
tut ! Rezolvarea corectă, adică ire
proșabilă, a unei asemenea probleme 
„de amănunt" este primul semn al 
pregătirii pentru civilizație. în aceas
tă mică operație, in acuratețea cu 
care se execută operația infimă a ba
terii unui simplu cui in perete sau a 
fixării unui minuscul șurub într-un 
obiect de utilitate generală se poate 
vedea dacă există premisa tehnicii 
fără de care o civilizație nu poate 
exista.

A doua condiție este aceea a E- 
FORTULUI. Privim astăzi la țări în 
care ziua de lucru a fost redusă. Ve
dem filme, sau răsfoim reviste în care 
oamenii par a-și duce viața tolăniți 
in șezlonguri sau a-și petrece timpul 
intr-un continuu divertisment ; ba 
citim; în plus, și articole despre gri-.: 
jile pe care și le * ■ " 1
folosirea timpului 
o imensă eroare 
cietățile puternic 
societăți de tînjală. Tot ceea ce 
făcut s-a făcut cu trudă. Omul 
vilizației este un om mai mult 
cit harnic. Hărnicia lui este de

fac în legătură' cu! 
lor liber. Este însă 
de-a crede că so- 
industrializate sini

dacă ele sînt diminuate de analiștii 
matematicieni care folosesc calculul 
probabilităților. Ei bine, cind oame
nii se împing, vociferează, recurg la 
invective, se angajează in dispute ri
dicole și absurde, nu-și fac numai lor 
înșiși un rău — ei consumă din bu
nul prețios al timpului și energiei 
naționale. O societate care lucrează 
la construirea unei civilizații este 
prin definiție unită și știe să re
zolve armonizarea dificilă a carac
terelor individuale. Avem lucruri 
prea importante de făcut ca să ne 
certăm, sîntem prea solidari ca să 
nu ne stimăm, sîntem prea ocupați 
ca să ne demoralizăm reciproc prin 
scene de isterie sau de enervare. Po
litețea mj se pare a fi o datorie e- 
lementară pentru o societate care se 
află pe panta ascendentă a isto
riei.

A patra trăsătură, simplă și, la fel, 
aparent neglijabilă, este aceea a 
SOBRIETĂȚII. Prima revoluție In
dustrială care a lăsat urme adinei și 
persistente în istorie a fost aceea din 
occidentul Europei, făcută de o bur
ghezie protestantă. înaltul spirit de 
organizare, făurirea de 
ce noi și de noi valori 
fost acompaniate de o 
moravurilor, dusă fără 
exces, sub egida unui Calvinism ri
gid. Nu există civilizație în isto
ria omenirii care să nu fi fost a- 
companiată de sobrietate. S-ar pă
rea că la acest cuvînt omul tresa
re, simțindu-se frustrat de acele plă
ceri ale relaxării și divertismentu
lui la care simte că este îndreptă
țit. Or, lucrurile nu stau tocmai așa : 
sobrietatea este cheia unor mari sa
tisfacții durabile ; omul care nu lu
crează serios este un om lipsit de 
satisfacția datoriei împlinite ; el are 
o conștiință tulbure, este mușcat de 
plictis, primejduit de dezaxare.

Au fost. odată doi prieteni. Unul 
a spus : vreau să ard ca o flacără 
mare. Nu a existat capitol al satis
facțiilor imediate pe care el să nu-1 
fi explorat Colegii l-au condus la 
lăcașul de veci cînd încă nu îm
plinise 30 de ani. Celălalt și-a pro
pus să ardă că o flacără 
controlată. Din mintea lui 
să se desfășoare mereu, ca 
ghem, produse utile, care-i 
mîngîieri la o vîrstă ce nu 
fragedă.

Sobrietatea modernă nu i 
o sobrietate protestantă, cu 
ții grave și de obîrșie transcenden
tă ; ea este o sobrietate igienică, care 
beneficiază de învățămintele fiziolo-

valori tehni- 
culturale au 
severitate a 
îndoială la

lentă și 
continuă 
dintr-un 
sînt și 

mai este

mai este 
interdic-

CA SA NU MAI SCIRȚIIE
OSIILE...

Tn ancheta „Oricît de bine unse, 
osiile abuzului scirțiie" (publicată în 
pagina „Omul..." din 14 octombrie 
a.c.) erau relevate condițiile în care 
fostul șef al gării Botoșani, Efrem 
Vahnovan — deși condamnat la doi 
ani închisoare pentru luare de mită 
— a reușit să obțină... transfer. Tot
odată se semnala faptul că, în pofi
da ilegalităților comise, el n-a fost 
pus în discuția organizației de partid 
din care făcea parte.

Primim următorul răspuns din 
partea Comitetului județean de par
tid Botoșani, semnat de tov. secretar 
Ion Papară :

„Ne însușim lntrutotul conținutul 
materialului apărut. Este adevărat 
că din partea Comitetului municipal 
de partid Botoșani nu s-a manifes
tat toată răspunderea pentru a cer
ceta și trage la răspundere pe linie 
de partid pe Vahnovan Efrem, des
pre care organele de stat au informat 
din vreme că este necinstit.

Acesta, folosindu-se, de pretinsele 
relații pe care le are la Regionala 
C.F.R. Iași, a reușit să se transfere 
la Regulatorul de circulație și miș
care Suceava, după care s-a pre
zentat la Comitetul municipal de 
partid Botoșani, reușind să obțină 
biletul de mutare, fără ca situația 
pe linie de partid să-i fie clarificată.

Organele de stat 
legale.

Cazul Vahnovan 
comitetul județean 
apariția materialului din „Scînteia",

giei, ale științei alimentației. Este o 
sobrietate modernă, care iși propune 
să întrețină în bune condiții o ma
șină umană fatalmente limitată in 
timp, o sobrietate a cărei funcție este 
de a asigura buna desfășurare a ac
tivității (deci a vieții) pe un interval 
cît mai lung, pentru a face posibilă 
savurarea îndelungă a acestui minu
nat accident care este apariția unui 
anumit om în lume. Am văzut oa
meni cărora nu le lipseau mijloa
cele de a avea o masă bună și 
care, la prînz, se mărgineau la un 
ou fiert și la o cafea fără zahăr, 
pentru a-și menține condiția de lu
cru în cursul după-amiezii. Este vor
ba de unul din cei mai mari ex- 
perți în problemele economice pe 
care i-am întîlnit in străinătate. De 
cită reținere dăm dovadă, de-atîtea 
satisfacții suplimentare ne vom 

bucura ; cîtă mă
sură clasică vom 
pune în compor
tamentul nostru, 
ațîta bucurie a- 
dițională ne va fi 
acordată. Făuri
torul societății 
civilizate lucrea
ză pe un tonus 
sobru.

A cincea trăsă
tură. care mi se 
pare indispensa
bilă pentru civi
lizațiile de astăzi 
(nu neapărat și 
pentru cele 
vremurile 
te, cind 
țile erau 
și nu se mișcau 
secole de-a rîn- 
dul), este CURIO
ZITATEA. In ca
tegoria aceasta 
de trăsături tre
buie puse, de a- 

adap- 
investiga- 

. creativitatea 
inteligenta. In- 
după cum se 
nume dat ca

la condiții noi ; 
manifesta atîta

din 
trecu- 

șocietă- 
statice

semenea, 
tarea, 
rea. 
Și teligența nu este, 

știe, decît un alt 
pacității de adaptare 
dar ea nu se poate _______  ___
timp cît un spirit incisiv și neliniș
tit de curiozitate nu-1 invită pe om 
să cerceteze condițiile noi care s-au 
schimbat și la care el urmează să 
se adapteze. Tot ce se construiește 
astăzi în lume nu este apt de su
pra» iețuire dacă nu 1 se pune — în 
fabrica lui cea mai intimă — ca
pacitatea de adaptare continuă. Noi 
nu mai credem astăzi în armonii e- 
terne. Grecii erau așa de îndrăgos
tiți de idealul imuabil al formelor 
perfecte, incit au crezut că desoo- 
perirea numerelor iraționale nu poa
te fi decît opera demonului pe care 
l-au botezat „cercetătorul". Astăzi 
insă micul demon — care mereu in
vestighează și mereu strică ipoteti
cele scheme perfecte de origine spe
culativă — este o condiție a progre
sului și a devenit prieten al civili
zației. Iată de ce. deși nu pare de a- 
ceeași pondere ca celelalte trăsături, 
curiozitatea cred că trebuie să li se 
adauge.

Am lăsat la o parte atitea pre
mise importante ale civilizației : 
geniul, talentul, inteligența, cul
tul practicii și al acțiunii, am lă
sat la o parte laboratoarele grele, 
cercetarea științifică, limbajul mate
matic, spiritul de organizare, am o- 
mis marile concentrări de fonduri 
care șînt indispensabile pentru con
strucțiile istorice, nu am vorbit des
pre convertirea populațiilor la ac
tivități de tip superior, despre tre
cerea lor de la agricultură la indus
trie și de la sat in aglomerări ur
bane. Nu m-am oprit asupra ace
lor nervuri care străbat o societate 
civilizată de la un capăt la altul, fie 
că sînt fire de comunicație, fie 
că sint rețele de transporturi. Am 
lăsat la o parte valoarea 
țel și paloarea teoriei, 
deși sint fundamentale, 
buie să fie purtate 
în practică de un om ___ ___
știe să respecte ora intîlnirii, care 
să știe să muncească cu seninătate 
și satisfacție, in mod practic neli
mitat, care să se adreseze semeni
lor săi zîmbind, care să fie frugal 
ca și romanii în perioada lor de a- 
vînt istoric, și care, în această lume 
plină de noutăți captivante, să fie 
minat de micul resort al curiozității. 
E o simplă matrice de caracter schi
țată pentru făuritorul de civilizație, 
care o poate încerca și lărgi in atitea 
puncte ale șantierului civilizației 
noastre socialiste.

experien- 
pentru că, 
ele tre- 
și puse 
care să

POȘTA PAGINII
trăgîndu-se învățămintele necesare, 
astfel că măsurile luate vor conduce 
la evitarpa in viitor a unor aseme
nea greșeli".

PUNCT ȘI DE LA CAPAT ?
Aproape patru ani s-a tergiversat 

executarea unei sentințe judecăto
rești împotriva cetățeanului Mihai 
Alupoaie. care și-a înstrăinat pro
pria casă și a intrat prin viclenie în 
casa altuia, situație incriminată drept 
ilegală de către organele competente, 
existînd in acest sens două hotăriri 
judecătorești definitive și executorii. 
După publicarea anchetei noastre 
„Dreptate oprită la jumătate" („Scin- 
teia" nr. 8 347), șeful corpului de 
inspecție din Ministerul Justiției, tov. 
Dumitru Hogea, ne anunță că faptele 
de mai sus sînt întemeiate, „in con
secință, judecătoria Arad a luat ime
diat măsuri de executarea hotărîrii, 
Ia 26 februarie a.c. fiind 
pîritul Alupoaie Mihai..."

Clar ca lumina zilei. Iată 
ne sosește acum la redacție 
soare semnată de M. Alupoaie. 
care, nici mai mult nici mai puțin, 
se contestă această hotărîre. Ca și 
cum nici usturoi n-a mîncat... sem
natarul incearcă, cu o perseverență 
uluitoare, să ia totul de la capăt. 
„Arsenalul" e variat : de la prezen
tarea unui act de mult infirmat de 
către cele două hotăriri definitive și 
executorii, 
a celor doi 
tuației ne 
Kafka.

Totuși un dram de „rațiune" e- 
xistă. Ce și-a spus semnatarul 7 
Timpul așterne uitare, las și eu să

evacuat

îrtsă că 
o scri- 

in

DIN PUNCTUL DE VEDERE
AL CONTROLULUI

FĂRĂ... PUNCT DE VEDERE
Se înserează. Treptat 

șantierul se cufundă în li
niște... Și, ca aproape în 
fiecare seară, în biroul șe
fului de șantier are loc o 
ședință operativă la care 
sînt convocați , maiștrii, 
tehnicienii Ședința durea
ză. Șeful șantierului vor
bește agitat. E intrigat de 
faptul că lucrurile nu merg 
prea bine. îi mustră pe 
maiștri, le dă indicații și 
sfaturi... Și orele trec...

Pină aici totul pare fi
resc ; o scenă din viața 
cotidiană a unui șantier de 
construcții. Trebuie făcută 
doar o singură precizare. 
Șeful șantierului, pe nu
mele său Gheorghe Mitan, 
în timp ce vorbește cu în
flăcărare despre datoria sa- 
lariatilor de a munci cu 
elan și abnegație și de a 
apăra bunul obștesc, pri
vește di-n cînd în cînd la 
ceas întrebindu-se dacă 
„oamenii lui" au avut timp 
ca, profitînd de absența 
maiștrilor, să încarce ca
mionul cu materiale, să-1 
scoată de pe șantier și să 
ajungă cu el la „clienti". 
Scena s-a repetat, aproape 
zi 'de zi, timp de aproxima
tiv un an.

— Avem clienti, șefule 1 
— îl informau complicii pe 
Mitan.

— Da 7 Ia să mai trîn- 
tim o „operativă"...

Ancheta penală a desco
perit pină acum un furt de 
materiale de construcții 
(de pe șantierul fabricii de 
produse ceramice din co
muna Berea, județul Bu
zău) în valoare de aproxi
mativ 350 000 lei. Nu este 
exclus ca, pe parcursul 
desfășurării anchetei, să se 
descopere 
mari.

De trei 
cetările și 
minat expertizele, sonda
jele. verificările. O comi
sie (a cobtrolulpi financiar 
intern din Trustul nr. 
Construcții-București). 
cătuită 
lucrat, 
uneori 
pentru 
contabile, financiare. Orga
nele de anchetă penală 
și-au consumat și ele, mai 
mult de trei luni, timpul 
și energia. Adăugați alte 
comisii tehnice și calculați 
valoarea timpului consu
mat și plătit de către stat; 
puse cap la cap sînt sute 
și mii de zile, ani de mun
că, salariile a zeci de oa
meni, care, toate Ia un 
loc, ar trebui și ele intro
duse în calculul prejudi
ciului.

Ceea ce frapează este 
caracterul „deschis" al fur
tului. faptul că totul s-a 
petrecut pe fată, la lumină, 
că zi de zi. timp de aproa
pe un an, din 
șeau camioane 
materiale care 
reau în largul 
ci se opreau la 
sat, se vindeau . __ _
rativă. Iar totul s-a putut 
desfășura fără ca aparatul 
de control, 
numeros 
sesizeze, 
stopeze.

Banda 
chiar de

n-a folosit sisteme „savan
te", nu și-a bătut prea mult 
capul ca să inventeze și
retlicuri de acoperire, sub
terfugii contabile. Toți erau 
oameni cu ștate vechi de 
serviciu pe șantierele de 
construcții ale trustului și, 
probabil, aveau o anume 
„experiență" în privința 
eficienței acestui control. 
De aceea n-au avut nevoie 
de arme prea... subtile. Au 
furat direct, ca în codru.

Două rețele de valorifi
care s-au folosit : 1) ma
gazinele cooperației (prin 
înțelegere cu gestionarii, 
și nu numai cu ei, hoții a- 
duceau materiale la maga-

său, că din punct de vedere 
contabil totul părea în or
dine ; materialele erau jus
tificate prin note de con
sum.

Fiecare o ține morțiș 
pe-a lui : „din punct de ve
dere tehnic", „d.p.d.v. con
tabil". pentru a acoperi ab
sența „p.d.v.“-ului esen
țial : răspunderea. Contabi
lii și tehnicienii sînt oare 
două „lumi" separate care 
nu se pot întîlni, confrunta, 
colabora 7 Cu cît s-a furat, 
o parte din construcție ar 
fi rămas neterminată dacă 
contabilitatea n-ar fi a- 
probat cererile de mate
riale peste deviz ale șan-

prejudicii

luni durează 
încă nu s-au

din 4—5 
timp de 

și cite 12 
a depista

si 
să

mai treacă niște luni (semnificativ : 
scrisoarea expediată zilele trecute 
poartă data... 12 mai 1970), apoi în
cep din nou cu memorii și contes
tații. Poate „înmoi" inima cuiva, 
poate începe iarăși un lung-lung 
virtej al hîrțiilor, poate... O atitudi
ne de sfidare a legii ! Ne-am oprit 
mai stăruitor asupra acestui caz 
fiindcă el reflectă o anume practică 
a unor oameni certați cu legile și 
normele de conviețuire socială : de 
a redeschide, din cind în cînd, niște 
cauze rezolvate o dată pentru tot
deauna. „încercarea moarte n-are...“.

