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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT IERI 0 VIZITĂ DE LUCRU
In Întreprinderi industriale

BUCUREȘTENE
Tovarășul Nicolae Ceanfeeeu.M- 

eretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a făcut în cursul dimine
ții de miercuri, 1 martie, o vizită 
de lucru prin unele întreprinderi 
bucureștene.

în această vizită, secretarul ge
neral al partidului a fost însoțit de 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, pre
cum și de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini.

Această nouă întîlnlre a condu
cătorului partidului și statului 
nostru cu oamenii muncii din uni
tăți industriale, cu specialiști și 
cadre de conducere din economie 
este expresia practicii permanente 
de lucru a tovarășului Ceaușescu 
de a se consulta cu făuritorii de 
bunuri materiale asupra modului 
în care se înfăptuiesc sarcinile ac
tualului cincinal, de a cunoaște, la 
fața locului, munca și problemele 
care preocupă colectivele de mun
citori, tehnicieni și ingineri pe li
nia modernizării continue a pro
ducției, ridicării neîncetate a efi
cienței economice a întreprinderi
lor. Urmînd la scurt timp după 
conferința pe țară a cadre
lor de conducere din industrie și 
construcții, în cadrul căreia secre
tarul general al partidului a 
direcționat liniile principale pen
tru progresul neîntrerupt al tu
turor sectoarelor industriei, pen
tru lichidarea unor lipsuri și 
neajunsuri, vizita aceasta repre
zintă un nou și puternic factor 
mobilizator nu numai pentru colec-

La uzinele de 
„Grivița

Uzinele de utilaj chimic „Grivița 
roșie", reputată citadelă muncito
rească, una din marile și modernele 
întreprinderi bucureștene, mărtu
rie grăitoare a transformărilor im
portante pe care le-a cunoscut, în 
anii construcției socialiste, industria 
noastră, constituie primul obiectiv 
al vizitei.

La uzinele de utilaj chimic „Grivița roșie*

La Uzinele mecanice de utilaj chimic

tivele de muncă bucureștene, ci și 
pentru cele din întreaga țară, da
torită indicațiilor cu caracter ge
neralizator, valabile pentru întrea
ga industrie.

utilaj chimic 
roșie"
Este cunoscut .că din simplele a- 

teliere destinate reparației mate
rialului rulant, „Grivița roșie", re- 
dimensionată „din mers" la alte 
proporții, s-a transformat radical, 
fiind astăzi o puternică, unitate 
producătoare de utilaje chimice și 
pentru rafinării. Datorită înaltului
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VIZITA SECRETARULUI GENERAL Al PARTIDULUI
COMUNIST ROMAN, PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE STAT Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA,

nivel tehnic de utilare, calificării 
superioare a cadrelor, uzina joa
că un rol de prim rang în opera 
de industrializare socialistă, reali- 
zînd instalații de mare complexi
tate atît pentru economia noastră 
națională, cît și pentru export. Co
loanele industriale, înalte, atît