Punct și de la capăt 7 Nu, unor 
asemenea practici — punct, pur și 
simplu.

SIMPLE VORBE ?

a fost discutat la 
de partid după

la ...situația școlară (7 !) 
copil ai săi. Absurdul si- 
amintește „Procesul" Iu!au luat măsurile

„Pe mine nu mă interesează cum 
se împacă părțile, (victima — n.r.) e 
majoră, vaccinată..." etc.

Arn 
rului 
(vezi 
rialul 
— 21 
reușit 
față de o atitudine atît de puțin o- 
menoasă. Adică victima. Elisabeta 
Popovici, accidentată grav de un in
divid aflat la volan in stare de e- 
brietate, este mințită luni în șir (cu 
ajutorul unor tertipuri avocățești), 
devine un om lipsit de orice posi
bilitate de a munci și de a se în
treține — iar judecătorul care a sem
nat confuza hotărîre nu găsește alt
ceva să spună la întrebarea reporte
rului decît o glumă 
„Victima e majoră,

Mă întreb : cum 
(ci gîndi) astfel un

eitat din declarația judecăto- 
Horia Costin din Baia Mare 
articolul „Apărare cu... mate- 
clientului" din pagina „Omul..." 
octombrie 1970) fiindcă n-am 
să-mi stăpînesc indignarea

de prost gust : 
vaccinată...", 
poate nu vorbi 
judecător, pus

1 
al- 

experți, a 
trei luni, 

ore pe zi, 
neregulile

șantier ie- 
întregi cu 
nu dispă- 
orizontului, 
doi pași. în 
prin coope-

de altminteri 
complicat, să 

intervină, să

de _ ______
șeful șantierului.

hoți, condusă

să apere legea, să împartă drepta
tea 7 Iată de ce aprob măsurile luate 
în acest caz de Ministerul Justiției, 
menite să întărească răspunderea și 
rolul activ al instanței judecătorești.

Prof. Florentin CAȚAN
Alexandria

TERTIPURI DEJUCATE
Serviciul notariatelor, avocaturii și 

.......................................Jus- 
semnătura tov. 
serviciului, ur-

jurisconsulților din Ministerul 
tiției ne trimite, sub 
Gh. Ceaușescu, șeful 
matoarele :

„Vă comunicăm că 
rare cu ...materialul 
care se arăta și modul nepermis cum 
avocatul Iile Iliescu a înțeles să a- 
pere pe un inculpat intr-un proces 
penal. încâlcind etica profesională 
și nesocotind interesele legitime ale 
părții adverse, a avut ecou în rindul 
avocaților, infierîndu-se asemenea 
practici.

Astfel, cu ocazia punerii în discu
ție, in cadrul birourilor colective de 
asistență juridică, a abaterii săvirși- 
te de avocatul Iliescu și a sancțiunii 
oe i s-a aplicat, în vederea preve
nirii unor asemenea fapte in viitor, 
cei prezenți au luat atitudine împo
triva comportării sus-numitului, ară- 
tind că astfel de practici, neperm’se 
în actuala organizare a avocaturii 
în țara noastră și incompatibile cu 
calitatea de avocat, trebuie să dis
pară. Totodată, s-au angajat să ur
mărească, cu mai multă atenție, res
pectarea eticii profesionale de către 
toți avocații în apărarea drepturilor 
și intereselor legitime ale părților, 
pentru a contribui astfel, in mai 
mare măsură, la întărirea legalității 
socialiste".

articolul „Apă- 
clientului", in

zine și acolo erau vîndute 
ca fiind ale cooperativei, 
dar fără formalități conta
bile, „de casă”) ; z; rețeaua 
proprie. „Oamenii șefului" 
depistau cumpărători din 
comuna Berea și din îm
prejurimi și-i „serveau" 
direct din șantier, ea de la 
tarabă, pe 
„clienti" se bucurau de a- 
vantajul că li se 
marfa pină acasă. în curte, 
cu mașinile șantierului. 
Asta-i tot. O parte (dar nu
mai o mică parte) din a- 
ceste materiale erau justi
ficate prin 
sum", altele 
„economii".

— Chiar 
nomii 7

— Firește 
nomii — ne 
clipească, 
șef, Gheorghe Mitan. 
apăreau și erau legale...

Nu. nu e o greșeală de 
tipar, am scris : e-co-no- 
mii. O, voi, zei ai conta
bilității. cu desfășurătoare, 
cu evidențe primare și se
cundare. cu balanțe. dări 
de seamă și sute de con
turi, unde sînt creionul 
simplu, hirtia simplă și 
judecata simplă care să 
poată zice : atîta ciment ai 
primit azi. atîta ciment ai 
folosit ; unde e restul 7 De 
unde economii 7 ! Ceea ce 
frapează nu e atit tehnica 
infractorilor, cit „tehnica" 
lipsei de control. Totul s-a 
petrecut în timp ce se pe
rindau pe aici fel de fel 
de inspectori. îndrumători-, 
coordonatori etc„ în timp 
ce șantierul însuși avea 
propriul lui sistem (conta-* 
bil șef. contabil de mate
riale. alti contabili, revi
zori. gestionari, tehnicieni 
etc.) și in timp ce întreprin
derea care îl tutela (Grupul 
de șantiere 104 Buzău) era 
și ea bine garnisită cu toate 
organismele de control.

Ce și cum tutela 
grup 7

— Ai fost controlat 
cest timp ? — l-am 
bat pe Gh. Mitan.

— Desigur. Din punct de 
vedere tehnic eram mereu 
controlat de grupul 104. A- 
poi fel de fel de controale 
contabile, a fost chiar și 
C.F.I.-ul (controlul finan
ciar intern al trustului).
- Și 7
- Păi 

grup 
de vedere 
n-aveau ce 
șeze...

Chiar așa 
început pină 
tierul de la Berea s-a aflat 
într-o continuă răminere 
in urmă. Stadiile fizice în- 
tîrziau progresiv. Nu putea 
constitui un semnal de la- 
larmă 7 Era o consecință 
directă a faptului că mate
rialele hărăzite construcției 
luau alte destinații. „Eu 
controlam destul de des a- 
cest șantier — spune acum 
inginerul Nicu Iordăchioa
ia. directorul grupului de 
șantiere. Mă preocupa 
pentru că aveam de recu
perat rămînerile în urmă. 
Dar n-aveam cum să-mi 
dau seama că se fură. Eu 
nu puteam să controlez și 
din punct de vedere conta
bil'. Contabilul șef al 
grupului declară, la rindul

sint sau nu justificate 
stadiul construcției și 
consumurile specifice, 
sacul fără tund al

alese. Acești

aducea

„note de con- 
prin (culmea !)
aveați și eco-
că aveam eco- 
spune, fără să 
protagonistul- 

Așa

acest
în a- 
între-

tovarășii de 
controlau din 

tehnic 
să-mi

la 
punct 

și aici 
repro-

să fie 7
la sfîrșit șan-

De la

fierului fără să-și pună 
întrebarea dacă aceste ce
reri 
prin 
prin 
Din
grupului au curs mereu ma
teriale pentru ca nu cumva 
intirzierea in execuție să 
cadă, eventual, în vina ob
strucțiilor contabile. Și oare, 
in 6 luni, să nu-i fi venit 
directorului sau vreunui in
giner șef. sau vreunui in
giner oarecare, ideea să 
confrunte stadiul lucrării 
cu consumul specific și cu 
consumul înregistrat scrip
tic?

— Știți — mărturisește 
directorul Iordăchioaia — 
eu personal fac, o dată la 
trei luni, confruntarea în
tre consumul fizic și con
sumul înregistrat. La ulti
mul control, din vară, 
mi-am cam dat seama de 
unele nepotriviri și-am că
zut pe gînduri...

„După război, mulți vi
teji se arată" 1 Ancheta 
penală începuse, fusese de
clanșată din altă direcție. 
Ce rezultat au avut con
fruntările anterioare ? De 
ce trebuie să treacă trei 
luni ca să se poată ști 
dacă, de exemplu, din zece 
cărămizi livrate au intrat în 
zid zece 7 întrebări care se 
adresează nu priceperii ce
lor care coordonează mun
ca pe aceste șantiere, ci 
gradului lor de răspundere 
profesională și civică, de 
angajare in muncă.

— Cunoașteți că în 
țiile de gestionar de 
riale și contabil de 
riale la șantierul Berea au 
funcționat Tomită Mihai și 
Ecaterina Mihai, soț și so
ție. Mai cunoașteți că a- 
tnîndoi au fost implicați 
în aceste furturi. Cine i-a 
angajat ? — l-am întrebat 
pe directorul lordăchioaie.

— Noi i-am angajat. Au 
avut referințe bune.

— Dar erau două funcții 
care presupuneau, una față 
de alta, o totală indepen
dență și obiectivitate. 
Contabilul de materiale 
are ca atribuție, intre al
tele. să verifice dacă ges
tionarul de 
face sau nu 
presupus că în această fa
milie există o atît de mare 
obiectivitate 7

— Nu, de fapt n-am pre
supus nimic. Aveau 
rințe nune și ne-am 
mit cu atît (s.n).

Prin acest „ne-am 
mit cu atit" s-au deschis, 
de fapt, porțile mari ale 
fraudei. Contabilul de ma
teriale, Ecaterina Mihai, ti
nea, de drept și de fapt, 
toate evidentele materiale
lor. în clipa in care ges
tionarul. soțul ei. a intrat 
în „încurcătură", a încer
cat să facă totul pentru a-I 
salva. Apoi pentru a salva 
toată banda. In felul a- 
cesta, o fază a controlului 
a fost, practic, anulată.

Fată de aceste abdicări 
ale conducerii grupului de 
șantiere de la obligații pro
fesionale elementare, cău
tăm o explicație la forul 
tutelar — Trustul nr. 1 
Construcții, aparținînd de 
Ministerul Construcțiilor 
Industriale. Inginerul Mi
hai Țenea, directorul tehnic

func- 
mate- 
mate-

materiale își 
datoria. Ați

refe- 
mul(u-

mulțu-

al trustului, ascultă între
barea noastră („Cum este 
pasibil ca un asemenea 
furt să treacă neobservat 
prin atitea filiere de con
trol ?“) și ridică neputin
cios dm umeri :

— Posibilitățile de con
trol nu sînt nelimitate...
■ După acest enunț, inter
locutorul ne-a argumentat 
imposibilitatea controlului 
„in amănunt", „al atașa- 
mentelor", imposibilitate 
care ar fi generată de vo
lumul mare al lucrărilor de 
verificare a evidențelor 
primare și asta din pricina 
cantităților uriașe de mate
riale cc se manipulează pe 
șantier. (Ca și cum atitea și 
atitea șantiere, i n-compara
bil mai complexe decit cel 
din Eerca, nu ne-ar oferi 
exemplul unor evidențe da
re, riguroase, rodul unei 
munci tenace și responsabi
le ! — n.n.). Ni se servește, 
în continuare, o întreagă ex
punere menită să împingă 
la o concluzie de-a dreptul 
surprinzătoare : chipurile, 
pentru un control de cali
tate ar trebui doi contro
lori la un om (?!). în 
continuarea acestei idei 
ni s-a avansat ipoteza fo
losirii unui calculator elec
tronic pentru controlul e- 
vldențelor primare... Ni
meni nu neagă progresul 
cibernetic. Dar ce se va in- 
timpla pină atunci 7 De ce, 
în așteptarea unui aseme
nea instrument infailibil, 
nu sint folosite cele exis
tente 7 De ce nu i se cer» 
întregului edificiu contabil, 
menit să supravegheze ri
guros fluxul economic ai 
șantierelor, să-și facă dato
ria cu întreaga răspundere 
ce-i revine 7 La ce mai 
folosește un întreg eșafo
daj administrativ dacă, in 
cele din urmă, pe deasupra 
ori pe dedesubtul lui. poa
te circula nestingherit „flu
xul necinstei" 7

Mutindu-ne pe cea de a 
doua pistă a fraudelor de 
la Berea, la cooperativa de 
consum, lucrurile stau cam 
la fel. Timp de aproxima
tiv un an. cițiva gestionari 
au putut să folosească fir
ma cooperativei pentru un 
comerț clandestin de mare 
anvergură. S-au sesizat 
pină la urmă organele co
munale de partid și de stat. 
Ele au observat că 
magazinele cooperației

in 
si 

la unele gospodării au a- 
părut materiale specifica 
construcțiilor industriala 
(panouri tego, fier beton 
profilat etc.) Au anunțat 
atunci organele de anchetă 
penală. Fostul președinte 
al cooperativei. Constantin 
Tudor, declară acum, cu 
seninătate, că nu știa ni
mic. în acest timp însă el 
și-a construit o casă în
tr-un termen record, folo- 
sindu-se din plin de „aju
torul" șantierului. Ancheta 
miliției a dovedit că pre
ședintele n-a achitat 46 de 
saci cu ciment luați din 
depozitul cooperativei. că 
la construcția casei lui au 
lucrat muncitorii șantieru
lui și că deseori a chefuit 
cu Gheorghe Mitan.

Dar controlul ce făcea T 
Ce făcea controlul uniunii 
județene a cooperativelor 
de consum 7 Controlul fi
nanciar intern al U.J.C.C. 
și-a petrecut la cooperati
va din Berea 76 de zile, ir» 
primăvara acestui an, e- 
xact in perioada de apogeu 
a furtului. La încheierea 
verificărilor „de fond" n-a 
găsit decît foarte mici ne
reguli. cîteva acte... greșit 
indosariate. Ce a controlat 
acest „control" 7 Să nu fi 
observat tovarășii revizori, 
timp de 76 de zile, că în 
magazinele cooperativei se 
vindeau mari cantități de 
ciment, fier beton, cheres
tea 7 Și dacă au observat 
asta, cum și-au explicat 
faptul paradoxal că stocu
rile cooperativei, la acest» 
materiale, rămineau mereu 
neatinse ?

— Noi am controlat nu
mai acte — declară acum, 
cu nevinovăție. Nicolae 
Predescu, șeful C.F.I., și 
revizorul Mircea frsache.

Și. in afară de acte, n-au 
văzut, n-au auzit nimic, au 
lucrat sub un foarte ciu
dat clopot de sticlă.

Centrului — și ca noțiu
ne, și ca obligație morală, 
și ca obligație profesională 
— exclude formalismul bi
rocratic. superficialitatea, 
izolarea de obiectul final 
al controlului. A controla 
este. înainte de toate, o o- 
perație de conștiință, do 
înaltă răspundere socială, 
comportind nu numai sim
ple abilități tehnico-pro- 
fesionale. ci mai ales sen
timentul că ești investit cu 
înaltul mandat al obștii de 
a-i apăra integritatea patri
moniului, că ești. în fond, 
paznicul de zi și de noapte 
al acestui patrimoniu.

Or, tocmai aici au existat 
fisurile prin care au stre
curat hoții mari valori din 
avutul statului în buzuna
rul propriu. Fisurile aces
tea constituie și ele o culpă. 
Și încă una gravă.

Mihoi CARANFfl 
Radu GHEORGHIU
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Ancheta științifica a „Scinteii
Prezența calculatorului electronic în economie de-

O piesă esențială in mecanismul
vine, pe zi ce trece, o necesitate tot mai imperioasă. Am

ploarea și complexitatea industriei moderne au tăcut ca

o conducere cu adevărat științiiică a proceselor de pro
de conducere a întreprinderii moderne

ducție și tehnico-administrative sfi nu mai tie de conceput

in aiara utilizării acestei creații a geniului savanților și

inginerilor secolului al XX-lea. Iată de ce, tolosind

prilejul găzduirii in țara noastră a Simpozionului inter CALCULATORUL
național ,,Pregătirea cadrelor de conducere în vederea

utilizării calculatoarelor electronice", organizat sub

auspiciile Biroului Internațional al Muncii și Programu

lui Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și cu sprijinul gu

vernului roman, am solicitat cîtorva dintre participanți ELECTRONIC
să colaboreze la alcătuirea acestei pagini.

Condiții ale
utilizării eficiente

in producție

bleme : cum se poate ști dacă in
formațiile obținute sînt suficiente 
pentru luarea unei anumite deci
zii ; care este cea mai bună meto
dă de a clarifica diversele situații, 
de a stabili criterii pentru luarea 
deciziei, cu ajutorul sistemului in
formațional ; cum se pot structura 
fluxurile de informații ce vizează 
un anumit nivel de conducere, în 
scopul de a se folosi timpul numai 
pentru probleme care merită aten
ția și de a reduce Ia 
tuațiile neprevăzute ? 
electronică a datelor, 
tehnici de calcul (de

minimum si-
Prelucrarea 

coroborată cu 
tipul progra-

ganizarea sistemului informațional 
pentru conducere, după modelul 
„băncilor de date". în unele mari u- 
nități economice se urmărește sta
bilirea în acest mod a unui „sis
tem integrat de informații pentru 
conducere", pe baza căruia condu
cerea întreprinderii poate să-și 
fundamenteze deciziile pe cele mai 
corespunzătoare informații, obținu
te în cadrul unei structuri organi
zatorice stabilite și în conformitate 
cu obiectivele urmărite.

Furnizind mijloacele necesare 
pentru a optimiza activitatea de 
conducere și modul de organizare

rea, dar și analiștii de sisteme, 
trebuie să le explice aoestora con
secințele aplicațiilor pentru a se ne
tezi calea către implementare și să 
se înlăture eventualele suspiciuni 
față de noul sistem. în astfel de 
ocazii, analistul de sistem trebuie 
să aibă in vedere să se orienteze 
mai mult spre munca oamenilor 
decit spre mașini.

Sinteza sistemului informațional, 
reprezentînd o proiectare în linii 
mari a situației ideale, ea trebuie 
minuțios verificată de analist, cu 
concursul direct al conducerii între
prinderii. O primă întrebare po care

Tames S. D. DEY
expert la Biroul internațional al muncii de la Geneva

Eficiența sistemelor informaționa
le pentru conducere bazate pe cal
culatoare electronice depinde, în 
primul rind, de calitatea pregătirii, 
planificării și controlului acțiunii 
de introducere a acestora. înainte 
de instalarea calculatorului într-o 
întreprindere, conducerea tehnico- 
administrativă trebuie să fie sigu
ră că acest lucru este necesar și că 
unitatea respectivă e pregătită in 
acest sens. Adoptarea unui aseme
nea sistem modern de organizare 
și dirijare a proceselor de produc
ție afectează, de regulă, relațiile 
dintre compartimentele și secțiile 
întreprinderii, îndatoririle cadrelor 
de conducere, relațiile cu beneficia
rii și furnizorii, disciplina in mun
că a salariaților, metodele de pla
nificare, înregistrare, raportare și 
control etc. Pentru a preveni de
reglările pasibile, cel puțin un 
membru al conducerii trebuie să 
studieze problemele care se ridică 
la introducerea unui calculator, 
participind la cursuri de „sensibi
lizare" sau folosind experiența al
tor întreprinderi. Apoi, colectivul 
de conducere trebuie să stabilească 
în ce scopuri ar urma să fie folo
sit calculatorul, pentru a avea o 
idee clară asupra informațiilor pe 
care le va furniza el, asupra celor 
ce vor utiliza aceste informații și 
asupra beneficiilor probabile. Dacă 
se consideră că introducerea lui 
este oportună, atunci se va elabo
ra un studiu competent și amănun
țit al posibilităților de instalare. 
Următoarea sarcină a conducerii 
este de a lua măsuri pentru a ob
ține înțelegerea și ajutorul între
gului personal — în primul rind 
acordul tuturor cadrelor de condu
cere — asupra a tot ce urmează să 
fie realizat și a ordinii în care se 
vor desfășura lucrările.

Astfel, conducerea întreprinderii 
va fi pregătită sub toate aspectele 
în vederea planificării măsurilor 
cerute pentru a asigura o tranziție 
lină, fără discontinuități, de la ve
chiul sistem la cel nou. în acest 
scop, e necesar să se stabilească o 
structură organizatorică logică, cu 
legături bine definite, cu domenii 
și niveluri de responsabilitate preci
se. Intervin apoi modificări, ame
liorări în însuși procesul de luare 
a deciziilor : cele de rutină, repeta
te frecvent, uneori zilnic (încărca
rea mașinilor, recomandarea mate
rialelor, expedierea la beneficiari, 
programarea întreținerii preventive 
și altele) se pretează cu deosebire 
la programarea pe calculator. în fe
lul acesta, în locul unei dispersări 
a centrelor de decizie, se realizea
ză o centralizare a autorității în 
luarea deciziilor. Eliberate de un 
important volum de operații ruti
niere, conducerile întreprinderilor 
se pot dedica in mai mare măsură 
soluționării unor probleme impor
tante. mai puțin susceptibile de a fi 
rezolvate cu ajutorul calculatorului, 
cum ar fi conceperea și aplicarea de 
noi procese tehnologice și practici

de conducere, mișcarea personalu
lui, prefigurarea dezvoltării viitoare 
a întreprinderii. Se mărește astfel 
aria activităților esențiale asupra 
cărora conducerea își poate exer
cita efectiv și operativ controlul.

Noile împrejurări impun conduce
rii și exigențe superioare. Ea va 
trebui să acționeze în primul rind 
mai prompt, ținînd seama de faptul 
că fluxurile de informații se scurg 
mult mai repede, o acțiune desfă
șurată într-un sector avînd reper
cusiuni imediate in altele. Evident, 
sistemul informațional va raporta 
aceasta fără întîrziere, sugerînd și 
schimbările necesare. Totuși, atît 
în planificare, cit și în control, con
ducătorii trebuie să coopereze mai 
strins cu colegii și subordonații lor, 
ciclul de control devenind mai ra
pid, iar răspunsurile la situațiile 
care cer acțiuni de corectare pre- 
supunînd cel mai adesea o per
fectă colaborare între diferitele 
sectoare. Concomitent, conducerea 
trebuie să planifice și șă contro
leze însăși dezvoltarea sisterfiu- 
lui de conducere cu ajutorul 
calculatorului, să-I facă operativ, 
adaptat noilor condiții aflate în per
petuă schimbare și care reclamă 
neîncetate adăugiri și ameliorări. 
Căci, deși conducerea unui aseme
nea sistem urmează principiile de 
conducere ale oricărei alte activi
tăți — alocarea resurselor necesare, 
aprobarea planurilor și verificarea 
respectării lor, stabilirea direcțiilor 
de dezvoltare in viitor — aceste o- 
biective se realizează prin consul
tarea permanentă a șefilor de sec
toare din subordine și a specialiști
lor în domeniul calculatoarelor. Pe 
baza sugestiilor acestora, se va de
cide și ordinea în care se vor dez
volta diversele subsisteme. Evident, 
conducerea trebuie să participe ac
tiv la toate etapele acestui proces, 
fără a spune sau a gîndi că „e trea
ba grupului de specialiști să proiec
teze sistemul și să-I facă să lucre
ze".

în perioada introducerii sistemu
lui, directorul însărcinat cu coor
donarea lucrărilor va supraveghea 
utilizarea eficientă a resurselor a- 
locate, informînd conducerea în
treprinderii asupra progreselor rea
lizate. Mai tîrziu, dacă este posibil, 
se va efectua periodic evaluarea 
beneficiilor obținute prin utilizarea 
sistemului, pentru compararea -lor 
cu cele estimate în studiul inițial. 
Această evaluare se poate face fie 
prin compararea rezultatelor actua
le cu cele obținute în vechiul sis
tem, fie prin compararea cu expe
riența similară a altor utilizatori.

Concluzia firească este că tehno
logia în domeniul informaticii a 
devenit un factor important în dez
voltarea celorlalte industrii. Avînd 
la dispoziție viteza excepțională, 
acuratețea și puterea de lucru a cal- ’ 
culatoarelor electronice, conduceri
le întreprinderilor sint ajutate 
reducă procentul erorilor și 
grăbească elaborarea deciziilor 
care le iau.

să 
să 
pe

ft„Bagajul informațional
- premisa deciziei optime

director tehnic

Raymond S. MILNE
al Centrului de perfecționare de la Torino

ÎntreprinderiConducerea unei 
trebuie să asigure îndeplinirea obi
ectivelor atribuite unității respec
tive, acțlonînd, totodată, astfel incit 
să aducă o importantă contribuție 
la progresul întregii societăți. Fo
losirea în economie a calculatorului 
electronic — în cadrul ansamblului 
de echipamente denumit „sistem 
de prelucrare automată a datelor" 
— precum și a tehnicilor care fa
vorizează procesul de luare a deci
ziei au creat posibilități noi pentru 
înfăptuirea acestor sarcini. Studiile 
întreprinse în ultima vreme atestă 
că introducerea calculatorului elec
tronic în activitatea tot mai com
plexă a întreprinderii poate avea e- 
fecte utile importante și în ceea ce 
privește modul de organizare. Pre
lucrarea automată a datelor oferă

posibilitatea de a se realiza centra
lizarea unor funcțiuni (cum sînt 
cele privind planificarea sectorului 
financial-contabil, sau cel de per
sonal), ca și descentralizarea alto
ra. în general, modificările de a- 
cest gen, cu implicații multiple în 
ceea ce privește randamentul, suc
cesul respectivei unități economice, 
trebuie să fie rezultatul unor ana
lize adecvate, care să evidențiere 
cu o cît mai mare precizie și 
promptitudine eventualele carențe 
ce urmează a fl eliminate.

O altă consecință a introducerii 
calculatorului electronic este im
portanța deosebită pe care o dobîn- 
dește prelucrarea datelor și a in
formației pentru conducerea între
prinderii. Utilizarea informației 
pune, intre altele, următoarele pro-

Sala calculatoarelor de la CEPECA

limba), pe care calculatorul poate 
să-l interpreteze. Dar și după ce 
„pachetul de programe" al unei a- 
plicații a lucrat cu date reale, în 
paralel cu sistemul actual, șl după 
implementarea sa, el trebuie să fie 
încă 
care 
îneît 
mai 
activitatea de întreținere a pache
telor de programe pot apărea erori 
după cîțiva ani de la implementa
rea lor (pentru situații 
fost prevăzute).

Totodată, diferitele 
sau aplicafii din cadrul 
de conducere a Întreprinderilor (de 
exemplu, controlul stocurilor, cal
culul necesarului și lansarea in fa
bricație, calculul capacităților fi

întreținut de un programator, 
trebuie să-1 modifice astfel 
să răspundă la situațiile cele 
recente. Să nu uităm că în

care nu au

subsisteme 
unul sistem

programarea producției etc) nu tre
buie gindite ca niște compartimen
te izolate, între ele existînd nenu
mărate legături, atît în interiorul 
calculatorului electronic (prin inter
mediul fișierelor principale), cit și 
în întreprindere țprin schimbul de 
informații dintre diferiții utiliza
tori). Realizarea unul sistem „inte
grat", care să răspundă tuturor a- 
cestor cerințe, reprezintă rodul ac
tivității specialiștilor 
calculatoarelor (analiști 
matori), al colaborării 
ceilalți salariați, sub 
conducerii întreprinderii. Contribu
ția acestor specialiști va fi cu atît 
mai eficientă, cu cit conducerea, la 
diferitele niveluri ale întreprinderii, 
va reuși să se adapteze mai bine la 
aoest nou tip de activitate.

Aplicații practice
în uzine-pilot

in folosirea 
sau progra- 
acestora cu 
îndrumarea

$ . 1 ș •
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IMHKI

Ing. Ion STÂNCIOIU
instructor specialist la Centrul de pregătire a cadrelor 

de conducere din economie

mare lineară, programare dinami
că etc) dă răspunsuri satisfăcătoa
re la o bună parte dintre aceste 
întrebări.

în aceste condiții, calculatorul 
face ca priceperea cu care este fo
losită informația să capete o impor
tanță deosebită, să devină un nou și 
important criteriu de apreciere a 
competenței organelor de conducere. 
Astfel, pentru a se folosi deplin 
fondul datelor existente în între
prinderi, se creează chiar, la nivelul 
lor, compartimente profilate pe or-

a întreprinderii, prelucrarea elec
tronică a datelor influențează și 
conducerea de nivel mediu, dimi- 
nuînd munca de birou, de rutină și 
permițînd inginerilor, maiștrilor 
etc. să acorde mai mare atenție con
ducerii efective. Este o modificare 
care reclamă, bineînțeles, din par
tea celor ce ocupă funcții de con
ducători ai proceselor de producție 
sau auxiliare, dorința de a folosi 
acest prețios instrument, cunoaște
rea noilor procedee de lucru, utili
zarea corectă a informațiilor.

) ■.

Prezențe noi
analiștii de sisteme

și programatorii

D. BOWLAND
expert la Biroul internațional al muncii de la Geneva

la 
fabricație, aprovizio- 

și desfacere. Nu e de 
că li se cer calități 
numai de ordin pro-

Organizarea și dirijarea treburilor 
unei întreprinderi moderne se pre
zintă ca un intens efort colectiv, la 
care participă și un grup distinct 
de specialiști în calculatoare elec
tronice. Rolul acestora este numai 
consultativ, dar activitatea nova
toare pe care o desfășoară determi
nă schimbări esențiale, avantajoa
se în mai toate planurile : de 
conducere, la 
nare, stocaje 
mirare, deci, 
deosebite, nu
fesional — cum ar fi experiența în 
prelucrarea automată a datelor și 
calificarea în analiza sistemelor 
sau programarea pe calculatoare 
electronice — dar și de ordin uman, 
personal — ca obiectivitate, inte
gritate, spirit creator, auto-discipli- 
nă. în plus, trebuie să aibă un înalt 
simț de responsabilitate, comuni- 
cînd fără reticențe concluziile și 
ideile lor conducerii întreprinderii 
pentru a obține din partea acesteia 
ajutorul necesar.

Sub aspectul profilului, o primă 
categorie de asemenea specialiști o 
constituie analiștii de sisteme. Sub 
îndrumarea cadrelor de conducere , 
ale întreprinderii, aceștia își aplică 
cunoștințele din sfera utilizării cal
culatorului la soluționarea proble
melor economice. O primă sarcină 
specifică a analistului de 
constă în definirea 
a organizării, ceea 
nerea de acord a 
nii emise într-unul 
tre compartimentele întreprinderii. 
Analistul trebuie să determine

sisteme 
obiectivelor și 
ce implică pu- 
di feritelor opi- 
sau altul din-

punctele de control ale diferitelor 
activități și să stabilească o meto
dologie pentru luarea deciziilor. 
Alte sarcini se referă la : strînge- 
rea informațiilor și analizarea lor 
(rareori este posibil să se găseas
că informații suficiente pentru a 
proiecta un sistem informațional, 
fără a se analiza procedeele curen
te), sinteza și proiectarea sistemu
lui (o schiță în linii mari a fluxu
lui informațional dorit — așa-nu- 
mitul „proiect general al sistemului 
informațional" — ce trebuie creată 
și supusă la probe de aplicabilita
te tehnică și operațională), elabo
rarea sistemului (așa-numitul „pro
iect detaliat" — cînd e folosit cal
culatorul pentru a detalia cerințe
le sistemului șl se au în vedere 
„ieșirile" ce trebuie să se obțină pe 
baza intrărilor în sisteme, fișiere
lor și prelucrărilor), implementarea 
(privind aplicarea efectivă în între
prindere a sistemului informațional 
proiectat, incluzînd instruirea per
sonalului, descrierea activităților — 
instrucțiuni, verificarea progreselor 
și întreținerea aplicațiilor).

Pe fondul acestor sarcini, analis
tul de sisteme trebuie să conlucre
ze astfel cu membrii conducerii în
treprinderii și cu beneficiarii siste
mului. incit să se creeze o atmosfe
ră de „implicare" directă a tuturor 
factorilor răspunzători. De aseme
nea, pe măsura avansării în acre
ditarea și aplicarea roadelor acestei 
activități — sistemele — conlucra
rea „coboară" spre specialiștii care 
trebuie să participe nemijlocit la a- 
plicări și experimentări. Conduce.

o pun beneficiarii (întreprinderile) 
este : „Putem noi să utilizăm sis
temul proiectat, bazat ye calcula
tor, pentru a rezolva problemele 
noastre ?“ (adică, este sistemul a- 
plicabil ?). A doua întrebare : „Este 
rentabil să utilizăm un sistem ba
zat pe calculator ?“ (ceea ce impu
ne compararea cheltuielilor de cum
părare, punere in funcțiune și în
treținere a unui astfel de sistem cu 
obiectivele oonducerii și cerințele 
operaționale). Se mai obișnuiește, 
cînd se face o astfel de evaluare, 
să se pună și întrebarea : „Ce eco
nomii aduce folosirea acestui sis
tem cînd mai potrivită ar fi și 
alta : „Ce cîștigă sistemul de la 
mine ?“. într-adevăr, cheltuielile 
sistemului sini comparate de obicei 
cu valoarea beneficiului. Analistul 
trebuie să facă, însă, o astfel de e- 
valuare, incit șă obțină rapoartele 
cost/beneficiu pentru diferitele al
ternative. Decizia dacă se va adop
ta sau nu un sistem și care sistem 
anume (dacă există o alternativă) 
aparține, desigur, conducerii.

Conceptele de bază ale unui sis
tem de conducere bazat pe calcula
toare electronice sînt, deci, aceleași, 
indiferent de tipul sistemului : in
formațiile de ieșire (pe care trebuie 
să le furnizeze sistemul) ; intrările 
(necesare j>entru a procura infor
mații de ieșire) ; fișierele datelor 
de referință necesare : prelucrarea 
(programele) datelor de intrare și 
a fișierelor, pentru a procura ieși
rile. „Informațiile de intrare" ale 
sistemului constau, în mod normal, 
din tranzacții care au Ci___
frecvențe (un exemplu de tranzac
ții zilnice sînt intrările și ieșirile 
materialelor din magazie). Aceste 
tranzacții vor fi înregistrate tn- 
tr-un fișier care dă detalii despre 
nivelul stocurilor, putînd fi apoi 
utilizat pentru a produce informa
ții de ieșire (ca, de pildă, un ra
port asupra materialelor ce lipsesc 
din stoc). Analistul trebuie să de
termine : ce fișiere principale tre
buie să se păstreze la calculator ; 
ce informație se înregistrează în 
ele ; cum va fi grupată informația; 
care sînt posibilitățile de a fi regă
sită de către diferitele subsisteme 
sau anlicații din cadrul sistemului 
informațional. După ce s-au specifi
cat informațiile de ieșire, de intra
re șl fișierele, analistul trebuie să 
decidă cum va fi utilizat calcula
torul pentru a aplica informațiile 
de ieșire cerute.

In această etapă, cînd se definesc 
prelucrările — dacă nu chiar mai 
Înainte — analistul poate apela la 
„programatorul de sisteme", pen
tru proiectarea diferitelor detalii 
ale sistemului. Prelucrarea stabilită 
pentru un subsistem sau aplicație 
poate cuprinde un număr mare de 
programe, numit „pachetul de pro
grame" al aplicației respective. Pro
cesul de creare al întregului „pa
chet de programe" trebuie coordo
nat de programator, care trebuie 
să înțeleagă foarte bine conceptele 
aplicației la care lucrează. Progra
mele de prelucrare se încredințează 
programatorilor, care știu să trans
forme ideile prezentate sub o for
mă grafică (scheme logice) într-un

diverse

Prelucrarea electronică a datelor 
pentru conducere a început să fie 
introdusă și in citeva unități econo
mice din țara noastră, utilizîndu-se 
fie calculatoare proprii (la uzina 
Tracțorul-Brașov), fie calculatoare 
existente in diferite centre de cal
cul (D C.S., Universitatea București, 
A.S.E. etc). La această acțiune par
ticipă și CEPECA, care. între alte
le, are menirea de a realiza aplica
ții practice în întreprinderi-piiol, 
in scopul implementării în sisteme
le de conducere a metodelor moder
ne de prelucrare automată a date
lor și al dezvoltării unei concepții 
proprii țării noastre, privind utili
zarea calculatoarelor in conducerea 
întreprinderii.

Aplicațiile practice se desfășoară, 
pe baza unor convenții de colabora
re, în cinci uzine-pilot. două din con
strucția de mașini (F.M.U.A.B. și 
„23 August"), două din industria u- 
șoară (I. T. Dacia și F.C.T.B.) și 
una din industria chimică (Pollco- 
lor-București). La rezolvarea aces
tor aplicații s-a plecat de la faptul 
că noile metode de prelucrare vor 
afecta o parte importantă a fluxu
lui informațional de gestiune și, de 
cele mai multe ori, metodologia 
internă de elaborare a documenta
ției tehnice și economice (nomencla
toare, tehnologii, documente circu
lante, evidențe etc.). Evident, in
troducerea automatizării în prelu
crarea datelor s-ar fi putut face 
prin preluarea directă a probleme
lor din sistemele de prelucrare 
normală existente și comutarea lor 
pe echipamente electronice. Ar fi 
fost însă o mare greșeală, pentru că 
imensa majoritate a sistemelor 
normale a luat naștere în mod 
spontan, necontrolat și ca atare 
sint susceptibile de raționalizări 
importante. Dacă în cazul noilor 
echipamente nu s-ar lua în conside
rație raționalizările fluxului infor
mațional existent, ele nu ar face 
decit să prelucreze cu randament 
mare unele date eronate — or, 
prelucrarea electronică trebuie să 
ducă nu numai la îmbunătățiri can
titative și .calitative, ci și la rezol
varea unor probleme noi de prelu
crare, probleme inabordabile in ca
drul sistemelor normale.

în lumina celor de mal sus, co
lectivele mixte de lucru — CEPE
CA, uzine-pilot — au aplicat două 
concepte : dezvoltarea de aplicații 
„separate", pe orizontală, luîndu-se 
în considerație problemele de im
portanță deosebită, în această eta
pă, pentru întreprinderile respecti
ve (gestiunea stocurilor la Polico- 
lor și „23 August" ; calculul salarii
lor la F.C.T.B. și Policolor ; calcu
lul necesarului brut la Policolor 
etc) și dezvoltarea de aplicații „in
tegrate", pe verticală, urmărindu-se 
proiectarea și realizarea unor siste
me integrate de prelucrare, care să 
cuprindă prelucrarea electronică a 
activităților principale ale întreprin
derii (planificarea necesarului, pro
gramarea, lansarea și controlul pro
ducției, gestiunea stocurilor, apro
vizionarea și desfacerea — aplicații 
la F.M.U.A., întreprinderea textilă 
„Dacia" și secția motor — uzinele 
„23 August"). La rezolvarea aplica
țiilor în întreprinderile-pilot s-au 
utilizat două căi : dezvoltarea de 
pachete de programe originale 
(cum ar fi cele realizate pentru 
gestiunea stocurilor, calculul sala
riilor, planificarea și programarea 
producției etc.) și adoptarea și 
completarea pachetelor de progra
me de firmă (BOMP, RETRIEVAL, 
REQUIREMENTS PLANNING etc). 
Rezultatele obținute 
toare pe ambele căi, 
cipală constituind-o, 
voltarea de pachete 
proprii.

Dintre aplicațiile realizate sau in 
curs de utilizare, le amintim pe cele 
de la întreprinderea textilă „Da-

cia“ (planificarea livrărilor, planifi
carea și programarea operativă a 
producției, planificarea aprovizionă
rii, evidența și controlul stocurilor 
producției, desfacerii etc.). F.M.U.A. 
(înregistrări de bază și 
lor, controlul stocurilor, 
necesarului brut și net. planifica
rea capacităților, programarea ope
rativă și control ateliere etc.). „Poli
color" (in domeniul producției — 
înregistrări de bază și utilizarea lor. 
calculul necesarului brut de apro
vizionat și fabricat, planificare pe 
perioade a necesarului de aprovizio
nat, sau in domeniul gestiunii fi- 
nanciar-contabile — stocuri, calorii, 
preț de cost etc.).

Dezvoltarea utilizării calculatoa
relor în conducerea întreprinderii 
trebuie să aibă în vedere asigura
rea premiselor minime pentru o 
conducere operativă, eficientă, pe 
baza cunoașterii cit mai precise a 
fenomenelor interne și externe, deci 
pe baza unei informații complete 
asupra ansamblului activităților în
treprinderii. Realizarea acestui o- 
biectiv duce nemijlocit la necesita
tea elaborării de sisteme cît mai in
tegrate de prelucrare a datelor. Dar, 
deși aceasta este o tendință recu
noscută, integrarea trebuie privită 
diferențiat de la întreprindere la în
treprindere ; pe de altă parte, tre
buie privită ca o realizare în timp, 
etapizată dar coerentă, a aplicații
lor care concură în final la obți
nerea unei integrări cît mai avan
sate. Acest concept asigură o in
vestiție etapizată, făcută pe măsura 
verificării obținerii rezultatelor. O 
altă tendință, cu un grad de impor
tanță poate mai mare decit acela 
al integrării, o constituie dezvolta
rea de sisteme de aplicații cu reac
ție — similare cu sistemele tehnice 
de reglare automată. Un bun sis
tem cu reacție, pe lîngă posibilita
tea de control a informațiilor ce 
caracterizează procesele de produc
ție, asigură și o calitate superioară 
a informației, întărește baza de lua
re a deciziilor. De altfel, este de 
necontestat că o bună lansare a 
producției, de exemplu, nu se poa
te face decit ținînd seama de sta
diul realizării lansărilor anterioa
re, respectiv întîrzierile și avansu
rile obținute. Din acest punct de 
vedere, noile sisteme de prelucrare 
a datelor trebuie să aibă o viteză 
de răspuns cit mai mare. Timpul 
de colectare și prelucrare a datelor 
trebuie redus în mod corespunză
tor, atît prin metode noi de colec
tare, cît și, mai ales, prin metode 
noi de prelucrare, menite să asigu
re informația prelucrată, nu 
brute.

Necesitatea obținerii unor 
mâții de calitate, _ într-un

utilizarea 
calculul

datele

/

sînt satisfăcă- 
tendința prin- 
totuși, dez- 

de programe

Infor- 
_ _____  ______ timp 
scurt, este un deziderat al condu
cătorilor și specialiștilor întreprin
derii, la toate nivelurile. Domeniile 
în care se cer aceste 
privesc, de asemenea, în mod prac
tic, toate activitățile întreprinderii, 
făcînd necesară dezvoltarea de sis
teme cu așa-zise „bănci de infor
mații", sau „bănci de date", în care 
datele de bază devin accesibile la 
cerere, printr-un sistem de selecție 
și programe corespunzătoare. Sar
cinile trasate de Congresul al X-lea 
al P.C.R., referitoare la dezvolta
rea echipamentelor și tehnicilor de 
calcul, precum și obiectivele ce an 
rezultat din recenta consfătuire pc 
care secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut-o cu cadrele de conducere 
și specialiștii din acest domeniu ne 
dau certitudinea că prin utilizarea 
de echipamente electronice 
cu! în colaborare, in cadrul 
lor de calcul teritoriale, cit 
dezvoltarea de pachete de 
me proprii, activitatea de conducere 
va beneficia de instrumente moder
ne, capabile să o ridice pe un plan 
auperior de eficiență.

informații

de cal- 
centre- 
și prin 
progra-
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Plecarea unei delegații 
a Partidului Comunist Român 

în Cipru

Delegația Ministerului
Afacerilor Interne al U. R. S. S.

a părăsit Capitala
Marti dimineața, a plecat la Ni

cosia- delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care va face o vizită în Cipru, la 
invitația Comitetului Central al Par
tidului progresist al oamenilor mun
cii din Cipru (A.K.E.L.).

Din delegație mai fac parte tova
rășii Nicolae Tăbircă, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița al

Darea în folosință a unei stații 
de recepționare a imaginilor
de la sateliții

La Institutul de meteorologie și hi
drologie a fost dată în folosință marți 
dimineața stația de recepționare a 
imaginilor de la sateliții meteorolo
gici transmise în sistem A.P.T. (trans
mitere automată a fotografiilor). Sta
ția, pusă la dispoziție de Organizația 
Meteorologică Mondială, este formată 
dintr-un radioreceptor care poate re
cepționa semnalele transmise de sa
teliți, un sistem de înregistrare pe 
bandă maghetiqă a acestor semnale și 
un sistem de transformare a semna
lelor radio în imagini fotografice. 
Avind o zonă de audibilitate radio 
care cuprinde un careu cu latura de 
1 500 km, stația poate obține imagini 
înoepînd de deasupra Golfului Per
sic și Siberiei centrale și pină In 
nordul Oceanului Atlantic. Ea oferă 
astfel mari posibilități de informare 
imediată în ce privește repartiția for-

Cronica zilei
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă a oferit marți la amiază un 
cocteil, la restaurantul „Athdnee Pa
lace"., cu prilejul turneului întreprins 
in țara noastră de Teatrul „Sovro- 
mennik" din Moscova.

Au luat parte Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne, oameni de teatru și alți oameni 
de cultură.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Membri ai conducerii Teatrului 

„Sovromennik" din Moscova au făcut 
marți dimineața o vizită la Comitetul 
de Stat pentru Cultu’-ă și Artă, unde 
au fost primiți de tovarășul Vasile 
Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A.

La primire au fost de față repre
zentanți ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

★
Marți seara a plecat spre Viena 

prof. dr. docent Jean Livescu, mem
bru corespondent al Academiei, rec
torul Universității București, pentru 
a lua parte la cea de-a 21-a sesiune 
a Conferinței permanente a recto
rilor și vicecancelarilor universităților 
europene, care va avea loc între 19—21 
noiembrie.

★
între 16 și 20 noiembrie a.c., se des

fășoară la New Delhi lucrările celei 
de-a IV-a conferințe a scriitorilor 
afro-asiatici. Cu acest prilej, Liga ro
mână de prietenie cu popoarele din 
Africa și Asia a adresat participanți- 
lor un mesaj de salut, în care se rea
firmă simpatia și solidaritatea cu ac
tivitatea de creație a scriitorilor a- 
fro-asiatici, pentru îmbogățirea pa
trimoniului culturii naționale și uni
versale, consolidarea independenței 
și lichidarea dominației colonialiste și 
neocolonialiste, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare a popoarelor lor, pe 
calea progresului și păcii.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 noiembrie. In (ară : Vreme 
în general închisă, mai ales in prima 
parte a intervalului, cu burniță și 
ploi slabe. în zona de munte și pe 
alocuri în nordul țării, lapoviță și 
ninsoare. Vint potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 6 și plus 4 
grade, iar maximele între 6 și 14 
grade. Frecvent se va produce ceață, 
în București : Vreme în general în
chisă, mai ales în prima parte a in
tervalului, cu burniță și ploaie slabă. 
Vînt slab pină la potrivit. Tempera
tura ușor variabila. Ceață dimineața 
și seara.

în citeva rînduri
• TENIS. — Turneul internațional 

de tenis de la Wembley a debutat cu 
două rezultate mai puțin așteptate : 
jucătorul american de culoare Ar
thur Ashe (ciștigătorul recentului 
turneu de la Paris) a fost învins cu 
6—1, 6—2 de sud-africanul Cliff 
Drysdale, iar olandezul Tom Okker 
a pierdut în două seturi in fața tină- 
rului tenisman australian John Ale
xander. Hie Năstase s-a calificat 
pentru turul II, învingindu-1 cu 6—4, 
6—4 pe australianul Dick Crealy, in 
timp ce Ion Țiriac a fost eliminat cu 
4—6, 6—4, 6—2 de cunoscutul jucător 
profesionist american Pancho Gon
zales.

• LUPTE LIBERE. — Sportivi din 
Bulgaria, R.D. Germană, Polonia, 
România și U.R.S.S. au participat în 
„Sala Sporturilor" din Minsk la un 
concurs de lupte libere rezervat nu
mai luptătorilor de la categoriile se- 
mimijlocie, mijlocie, semigrea și 
grea. în ordinea acestor categorii pe 
primele locuri s-au clasat Horst 
Stotmeister (R.D. Germană). Piot.r 
Siaci, Semeon Lisafin și Aleksandr 
Medved (toți U.R.S.S.). Luptătorii 
români Ion Dumitru și Ștefan Ena- 
che au ocupat locurile 7 la catego
riile semimijlocie și, respectiv, mij
locie.

P.C.R., și Nicu Bujor, șef de sector 
la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Vasile Patilineț, membru suple
ant al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C, al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

meteorologici
mațiilor noroase și a maselor de aer 
— elemente de importanță primor
dială pentru prognoza timpului în 
zona geografică a țării noastre.

La fiecare trecere a satelitului prin 
zona de radioaudibilitate a stației, 
pot fi recepționate 3—4 imagini, ceea 
ce înseamnă că se pot obține zilnic 
15—20 de imagini.

Recepționarea imaginilor formații
lor noroase se realizează în zece tente 
de la alb la negru, ziua în sistem 
televiziune, iar noaptea prin inter
mediul aparaturii de măsurare în 
infraroșu.

Imaginile sânt prelucrate și utiliza
te imediat de serviciile de prognoză 
a timpului, ele reprezentînd o sursă 
valoroasă de informații globale și la 
scară mare, care completează siste
mul clasic de observare a atmosferei 
terestre. Specialiștii institutului apre
ciază că stația va aduce mari servicii 
îmbunătățirii prognozei timpului.

★
Secretarul general al Organizației 

Meteorologice Mondiale — O.M.M., 
Arthur David Davies, care se află 
intr-o vizită in țara noastră, a avut 
marți dimineața o întrevedere cu 
Barbu Popescu, adjunct al ministru
lui agriculturii și silviculturii. Cu a- 
cest prilej au fost discutate probleme 
actuale și de perspectivă ale O.M.M. 
privind îmbunătățirea deservirii me
teorologice, precum și dezvoltarea 
colaborării dintre institutul de spe
cialitate al țării noastre și această 
organizație.

Tot în cursul dimineții, oaspetele a 
vizitat Institutul de meteorologie și 
hidrologie din București, unde a făcut 
o expunere asupra activității Orga
nizației Meteorologice Mondiale. Oas
petele a participat, de asemenea, la 
inaugurarea stației de recepție a ima
ginilor obținute de la sateliții meteo
rologici, primită din partea organi
zației.

în continuare, secretarul general al 
O.M.M. a vizitat noua clădire a ob
servatorului de fizică a atmosferei 
de la Afumați, dată în folosință ,în.< 
cadrul programului național do pu
nere în aplicare a veghel meteorolo
gice mondiale.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
■ .. ........ : ■ '■ ' -- u -

HANDBAL masculin

„TROFEUL CARPAȚI"
Finaluri spectaculoase în primele meciuri

CLUJ (prin telefon) — Cine și-ar 
fi închipuit că, după numai citeva 
luni de la încheierea campionatelor 
mondiale din Franța (in primăvara 
acestui an), echipele reprezentative 
distinse cu medaliile de aur, argint 
și bronz — numele lor este bine
cunoscut de toți iubitorii handbalu
lui din lumea întreagă : ROMANIA, 
R. D. GERMANĂ și respectiv IU
GOSLAVIA — alături de alte două 
reprezentative de certă valoare pre
zente la C.M., UNGARIA și U.R.S.S., 
se vor afla din nou față în față ? 
Această inedită ocazie o oferă de ieri 
„TROFEUL CARPAȚI", a cărei ediție 
1970 se- desfășoară în Sala Sporturi
lor din Cluj. Evenimentul nu putea, 
desigur, scăpa publicului sportiv 
clujean ; edificator pentru interesul 
ce i l-a suscitat „Trofeul Carpați" 
este faptul că biletele de intrare s-au 
epuizat încă înaintea zilei inaugurale 
a competiției.

Seria celor 15 meciuri ale turneului 
a fost deschisă de confruntarea din
tre campionii noștri mondiali și ti
nerii lor colegi și — poate — succe
sori in echipa națională, aflați acum 
sub culorile formației intitulate 
România-tineret. Cum lesne se pu
tea presupune, problema victoriei nu 
a existat în această partidă ; seniorii, 
prin experiența și capacitatea lor 
tactică, erau considerați dinainte în-

• ȘAH. — în turneul interzonal 
de șah de la Palma de Mallorca s-au 
disputat partidele aminate și cele 
întrerupte. Portlsch l-a învins pe 
Mocking, Addison pe Rubinetti, 
Gheller pe Naranja, iar Uhlmann a 
ciștigat la Addison. Larsen a remi
zat cu Polugaevski, rezultat consem
nat și în partida Matulovicl — Sut
tles. Partida dintre Larsen și Uhl
mann s-a întrerupt pentru a doua 
oară. Partida amînată dintre Fischer 
șl Hort s-a întrerupt cu șanse de 
cîștig pentru marele maestru ame
rican.

în clasament continuă să conducă 
Fischer (S.U.A.) cu 4,5 puncte (1), 
urmat de Panno (Argentina), Uitu- 
men (R. P. Mongolă), Gheller 
(U.R.S.S.), Gligoricl (Iugoslavia) — 4 
puncte ș.a.

• BOX. — Francezul Renă Roque 
și-a păstrat titlul de campion euro
pean la categoria superușoară, in- 
vingind la puncte în 15 reprize pe 
compatriotul său Roger Zami. în 
vîrstă de 29 de ani, Roque a cucerit 
titlu! anul acesta de la italianul 
Sandro Lopopolo, apoi și l-a apărat 
în fața danezului Borge Krogh, cu 
care a terminat la egalitate.

Marți a părăsit Capitala delegația 
Ministerului Afacerilor Interne al 
U.R.S.S., condusă de ministrul N. A. 
Șcelokov, care, la invitația ministru
lui afacerilor interne al Republicii 
Socialiste România, Cornel Onescu, 
a făcut o vizită in țara noastră.

în timpul șederii in România, dele
gația a avut convorbiri la Ministe
rul Afacerilor Interne, a vizitat uni
tăți ale M.A.I., obiective economice

Sesiunea Comisiei mixte 
de cooperare economică și tehnică 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Populară Congo
între 9—17 noiembrie, au avut loc 

la București lucrările osiei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte de coope
rare economică și tehnică între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Congo.

Cu acest prilej, au fost examinate 
stadiul actual al relațiilor economice, 
tehnice și culturale dintre cele două 
țări, precum și posibilitățile de dez
voltare în continuare a cooperării 
bilaterale.

în încheierea lucrărilor, a fos1 
semnat Protocolul celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte, care pre
vede măsuri privind realizarea, în ca
drul cooperării româno—congoleze, a 
unor proiecte economice de intere: 
reciproc, precum și unele acțiuni îi> 
domeniul lărgirii schimburilor cultu- 
ral-științifice dintre cele două țări.

Protocolul a fost semnat, din par
tea română, de tovarășul Ion Pă- 
țan, membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri,

Cu prilejul aniversării a 150 de ani 
de la nașterea lui Friedrich Engels

Apropiata aniversare a 150 de am 
de la nașterea lui Friedrich Engels 
este întîmpinată în județul Buzău 
prin numeroase manifestări. La bi
bliotecile din Costești, Viperești, Pă- 
tîrlagele și Pietroasele s-au organi
zat expoziții de carte și fotografii 
care oglindesc aspecte din viața și 
activitatea, marelui dascăl al proleta
riatului.

Asemenea expoziții s-au deschis 
pină acum în 40 de comune ale ju
dețului,

■ ★
'• Cu același prilej și în județul Bo
toșani au fost organizate manifestări 

vingători. Desfășurarea meciului a 
arătat insă că „echipa cadeților" a 
încercat, și pe alocuri a reușit, să 
se ridice la nivelul jocului prestat de 
campionii mondiali. Scor final : 
16—10 (9—4).

In al doilea meci, echipa Uniunii 
Sovietice a întrecut la limită forma
ția Ungariei: 23—22 (12—7). Cu citeva 
minute înainte de filial, handbaiiștii 
sovietici au condus la o diferență de 
4 puncte, însă revenirea puternică a 
echipei maghiare le-a redus la mini
mum acest avantaj.

A urmat meciul R.D. Germană— 
Iugoslavia ; medalia de argint con
tra medaliei de bronz 1 începutul 
furtunos al echipei germane a făcut 
ca, in citeva minute numai, scorul 
să arate 5—0 pentru aceasta. Iugo
slavii reduc din handicap (5—2), dar 
sportivii din R.D.G. se distanțează 
din nou (8—2). Un scurt și puternic 
sprint al iugoslavilor face ca dife
rența de goluri să se reducă iarăși. 
La pauză R.D.G. conducea cu 8—4. 
Imediat după reluare, ambele e- 
chipe au ocazia de a înscrie din lovi
turi de la 7 m. Se ratează insă de 
fiecare dată 1 Handbaiiștii ger
mani, mai tehnici, bine orientați din 
punct de vedere tactic, încearcă să 
tempereze jocul, în intenția de a 
păstra avantajul. Contraatacurile iu
goslavilor sint din ce in ce mai nu
meroase și, cu cit ne apropiem de 
sfîrșitul partidei, mereu mai bine 
fructificate. în min. 11 R.D.G. con
duce cu 9—7. Beneficiind de o lovi
tură de la 7 m, în același minut ei 
măresc scorul. în continuare disputa 
se îndirjește ; fazele de poartă se în
cheie cu faulturi evidente la jucă
torul care încearcă finalizarea. Ar
bitrii sint nevoiți, se înțelege, să dic
teze noi lovituri de la 7 m. Iugoslavii 
ratează o astfel de lovitură în mi
nutul 12. Echipa R.D.G., beneficiind 
și ea de o asemenea ocazie, înscrie :
11— 7.

Jumătatea a doua a reprizei se
cunde aparține formației iugoslave. 
Contraatacurile funcționează perfect. 
Adversarii devin nervoși și cedează 
vizibil teren. La scorul de 11—9 pen
tru R.D.G., Zimmerman, unul dintre 
cei mai buni component! ai formației 
sale, este eliminat pentru două mi
nute. Momente de mare tensiune. în 
superioritate numerică, dar și stimu
lați de posibilitatea de a întoarce e- 
ventual rezultatul în favoarea lor. 
handbaiiștii iugoslavi reduc handi
capul Ia numai un gol (executind 
precis o lovitură de la 7 m), pentru 
ca imediat să egaleze. Ultimul minut, 
ultimul g >1 al partidei 1 Gol în poar
ta vicecampionilor mondiali. Scor 
final deci în meciul Iugoslavia—R.D.G.
12— 11. O primă surpriză la „Trofeul 
Carpați", chiar în ziua de debut 1

Meciurile de azi : ora 16,45 : Iugo
slavia—România (tineret) ; ora 18 : 
R.D.G.—Ungaria ; ora 19,15 :
U.R.S.S.—România.

I. DAMIAN 

și social-culturale din Capitală și din 
județele Argeș, Brașov și Prahova,

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost conduși de Cornel Onescu, de 
membri ai Colegiului M.A.I., gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost de față A. V. Basov, amba
sadorul U.R.S.S. la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

iar din partea congoleză de tovară
șul Justin Lekoundzou, membru al 
Biroului Politic al Partidului Con- 
golez al Muncii, împuternicit pentru 
întreprinderile industriale de stat.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, tovarășii Ion Pățan și Justin 
Lekoundzou și-au exprimat convin
gerea că traducerea în viață a pre
vederilor protocolului va contribui la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Congo, pe mul
tiple planuri, în folosul ambelor țări 
și popoare.

La semnare au fost prezenți Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
ifacerilor externe, Alexandru Al- 
bescu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și Jean Bap
tiste Lounda, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Populare 
Congo la București.

(Agerpres)

omagiale consacrate personalității 
marelui gînditor și revoluționar.

în fața unui mare număr de lectori, 
propagandiști și cadre au fost pre
zentate expunerile Engels, și mișcarea 
muncitorească din România. Contri
buția lui Engels la elaborarea învă
țăturii despre partidul clasei mun
citoare.

De asemenea, numeroși auditori din 
orașele Botoșani, Dorohoi și Săveni 
au luat parte la simpozionul Frie
drich Engels — învățător, organizator 
și conducător al proletariatului.

(Agerpres)

TENIS DE MASĂ
R.P. CHINEZĂ-ROMĂNIA

A început turneul 
individual ,

în sala Floreasca din Capitală a 
început ieri după-amiazâ un turneu 
internațional individual de tenis de 
masă la care participă jucătoare și ju
cători din R. P. Chineză și România. 
Iată citeva dintre rezultatele înregis
trate : feminin : Gian Huai-in—Eleo
nora Mihalca 2—1 ; Carmen Crișan— 
Li Li 2—1 ; Cian Li—Maria Alexan
dru 2—1 ; Carmen Crișan—Eleonora 
Mihalca 2—1 ; Masculin : Ciuan Tze- 
tun—Si En-din 2—0 ; T. Gheorghe— 
Van Ven-hua 2—1 ; Li Fu-lun — V. 
Sîndeanu 2—0 ; Ciuan Tze-tun — S. 
Dobosi 2—0.

Concursul continuă astăzi diminea
ță de la ora 9,30, iar după-amiază cu 
începere de la ora 16,30.

FOTBAL

FORMULA PENTRU 
„MONDIALELE" DIN 1974, 

ÎNCĂ PE AGENDA El.EA.
Biroul Federației internaționale de 

fotbal, întrunit la Bruxelles, a hotă- 
rit ca formula definitivă a Campio
natului mondial de fotbal din anul 
1974 să fie stabilită ia 6 ianuarie 
1971 cu prilejul sesiunii plenare ce 
va avea loc la Atena. în comunicat 
se precizează că, lăsînd Comitetului 
plenar latitudinea de a alege formu
la viitorului campionat. Biroul va 
recomanda pentru faza finală a com
petiției înlocuirea „sferturilor" de fi
nală. Dacă va fi menținut numărul 
de 16 echipe finaliste, ca și pină 
acum, competiția va comporta o pri
mă fază de patru grupe, apoi un al 
doilea tur de două grupe a patru 
echipe (in locul vechilor „sferturi" 
de finală), din care primele două 
clasate se vor califica în semifinale. 
Biroul F.l.F.A. nu a putut să-și pre
cizeze poziția, întrucît propunerile 
federațiilor naționale sint diferite, 
mergînd de la menționerea formu
lei cu 16 echipe pină la mărirea nu
mărului echipelor la 32.

Formula cu 32 de echipe propusă 
de președintele F.I.F.A., Stanley 
Rous, a fost preferată de 20 de fe
derații, formula turneului olimpic 
din 1972 (aceeași recomandată și de 
Biroul F.l.F.A.) a primit 19 voturi, 
iar vechea formulă aplicată la ulti
mele campionate mondiale — 17 vo
turi.

închiderea înscrierilor pentru viito
rul campionat mondial din 1974 ră- 
mîne fixată pentru data de 1 iulie
1971. Tragerea la sorți și repartizarea 
in grupele eliminatorii se va face in 
perioada decembrie 1971 — ianuarie
1972.

viața internațională_______

Bulgaria prietenă întimpină cu căldură 
și viu interes vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
volte și mai mult.O atmosferă caldă, 
prietenească, va înconjura de aceea 
delegația română de partid și guver
namentală. Consider că există condi
ții pentru a ne cunoaște bine, 
a colabora direct, a stringe legătu
rile intre diverse organisme dintre 
cele două țări, în domeniile econo
mic, cultural-științific".

O altă întrevedere am avut-o cu 
tovarășul Simeon Peșkov, adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, care, referindu-se la sem
nificația vizitei delegației române, a 
spus : „întotdeauna întâlnirile dintre 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au fost întîmpinate cu un 
profund interes, iar întîlnirea care 
va avea loc acum, semnarea noului 
Tratat bulgaro-român vor avea de
sigur o mare însemnătate politică și 
economică, vor contribui la strînge- 
rea legăturilor dintre popoarele noas
tre. Aș dori să spun că doresc din 
toată inima să se întărească și mai 
mult prietenia dintre popoarele bul
gar și român. O fructuoasă colaborare 
putem dezvolta între ministerele și 
organele de resort dintre cele două 
țări în domeniul agriculturii și in
dustriei alimentare, între institutele 
de cercetare și de proiectare. Perso
nal salut noul Tratat cu convingerea 
că el va da un nou impuls cooperării 
dintre cele două țări, în spiritul tra
diționalei prietenii româno-bulgare".

în timpul călătoriei pe care am 
făcut-o prin mai multe localități — 
la Plovdiv, Tîrnovo, in alte orașe și 
sate — am putut să constat interesul 
și simpatia cu care poporul vecin 
și prieten se pregătește să întîmpine 
delegația de partid și guvernamenta
lă română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sentimentele de 
prețuire și stimă față de poporul ro
mân au fast exprimate de mulți in
terlocutori, oameni ai muncii de 
diferite profesii și vîrste, in cursul 
convorbirilor pe care le-au avut cu

intilnire intre 
delegații ale P.C.I. 

și U.C.I.
TRIEST 17 (Agerpres). — La 

Triest a avut loc o intilnire intre de
legații ale Partidului Comunist Ita
lian și Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, in cadrul căreia, „intr-o 
atmosferă de prietenie frățească ce 
caracterizează relațiile dintre cele 
două partide, au fost examinate pro
bleme ale situației internaționale 
actuale și colaborarea dintre cele 
două partide" — scrie ziarul „L’U- 
nită". întîlnirea s-a desfășurat în ca
drul obișnuitului schimb de opinii 
intre P.C.I. și U.C.I., relevă, la rin- 
dui său, agenția Taniug.

ANGLIA

Critici față de intenția reluării 
livrărilor de armament către R.S.A.

LONDRA 17 (Agerpres) — în Ma
rea Britanie ia amploare campania 
împotriva intenției guvernului con
servator de a relua livrările de 
armament către autoritățile de la 
Pretoria. După cum relevă ziarul 
„Observer", chiar și în cercurile de 
afaceri din Londra sînt exprimate 
poziții ostile față de o asemenea 
măsură. Numeroși industriași se tem 
de nțăsurile economice de răspuns 
pe oare le-ar putea adopta statele 
africane independente și care ar afec
ta interesele engleze în aceste țări, în 
cazul anulării embargoului asupra 
livrărilor de armament către R.S.A. 
După cum afirmă „Observer", aceas
tă stare de spirit a industriașilor 
britanici s-a intensificat mai ales 
după ce Nigeria și Kenya și-au 
făcut cunoscută poziția lor fermă 
în cazul unei asemenea hotărîri a 
guvernului britanic.

Urmări grave ar putea avea o ase
menea măsură și pentru Common
wealth. în acest sens, P. Woll, par
lamentar conservator, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă că 
Anglia riscă să rămînă izolată în 
fața opoziției aproape unanime în 
cadrul viitoarei conferințe a șefilor 
de state ale Commonwealthului, 
programată în luna ianuarie 1971. In 
acest caz, guvernul va fi nevoit ori 
să renunțe la intenția sa, ori să ac-

Congresul S.U.A. 
și-a reluat lucrările

WASHINGTON 17. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin Alexan- 
droaie, transmite : Congresul State
lor Unite s-a întrunit luni în se
siune ordinară, pentru prima dată 
după recentele alegeri parțiale. Con
gresul s-a întrunit tot în vechea sa 
compoziție.

Agenda Congresului este foarte 
încărcată. Ea înscrie, printre altele, 
proiectul dâ lege privind impune
rea de cote obligatorii la importul 
anumitor produse ; proiectul de lege 
care privește alocarea a 66 miliarde 
de dolari cheltuielilor militare. Tot
odată, Congresul urmează să dez
bată probleme legate de egalitatea 
in drepturi a femeii cu bărbatul, 
lichidarea discriminărilor rasiale în 
politica angajărilor in producție, 
protejarea intereselor consumatori
lor, măsuri pentru reducerea crimi
nalității etc.

Se așteaptă ca majoritatea proiec
telor de lege să fie transferate 
noului Congres, iar prezenta le
gislatură să dezbată pînă la 20 de
cembrie doar unele proiecte de 
maximă urgență sau care întrunesc 
deja un consens. 

ziariștii români. „Legăturile multi
laterale dintre România și Bulgaria 
se dezvoltă în spiritul prieteniei tra
diționale care leagă țările și popoa
rele noastre. Noi, oamenii tempera
turilor înalte de la cuptoarele meta
lurgice, putem asemui căldura senti
mentelor față de poporul român cu 
aceea a metalului topit — ne spune 
inginerul Dumităr Filipov, șeful sec
torului pentru progres tehnic de la 
Combinatul de metale neferoase „Di- 
mităr Blagoev", de lingă Plovdiv. 
Consider că. vizita pe care delegația 
de partid și guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o va face în Bulgaria va 
servi cauzei dezvoltării relațiilor re
ciproce, întăririi colaborării în toate 
domeniile de activitate. Noi știm și 
prețuim mult că România, ca și alte 
țări balcanice, a făcut și face mult 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii și colaborării fruc
tuoase, în folosul tuturor popoarelor 
din această regiune. Personal, apre
ciez foarte mult colaborarea și con
tactele directe cu specialiștii români 
în domeniul metalurgiei neferoase. 
Un grup de tehnicieni de la combi
natul nostru a vizitat combinatul de 
metale neferoase din Baia Mare. Do
resc ca asemenea schimburi de ex
periență să fie cit mai frecvente".

Zilele trecute, mă aflam la Uzina 
de utilaje electrice de înaltă tensiu
ne din Sofia. Și aici s-a manifestat 
interesul față de vizita solilor po
porului român. „încă de la publica
rea informației despre vizita în Bul
garia a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— îmi spune inginerul Spasghelov 
secretarul comitetului de partid a’ 
uzinei — numeroși muncitori m-ai 
întrebat dacă tovarășul Ceaușescu va 
vizita și uzina. Desigur, printre oa
menii muncii care-i vor intimpina p< 
oaspeții români vor fi și muncitorii 
de la întreprinderea noastră. Vom 
primi delegația română cu to^tă căl
dura și dragostea, cu urarea „Vecina
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Un interviu al tovarășului Luis Corvalan
BERNA 17 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului „Voix 
Ouvriere", organ al Partidului Mun
cii din Elveția, Luis Corvalan, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Chile, a subliniat, referin
du-se la experiența chiliană, că „fie
care (ară are calea ei proprie. Dacă 
se poate desprinde o învățătură din 
experien(a noastră, a declarat el, 
s-ar putea spune că pentru a deschi
de calea viitorului sînt necesare lup
ta și unitatea tuturor forțelor popu
lare. precum și acordul. înțelegerea 

cepte urmările grave ale scindării 
comunității britanice.

în ciuda protestelor, guvernul 
englez nu intenționează, după cum 
relevă presa engleză, șă renunțe la 
reluarea livrărilor de armament că
tre Republica Sud-Africană. Deși a- 
cest lucru nu este recunoscut fățiș, 
el se desprinde dintr-o serie de de
clarații oficiale. Astfel, primul mi
nistru, Edward Heath, a adresat o 
scrisoare de răspuns arhiepiscopului 
de Canterbury, Michael Ramsey, ad
versar declarat al regimului de 
apartheid, în care primul ministru 
încearcă din nou să justifice „nece
sitatea" ridicării embargoului pri
vind livrările de arme către regi
mul de la Pretoria, pe motivul „ga
rantării securității căii maritime de 
la Capul Bunei Speranțe". Pentru a 
atenua opoziția față de o asemenea 
hotărire, Heath declară că „nici o 
decizie finală nu va fi adoptată 
înainte de încheierea tuturor con
sultărilor1 pe care guvernul său le 
consideră necesare.

Scrisoarea lui Heath constituie un 
răspuns la mesajul adresat premie
rului de către arhiepiscopul de Can
terbury, care, în numele a 100 de 
episcopi ai bisericii anglicane, a pro
testat împotriva intenției guvernului 
de a relua livrările de armament 
către R.S.A.

Dezvoltarea relațiilor 
dintre Algeria, Maroe

și Mauritania
ALGER 17 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului Revoluției Algeriene, 
Houari Boumediene, a avut întreve
deri cu miniștrii de externe ai Maro
cului, Youssef Bel Abes, și Maurita- 
niei, Hamdi Ould Mouknas, aflați în 
vizită oficială la Alger. Cu acest pri
lej au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor multilaterale 
dintre Algeria, Maroc și Mauritania, 
precum și aspecte ale situației inter
naționale.

în cadrul unei conferințe de presă, 
ministrul afacerilor externe al Maro
cului, Youssef Bel Abes, a relevat 
că vizita pe care o efectuează la Al
ger, in compania omologului său din 
Mauritania, se înscrie în cadrul poli
ticii de consultări stabilite intre șefii 
celor trei state, după întrevederea la 
nivel înalt de la Nouadl.ibou. 

drujba" („Prietenie veșnică"), cu
vinte cu care ii intîmpinăm pe oas
peții dragi. Uzina noastră colaborea
ză foarte strîns cu uzine similare din 
România și îndeosebi cu „Electro- 
putere" Craiova, eu oare cooperăm 
în realizarea unor produse de înaltă 
tehnicitate. Dorim ca această coope
rare să se dezvolte continuu. Avem 
ferma convingere că Tratatul româ- 
no-bulgar ce va fi semnat cu prile
jul vizitei va fi un document al în
tăririi prieteniei, alianței și colabo
rării dintre cele .două țări ale noas
tre, corespunzător intereselor celor 
două popoare, ale sistemului mon
dial socialist, ale păcii în lume".

în cursul vizitei am avut prilejul 
să vedem o serie de produse în curs 
de finisare, ce urmează să fie livrate 
uzinei craiovene.

Directorul adjunct al uzinei. Mihail 
Trifonov, a ținut să-și exprime, 1» 
rîndul său, bucuria față de apropia
tul eveniment. El ne-a declarat intre 
altele : „România și Bulgaria sint 
țări surori care construiesc socialis
mul, care își dezvoltă intr-un ritm 
accelerat economia națională, obți- 
nind succese mari în dezvoltarea in
dustriei. Am fost în România de mal 
multe ori și cunosc progresele pe ca
re le-ați înregistrat. Interesul nostru 
deosebit pentru vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu are la bază tradi
ționala prietenie româno-bulgară, că
lită de-a lungul secolelor în lupta 
comună pentru libertate și cimentată 
apoi în anii de după eliberare in 
lupta pentru construirea socialismu
lui. Noul Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, dezvol- 
tînd bazele tratatului încheiat in 
1948, va contribui ca prietenia po
poarelor noastre să fie mai trainică, 
să Înflorească necontenit. De aceea 
la sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mă voi afla printre miile 
de oameni ai muncii din Sofia care 
îl vor intimpina cu urarea din inimă 
,BINE AȚI VENIT".

tuturor acelora oare doresc transfor
marea societății".

în continuare, Luis Corvalan a a- 
rătat că în frontul Unității Populare 
din Chile ,/sînt grupate formațiuni și 
curente de gîndire cu rădăcini a- 
dîncl în viața națională. Marxiști, ca
tolici, partide și mișcări populare cu 
origini sociale diferite, de formațiu
ne ideologică diversă, acționează îm
preună in baza unui program co
mun. Acest lucru — a spus secreta
rul general al P.C. din Chile — mi a 
fost ușor de realizat. A fost nece
sar un proces mai mult sau mai pu
țin îndelungat, prin care s-a obținut 
unitatea de acțiune cu fiecare partid, 
verifieîndu-se în practică ideea că 
schimbarea situației nu putea fi ro
dul acțiunii unui singur partid și că 
unitatea era un imperativ".

După ce a relevat că de 15 ani 
partidul comunist colaborează cu 
partidul socialist, Luis Corvalan a 
declarat : „în cadrul Unității Popu
lare nimeni nu își impune obiecti
vele specifice. Sînt discutate părerile 
fiecăruia. Se confruntă diversele po
ziții. Pot fi și sint dezacorduri ; este 
un lucru natural. Cu toate acestea, 
accentul cade nu pe neînțelegeri, ci 
pe hotărîrea comună și acțiunea u- 
nită. Unitatea Populară funcționea
ză pe baza concordanței opiniilor 
tuturor partenerilor și respectului pe 
care fiecare îl acordă celuilalt".

GUVERNUL CHILIAN 
STABILEȘTE RELAȚII 

DIPLOMATICE 
CU NOI STATE

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager
pres). — Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Chile, Clodomiro Al- 
meyda, a declarat luni că stabilirea 
de relații consulare, comerciale și cul
turale eu Republica Populară Demo
crată Coreeană se înscrie pe linia 
promovată de guvernul de uniune 
populară în domeniul politicii ex
terne.

Pe de altă parte, serviciul de 
presă al președinției republicii a a- 
nunțat că Chile a stabilit relații 
diplomatice cu Nigeria. Acesta este 
al doilea stat, după Cuba, cu care 
guvernul președintelui Allende a sta
bilit relații diplomatice de la insta
larea sa.

Plenara extraordinară 
a Comitetului Central 
al Partidului Socialist 

din Chile
SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager

pres). — La Santiago a avut loc ple
nara extraordinară a Comitetului 
Central al Partidului Socialist din 
Chile, la care au luat parte și pre
ședintele Salvador Allende, senatori, 
deputațl.

Plenara a examinat situația poli
tică din țară și problema pregătirii 
congresului partidului, convocat pen
tru ultima săptămînă a lunii ianua
rie 1971. Au fost constituite comisiile 
care vor întocmi rapoartele cu pri
vire la situația internă, politica ex
ternă, activitatea în rindul maselor 
și unele probleme organizatorice.



o- n. u. încheierea dezbaterilor
asupra problemelor dezarmării

Vizita în R. D. Vietnam 
a delegației 

guvernamentale române
NEW YORK 17 (Agerpres). — Tn- 

cheindu-și dezbaterile asupra proble
melor dezarmării. Comitetul numărul 
unu al Adunării Generale a O.N.U. a 
trecut la abordarea proiectelor de re
zoluție supuse spre adoptare.

In ședința de marți a Comitetului

nr. 1 a fost adoptat cu 91 de voturi 
pentru, două contra și 6 abțineri pro
iectul de tratat al U.R.S.S. și S.U.A. 
care, interzice plasarea de arme nu
cleare și de alte arme de distrugere 
în masă pe fundul mărilor și al ocea- 
relor, precum și în subsolul lor.

Cu privire la aplicarea convențiilor 
umanitare in timpul conflictelor armate 

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN
NEW YORK 17. — Trimisul special 

Agerpres, Constantin Alexandroaie, 
transmite : încetarea crimelor de răz
boi, urgența reclamată de respectarea 
convențiilor internaționale privitoare 
la interzicerea masacrării populației 
civile în timpul conflictelor armate, 
reglementarea statutului juridic al 
prizonierilor căzuți din rindurile for
țelor mișcărilor de eliberare națio
nală, scoaterea în afara legii a folosi
rii armelor de distrugere în masă — 
sînt cîteva din problemele care se a- 
flă în atenția Comitetului Adunării 
Generale pentru problemele sociale 
și umanitare.

Este incontestabil, a arătat delegatul 
român, Gheorghe Nica, în interverfția 
sa, că înfăptuirea strictă a obligațiu
nilor statelor de a nu folosi forța 
sau amenințarea cu forța în relațiile

internaționale și de a rezolva dife
rendele dintre ele exclusiv prin mij
loace pașnice, reprezintă o garanție 
esențială a respectării celor mai ele
mentare drepturi ale omului, a drep
tului la viață și la dezvoltarea perso
nalității sale. După părerea noastră, 
aplicarea convențiilor umanitare in 
vigoare, aderarea la ele a unui număr 
cît mai mare de state și dezvoltarea 
regulilor care le cuprind constituie 
căi importante pentru asigurarea 
drepturilor omului în conflictele ar
mate. Prezintă, de asemenea, o deo
sebită importanță și aplicarea de 
sancțiuni penale persoanelor care să- 
vîrșesc încălcări ale regulilor umani
tare, comit crime de război și crime 
contra umanității, a spus în încheiere 
delegatul român.

HANOI 17. — Corespondentul A- 
gerpres, Corneliu Vlad, transmite : 
în continuarea vizitei pe care o în
treprinde in R. D. Vietnam, în frun
tea delegației guvernamentale ro
mâne, tovarășul Gheorghe Radules
cu, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a fost oaspetele orașului 
Haifong.

Conducătorul delegației guverna
mentale române, însoțit de tovarășul 
Le Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepremier 
al guvernului, și de alte persoane 
oficiale vietnameze, a vizitat car
tiere ale orașului, instalațiile por
tuare și zona industrială Ha Ly, greu 
încercată în timpul bombardamente
lor aviației americane din ultimii 
ani. Oaspetele român a exprimat cu
vinte de înaltă apreciere pentru 
lupta eroică a apărătorilor Haifon- 
gului împotriva agresiunii imperia
liste și pentru activitatea de recon

strucție și dezvoltare continuă a ora
șului.

Conducătorul delegației guverna
mentale române a luat apoi parte la 
dineul oferit în onoarea sa, în sta
țiunea Do Son. de către Comitetul 
de partid și Comitetul administrativ 
din provincia Haifong. Au participat 
Radu Constantinescu, vicepreședinte 
ai Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, Constantin Băbeanu, amba
sadorul României la Hanoi, membri 
și consilieri ai delegației române. Au 
luat parte, de asemenea, vicepremie- 
rUl Le Thanh Nghi, ministrul ali
mentației publice, Ngo Minh Loa, 
reprezentanți ai autorităților locale 
din Haifong.

în continuare a fost vizitat Golful 
Ha Long. Pretutindeni, în localitățile 
vizitate, tovarășul Gheorghe Radu
lescu și ceilalți oaspeți români s-au 
bucurat de o primire caldă, priete
nească, din partea autorităților și a 
populației.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN SIRIA
• CONSTITUIREA UNUI COMANDAMENT REGIONAL PROVIZORIU AL 
PARTIDULUI BAAS • OPȚIUNILE DE POLITICA EXTERNA ALE NOILOR 

CONDUCĂTORI

/n Consiliul de Securitate

Dezbaterile privind 
situația din Rhodesia

NEW YORK 17 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite a fost convocat 
marți după-amiază, pentru a con
tinua dezbaterile privind situația 
din Rhodesia și măsurile ce se im
pun a fi luate de către O.N.U. îm
potriva regimului rasist ■ din această 
țară.

în atenția Consiliului de Securitate 
se află un proiect de rezoluție re- 
daotat în urma consultărilor care au 
avut loc în ultimele zile intre dele
gațiile statelor afro-asiatice, membre 
nepermanente ale Consiliului de 
Securitate, și delegația Marii Bri
tanii. Documentul cheamă guvernul 
britanic să întreprindă măsuri ur
gente și eficiente pentru a pune ca

păt rebeliunii ilegale a minorității 
rasiste din Rhodesia, care. în 1965, a 
preluat puterea și să creeze astfel 
posibilități reale poporului acestei 
țări pentru a-și exercita dreptul la 
autodeterminare. Totodată, documen
tul se pronunță pentru menținerea 
actualelor sancțiuni împotriva regi
mului din Salisbury, care constau în 
ruperea oricăror legături diplomati
ce, consulare, comerciale, aeriene etc. 
ale statelor cu Rhodesia. Proiec
tul de rezoluție cere statelor să 
transpună în practică toate rezolu
țiile adoptate de Consiliul de Secu
ritate și deploră atitudinea acelor 
țări care continuă să acorde ajutor 
politic, economic și sprijin moral re
gimului ilegal al lui Ian Smith.

LUPTELE DIN
ATACURI AVIATICE ALE FORȚELOR 

PATRIOTICE ÎN APROPIERE 
DE SAIGON

SAIGON 17 (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au 
bombardat în cursul nopții de luni 
spre marți baza aeriană americano- 
saigoneză de la Bien Hoa și cartie
rul general al trupelor americane de 
la Long Binh, situate în apropierea 
Saigonului. Corespondenții agențiilor 
de presă relevă că acestea sînt cele 
mai importante bombardamente efec
tuate în ultimul timp de forțele pa
triotice asupra unor obiective atît de 
apropiate de Saigon.

TRUPELE REGIMULUI LON NOL 
ÎNCERCUITE DE PATRIOȚI

PNOM PENH 17 (Agerpres). — A- 
proape 3 000 de soldați ai trupelor 
regimului Lon Noi, care înaintau 
spre orașul Kompong Cham, au fost 
încercuiți de forțele de rezistență 
populară în satul cambodgian Prey

INDOCHINA
Totung, la 20 km de orașul amintit, 
pe drumul național nr. 7, anunță co
respondenții agențiilor de presă. Po
trivit ultimelor informații, 33 000 de 
soldați ai administrației de la Pnom 
Penh sînt in întregime izolați de a- 
riergărzile lor. Observatorii politici 
subliniază că ofensiva plănuită de re
gimul Lon Noi in regiunile din nor
dul Pnom Penh-ului a eșuat încă o 
dată din cauza puternicelor atacuri 
ale forțelor de rezistență populară.

★
VIENTIANE 17 (Agerpres). — în 

capitala Laosului a avut loc luni o 
întîlnire între prințul Souk Vongsak, 
trimis special a.1 prințului Șjifanu- 
vong, președintele C.C. al Frontului 
Patriotic din Laos, și primul miniștru 
al guvernului laoțian, prințul Suvanna 
Fuma, se anunță intr-un comunicat 
oficial publicat la Vientiane. Potri
vit comunicatului, în cadrul întîlni- 
rii a fost discutată problema unei 
eventuale întilniri între reprezen
tanții plenipotențiari ai celor două 
părți.

DAMASC 17 (Agerpres). — Postul 
de radio din capitala Siriei, unde pu
terea a fost preluată de generalul 
Hafez Assad, a anunțat dizolvarea 
vechii conduceri a partidului Baas 
in Siria și constituirea unui coman
dament regional provizoriu. Potrivit 
unei declarații difuzate de același 
post de radio, noul comandament re
gional provizoriu va conduce Siria 
pînă la alegerea unei conduceri na
ționale permanente a partidului 
Baas. Pe de altă parte, în declarație 
se menționează că în Siria ar urma 
să se formeze un guvern al „Fron
tului progresist", din care vor face 
parte elemente grupate în jurul ge
neralului Hafez Assad, reprezentanți 
ai partidului comunist și ai altor 
forțe progresiste din Siria. Totodată, 
va fi convocat un congres național 
regional al Partidului Baas din Siria 
în vederea desemnării unui coman
dament regional care va numi pe șe
ful statului și pe primul ministru. 
Nu s-a făcut nici o precizare în le
gătură cu data la care urmează să 
aibă loc acest congres.

Postul de radio Damasc arată că 
noii conducători sirieni vor adinei 
relațiile cu țările arabe, în special cu 
R.A.U Comandamentul regional pro
vizoriu de ia Damasc privește cu 
simpatie și optimism crearea unei 
uniuni între R.A.U., Libia și Sudan 
și va milita ca Siria să-și găsească 
„locul ei natural" în această uniune. 
Declarația exprimă sprijinul față de 
mișcarea de rezistență palestineană și 
arată că Siria va depune eforturi 
pentru unificarea tuturor organiza
țiilor palestinene. Pe plan extern, 
Siria va dezvolta relațiile cu țările 
socialiste.

Agențiile internaționale de presă 
informează, totodată, despre un co
municat difuzat la Beirut de Co
mandamentul interarab al partidului 
Baas, în care este declarată ca „ile
gală" constituirea Comandamentului 
regional provizoriu de la Damasc.

★
BEIRUT 17 (Agerpres). — Gene

ralul Hafez EI Assad va stabili con
tacte cu fostul ministru dr. Gamal 
El Atassi și cu ambasadorul Siriei la 
Cairo, dr. Samy El Droubi, anunță a- 
genția M.E.N. Obiectul acestor con
tacte l-ar constitui intenția lui As
sad de a încredința unuia dintre ei 
formarea noului cabinet.

Știri parvenite din Damasc și re
luate de M.E.N. relevă că generalul 
Assad întreține contacte cu unioniș- 
tii, socialiștii, comuniștii și cu alte 
forțe progresiste pentru a face parte 
din noul guvern.

După cum relatează agenția M.E.N., 
se așteaptă ca generalul Hafez Assad 
să formeze un nou guvern în urmă
toarele două zile.

DAMASC 17 (Agerpres) — Moarner 
El Gedafi, președintele Consiliului 
comandamentului revoluției din Li
bia, care a întreprins marți o scurtă 
vizită la Damasc, a avut o serie de 
întrevederi cu noul lider sirian, gene
ralul Hafez Assad, anunță agențiile 
internaționale de presă, citind postul 
de radio Damasc. într-o declarație 
făcută înaintea plecării din capitala 
Siriei, Moamer El Gedafi a subliniat 
că a vizitat Damascul în calitate de 
reprezentant al R.A.U., Sudanului și 
Libiei și că, în timpul discuțiilor avu
te cu Hafez Assad, „a afirmat spri
jinul celor trei țări față de noile au
torități siriene". Potrivit postului de 
radio sirian, Moamer El Gedafi a 
subliniat că „R.A.U., Sudan și Libia 
sînt gata să admită Siria ca cel de-al 
patrulea partener al proiectatei u- 
niuni a țărilor arabe care, după cum 
se știe, a făcut obiectul reuniunii tri
partite la nivel înalt desfășurate re
cent la Cairo.

MOSCOVA

întîlnire 
prietenească la 

ambasada română
MOSCOVA 17. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : Ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovietică, 
Teodor Marinescu, a organizat marți 
după-amiază, în saloanele ambasa
dei, o întîlnire prietenească, în ca
drul căreia a fost prezentat filmul 
realizat de studiourile „Alexandru 
Sahia" cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie făcute în țara noastră de 
delegația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice condusă de 
A. N. Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

La întîlnire, care a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
participat V. I. Konotop, membru al 
C.C. al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, K. V. Rusakov, șeful secției 
relații externe a C.C. al P.C.U.S., 
N. P. Firiubin. adjunct al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., și 
alte persoane oficiale.

Tratativele SALT
HELSINKI 17. Trimisul special A- 

gerpres Aurel Zamfirescu transmi
te : La sediul Ambasadei U.R.S.S. din 
Helsinki a avut loc marți o nouă în
tîlnire de lucru în cadrul convorbiri
lor sovieto-americane privind limi
tarea cursei înarmărilor strategice. în 
timpul ședinței, șefii celor două de
legații au făcut scurte declarații, in 
care și-au expus pozițiile generale a- 
supra temei abordate. Surse ale con
ferinței au afirmat, după ședință, că 
se poate vorbi de o apropiere a punc
telor de vedere. Totodată, sursele au 
precizat că, pînă în prezent, nu s-a 
hotărît nimic în oe privește posibili
tatea organizării și în cadrul acestei 
runde a întilnirilor la nivel de ex- 
perți. Următoarea reuniune va avea 
loc joi, la sediul ambasadei america
ne. Ședința de marți a marcat împli
nirea unui an de la începerea convor
birilor sovieto-americane privind li
mitarea cursei înarmărilor strategice.

Luări de poziții in problema 
soluționării politice a conflictului 

din Orientul Apropiat
AMMAN 17 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la poziția Iordaniei în pri
vința convorbirilor de pace, regele 
Hussein a afirmat că guvernul său 
crede că negocierile pentru traduce
rea în viață a rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 1967 
trebuie să se desfășoare sub auspi
ciile Națiunilor Unite. „Numai două 
părți — partea arabă, ca un întreg, 
și Israelul — au dreptul să ia parte 
la aceste negocieri", a arătat Hus
sein. Declarația regelui Hussein, di
fuzată de agenția de știri iordania
nă. a fost dată publicității după ce 
guvernul său a dezmințit că suvera
nul s-ar fi întîlnit cu conducătorii 
israelieni pentru a discuta o pace 
separată. în declarația sa, șeful sta
tului iordanian a subliniat că este 
necesar ca Israelul să se retragă din 
teritoriile ocupate și că în procesul 
realizării păcii se impune restabili
rea drepturilor depline ale populației 
palestinene, conform hotăririlor a- 
doptate, în repetate rînduri, la Na
țiunile Unite.

CAIRO 17. — Corespondentul A- 
gerpres. Constantin Oprică, trans
mite : Ziarul egiptean „AL AHRAM" 
a publicat un interviu cu ministrul 
afacerilor externe al Republicii Arabe 
Unite, Mahmud Riad, în care acesta 
se referă la rezoluția adoptată de 
Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite in legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat. Minis
trul de externe al R.A.U. își exprimă 
părerea că pentru prima dată o re
zoluție a Adunării Generale cere re
tragerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate și „recunoaște 
dreptul palestinenilor în cadrul 
soluționării crizei în Orientul Apro
piat". Șeful diplomației egiptene 
menționează că „recunoașterea drep
turilor poporului palestinean este un 
element fundamental pentru instau
rarea unei păci juste în regiune". 
Adoptarea rezoluției — a spus Mah
mud Riad — „a confirmat eficacita
tea Adunării Generale și hotărîrea 
ei de a-și asuma responsabilitățile 
în vederea instalării păcii în regiune, 
de a-și exercita prerogativele sale".

numele de „Lunohod-1" și

(ora 
,Luna- 

ase- 
re- 

Ploi-

cum anunță 
TASS, la 17

„Mării Ploilor".

La Nicosia au fost reluate< 
după o întrerupere de o lună, nego
cierile dintre reprezentanții ciprioți- 
lor greci și turci în vederea soluțio
nării pe cale pașnică a problemelor 
care-i confruntă. Delegația ciprioți- 
lor greci este condusă de Glafkos 
Kleridis, iar cea a comunității ciprio- 
ților turci de Rauf Denktaș.

Mirko Tepavaț, secretar de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, a continuat marți 
la Varșovia, în cea de-a doua zi a 
vizitei oficiale pe care o întreprinde 
în Polonia, convorbirile politice cu o- 
mologul său polonez, Ștefan Jedryc- 
howski. în cursul după-amiezii de 
marți, Mirko Tepavaț a fost primit 
de Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polo
ne.

Ministrul de externe al 
Italiei, fîldo Moro, în drum 
spre Japonia, a făcut o escală la 
Moscova, unde s-a întîlnit, în cadrul 
unui dejun, cu Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S. 
Marți, Aldo Moro a părăsit Moscova, 
pleci nd spre Tokio. (TASS).

Ministrul afacerilor ex
terne al Luxemburgului, 
Gaston Thorn, în cuvîntarea ți
nută la sesiunea Adunării parla
mentare a Uniunii Europei Oc
cidentale, în calitate de președinte 
în exercițiu al acestei organizații, a 
subliniat că, după părerea sa, situa
ția internațională actuală este favo
rabilă angajării unor convorbiri ac
tive între statele europene în vede
rea pregătirii conferinței generale 
asupra securității și colaborării. Gas-

agențiile de presă transmit:
ton Thorn consideră utile „un acord 
prealabil asupra semnificației subiec
telor", precum și un consens asupra 
principiilor, cum ar fi, de pildă, cel 
al „neintervenției in afacerile inter
ne ale statelor". în sfîrșit, el a men
ționat necesitatea ca lucrările con
ferinței să nu constituie „o discuție 
de la bloc la bloc".

La Hanoi se află, într-o 
vizită de prietenie, o dele
gație a populației vest-ger- 
mane, 'a invitația Comitetului 
pentru apărarea păcii din Vietnam 
și a Societății de Cruce Roșie din 
R.D.V. — anunță agenția V.N.A. 
Oaspeții vest-germani au vizitat dife
rite obiective din capitala R. D. Viet
nam și din provincie, pentru a cu
noaște aspecte ale luptei populației 
împotriva agresiunii americane.

Alegerile din Brazilia. La 
48 de ore de la închiderea birourilor 
de votare, despuierea scrutinului con
tinuă în întreaga țară. Din primele 
constatări se apreciază că la Rio de 
Janeiro cei trei candidați ai partidului 
de opoziție Mișcarea democratică 
braziliană (M.D.B.) și-au asigurat în 
mod practic alegerea pentru Senat, 
în timp ce în restul țării candidații 
partidului guvernamental Acțiunea 
pentru renovarea națională (ARENA) 
se află, în general, în frunte. Pro
porția abținerilor și voturilor în alb, 
a surprins pe toți observatorii, mai

ales la scrutinul din Rio de Janeiro, 
unde, potrivit cifrelor publicate, au 
fost introduse în urne 726 000 de bule
tine albe sau nule, în timp ce candi
datul ales nu a obținut decît 653 325 
de voturi.

Luni a avut loc la Berlin ver
nisajul expoziției de fotografii 
„Imagini din România". Expozi
ția a fost deschisă de Rudi 
Kirchner, secretar al Societății 
pentru relații culturale cu străi
nătatea. A luat apoi cuvintul 
Werner Eggerat, membru al pre
zidiului societății. „Din aceste 
fotografii se poate deduce spi
ritul creator al poporului român, 
condus în opera de construire a 
socialismului de Partidul Comu
nist Român", a spus Werner 
Eggerat, care a vorbit apoi des
pre succesele importante obți
nute de România in diferite do
menii ale economiei, științei si 
tehnicii și în domeniul social- 
cultural, despre relațiile strînse 
și prietenești dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

Procesul intentat locote
nentului William Calley,c°- 
mandantul plutonului care a comis, 
după cum au stabilit anchetele pre
liminare, masacrul din satul sud- 
vietnamez Song My, a început, la

Fort Benning, statul american Geor
gia, in fața unei curți marția
le. împotriva lui Calley a fost 
formulată oficial acuzația de a 
fi participat direct la uciderea 
a 102 dintre civilii sud-vietnamezi 
masacrați la Song My. Totalul victi
melor nu a putut fi stabilit, el de
pășind, după unele surse, 400 de per
soane.

0 notă de protest imp°triva 
dublei încălcări a frontierei vestice 
a R. S. Cehoslovace prin pătrunderea 
unui elicopter purtînd insemnele 
S.U.A. în spațiul aerian al țării a 
fost înmînată de către un reprezen
tant al Ministerului de Externe Ce
hoslovac unui reprezentant al Am
basadei S.U.A. la Praga, relatează 
agenția C.T.K.

Ministrul de externe al 
Turciei Ihsan Sabri Caglayangil, 
a sosit marți la Budapesta într-o vi
zită oficială. Aceasta este prima vizi
tă în Ungaria a unei delegații guver
namentale din Turcia după cel de-al 
doilea război mondial. în aceeași 
după-amiază, în clădirea Parlamentu
lui din capitala ungară, Peter Janos 
și Ihsan Sabri Caglayangil au început 
convorbirile oficiale.

Ministrul de externe al 
Danemarcei, Paul Hartlins. si-» 
încheiat marți vizita oficială în Tur
cia.

Republica Socialistă Ce
hoslovacă și Spania au în
cheiat un acord cu pfivire 13 
crearea de reprezentanțe consulare 
și comerciale, anunță agenția C.T.K. 
Acordul a intrat în vigoare la data 
de 16 noiembrie, cînd a fost realizat 
schimbul corespunzător de note între 
ambasadorii celor două țări la Paris.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a adoptat o rezoluție în 
care, recunoscînd drepturile președin
telui de a lua hotărîri de urgență in 
cazuri grave (respectiv de război), 
cere totodată acestuia să raporteze 
imediat Congresului cînd dorește să 
facă uz de prerogativele în cauză. 
Rezoluția, trimisă Senatului după ce 
a fost aprobată cu 288 voturi, oontra 
39, a fost dezbătută la inițiativa lide
rului republican, Gerald Ford, care 
a dezvăluit că nici un președinte a- 
merican nu a consultat Congresul în 
legătură cu implicarea S.U.A. în răz
boiul din Vietnam.

Consiliul central al Băn
cii federale a R.F. a Germa
niei a hotărît să scadă taxa de 
scont de la 7 la 6,5 la sută. Prin a- 
ceastă măsură, autoritățile bancare 
vest-germane vor să reducă scurge
rea de devize, care, în ultimele săp- 
tămîni, a crescut simțitor. Totodată, 
ele vizează prevenirea acțiunilor spe
culative de export de capital.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „Scînteil".

se află in prezent in

Primul aparat
autopropulsat
pe solul lunar
Stația automată sovietică „Luna-17", care și-a luat startul în direcția 

Selenei la 10 noiembrie, a depus ieri pe suprafața satelitului natural 
al Pămintului primul aparat lunar autopropulsat, înscriind astfel o 
nouă și remarcabilă realizare in palmaresul bogat al cosmonauticii 
sovietice. El a primit numele de „Lunohod-l" și se află in prezent in 
zona

După 
agenția 
noiembrie, la ora 5 și 
47 de minute 
Bucureștiului), „1 
17“ a efectuat o 
lenizare lină în 
giunea „Mării 
lor". în treapta de a- 
terizare a stației a fost 
instalat aparatul auto
propulsat „Lunohod- 
I", dirijat de pe Pă
mînt. Agenția TASS 
precizează că pentru 
prima dată în istoria 
cosmonauticii pe Lună 
a fost depus un lu- 
nambul autopropulsat 
care începe executa
rea programului de 
cercetări.

Pentru realizarea a- 
selenizării stației „Lu
na-17" în regiunea 
dinainte stabilită, la 
16 noiembrie a fost e- 
fectuată o manevră în 
spațiul circumlunar, 
care a avut drept re
zultat trecerea stației 
pe o orbită eliptică, 
avînd distanța mini
mă față de Lună de 
19 km.

După aselenizare și 
după verificarea mo
dului de funcționare a 
sistemelor de bord ale 
Stației, la o comandă 
de pe Pămînt, la 
8 și 28 de minute 
Bucureștiului), de 
„Luna-17" s-a 
prins o rampă 
cială pe care a coborit 
aparatul „LUNOHOD- 
1“, ce se deplasează pe 
suprafața satelitului 
natural al Pămintului 
pe un șasiu cu 8 roți. 
„Lunohod-1“ șl treap
ta de coborîre poartă 
drapele și fanioane 
cu stema de stat a U- 
niunii Sovietice, pre
cum și un basorelief 
reprczentindu-1 pe V.I. 
Lenin.

In vederea 
rii cercetărilor 
țifice pe 
nară, la 
tanțe de 
nizării, 
pentru verificarea ca
racteristicilor de ex
ploatare, lunambulul 
„Lunohod-1“ este do
tat cu aparataj știin
țific, instrumente și 
sisteme de dirijare, a- 
parate pentru legă
tura prin radio și 
pentru observații prin 
televiziune. De ase
menea, în confor
mitate cu acordul 
sovieto-francez de co
laborare în dome
niul studierii spa
țiului cosmic în sco
puri pașnice, la bor
dul aparatului lunar 
autopropulsat a fost 
instalat și un reflector 
francez pentru cerce
tarea Lunii cu ajuto
rul laserului.

„Lunohod-1“ s-a în
depărtat de locul de 
aselenizare la o dis
tanță de 20 de metri, 
după care a trecut la 
efectuarea experimen
telor prevăzute în pro
gramul său. Conduce
rea deplasării apara
tului se face de la 
Centrul pentru comu
nicații spațiale la 
mare distanță, folo- 
sindu-se în acest scop 
teleinformațiile primi
te referitoare la pozi
ția aparatului și la ca
racterul reliefului lu
nar înconjurător. Con-

ora 
(ora 

pe 
des- 
spe-

efectuă- 
știin- 

suprafața lu- 
diferite dis- 
locul asele- 
precum și

form datelor informa
ției telemetrice, siste
mele de bord ale apa
ratului funcționează 
normal.

Realizarea unui la
borator automat auto
propulsat pentru de
plasări pe suprafața 
Lunii — relevă comen
tatorul științific al a- 
genției TASS — este 
o sarcină științifică și 
tehnică dificilă. Este 
vorba, în primul rînd, 
de gabaritul foarte re
dus și greutatea mică 
a unui „automobil" lu
nar, care trebuie trans
portat pe Selena o da
tă cu stația automată 
„Luna". Apoi, însăși 
construcția „Lunohod"- 
ului trebuie 
adecvată 
cu totul specifice 
pe Selena. Să ne 
mințim că oamenii 
știință au studiat, 
mai studiază încă, 
ferite variante de ma
șini pentru deplasare 
pe Lună, luînd în 
considerare crearea de 
mașini pășitoare, pe 
șenile, tîritoare, sări
toare. cu roți și alte
le. Desigur, a fost ne
cesară crearea unui

să fie 
condițiilor 

de 
a- 
de 
Și di-

ea marchează o etapă 
calitativ nouă a cerce
tărilor selenare : uti
lizarea aparatelor cos
mice autopropulsate, 
care permit o consi
derabilă extindere a 
volumului informației 
științifice și utilizarea 
pentru prelucrarea da
telor obținute a unor 
metode noi ale științei 
contemporane.

Posibilitățile apara
telor lunare autopro
pulsate sînt largi : cu 
ajutorul lor se poate 
efectua un întreg com
plex de cercetări teh- 
nico-științifice dintre 
cele mai diverse pe 
suprafața Lunii. Prin
tre acestea se numără, 
de exemplu, studie
rea proprietăților fi- 
zico-mecanice ale so
lului Lunei și a stratu
rilor mai adinei. Pro
bele recoltate pot fi 
supuse analizelor chi
mice automate cu aju
torul spectrometrelor 
Roentgen și al altor a- 
parate sau cu ajutorul 
unor reactivi chimici. 
Se pot recolta mostre 
de sol lunar nu nu
mai de pe un terito
riu limitat, ci din cele

LUNOHODUL — „AUTOMOBIL” A- 
DECVAT CONDIȚIILOR SELENARE

PRIMII 20 DE METRI AI LUNAM 
BULULUI — UN MARE PAS ÎNAINTE 
IN CUNOAȘTEREA TAINELOR UNI
VERSULUI

PROGRAM COMPLEX DE CERCE 
TARI TEHNICO ȘTIINȚIFICE DINTRE 
CELE MAI DIVERSE

motor adecvat, care să 
funcționeze ireproșa
bil în condițiile vidu
lui, variațiilor 
de temperatură, gravi
tației deosebite. Și a- 
poi, însuși specificul 
suprafeței Lunii pre
zintă numeroase difi
cultăți pentru o mași
nă care trebuie să se 
deplaseze singură, tre- 
cînd peste cratere, 
prin roci, peste crăpă
turi. După ce toate a- 
ceste probleme și-au 
găsit rezolvarea tehni
că și „Lunohod“-ul a 

a venit

mari

fost creat, 
rîndul altor specia
liști, care 
zestrat laboratorul au
topropulsat cu diferite 
aparate pentru stu
diul proprietății roci
lor. aparate telemetri
ce și de televiziune.

Astfel, știința sovie
tică a obținut încă un 
mijloc, nou și eficient, 
de cercetare a Lunii 
cu ajutorul aparatelor 
automate. Este cel 
de-al treilea experi
ment cosmic efectuat 
cu succes în ultimele 
trei luni în Uniunea 
Sovietică. Așa cum se 
știe, la sfîrșitul lunii 
septembrie, stația au
tomată „Luna-16“ a 
adus pe Pămînt mos
tre de sol lunar. O lu
nă mai tîrziu, 
„Sonda-8“ 
rat Luna, 
du-se 
materialele 
lor științifice și cu fo
tografiile în culori ale 
Lunii și Pămintului. 
Astăzi a fost ziua unei 
noi premiere cosmice ;

au în-

mai diferite și mai in
teresante locuri. Toa
te operațiile și proce
sele sînt conduse de 
pe Pămînt, folosin- 
du-se camerele de te
leviziune și manipu
latoarele mecanice care 
apucă obiectele soli
de, iar apoi le depun 
fie în instalațiile de a- 
nalizare, fie in com
partimentele speciale 
ale aparatului.

Laboratoarele luna
re complexe card se 
deplasează pe suprafa
ța vecinei noastre cos
mice. care adună mos
tre de roci atît de la 
suprafață, cît și de la 
o oarecare adîncime, 
care efectuează pe loc 
analiza lor mineralo
gică, devin astfel o 
realitate. Cu ajutorul 
lor se vor putea între
prinde, de asemenea, 
experimente biologice, 
cercetări gravimetrice, 
căutarea de apă în so
lul lunar, măsurători 
seismice, se vor putea 
studia manifestările 
activității vulcanice de 
pe Lună și multe al
tele. Ceea ce pînă mai 
ieri era doar de do
meniul fantasticului 
este astăzi de dome
niul realului : un a- 
parat creat 
omului _ _______ _
singur, cu mijloacele 
proprii, 
zeci de metri pe solul 
lunar. Omenirea a fă
cut încă un pas spre 
cunoașterea tainelor 
astrului nopții.

S. PODINĂ

stația 
a înconju- 
reîntoreîn- 

pe Pămînt cu 
cercetări-

de mîna 
a străbătut,

primii două-

Gravele calamități provocate 
de ciclon în Pakistan

• SE ESTIMEAZĂ 700 000 MORȚI
• 2 000 INSULE DEVASTATE
• EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU AJUTORAREA ZONELOR 

SINISTRATE

DACCA 17 (Agerpres). — Numă
rul celor care și-au pierdut viața în 
urma catastrofalului ciclon ce s-a 
abătut asupra Pakistanului de est 
s-ar putea ridica la 700 000, trans
mite agenția France Presse, citind 
surse din Dacca. Potrivit unor ra
poarte oficiale, numărul morților ar 
depăși 300 000, precizindu-se că cifra 
exactă nu poate fi deocamdată sta
bilită. Pînă în prezent, doar distric
tele Barisal și Noakhali, cele mai 
afectate de furia uraganului, au 
furnizat date aproximative asu
pra pierderilor suferite. In unele 
din cele 2 000 de insule devastate de 
ciclon nu mai poate fi observat nici 
un semn de viață, relatează agențiile 
de presă. Alte insule din nordul 
Golfului Bengal au fost pur și sim
plu înghițite de apele oceanului.

Peste 90 la sută din locuințele 
Insulei Hatiya, cea mai crunt lovită 
de stihia apelor, au fost distruse sau 
avariate. Litoralul a fost devastat pe 
o lungime de 400 de kilometri. A fost 
afectată practic toată porțiunea de 
Ia frontiera indiană pînă la cea bir- 
mană. Autoritățile pakistaneze au or
donat adoptarea unor măsuri urgente 
pentru ajutorarea zonelor sinistrate. 
Armata și marina sprijină autorită
țile civile in salvarea persoanelor 
fără adăpost — peste un milion de 
persoane — pentru a evita izbucnirea 
unor epidemii. Peste 14 000 de am
barcațiuni au fost rechiziționate in 
vederea transportării alimentelor și 
medicamentelor in regiunile calami
tate.
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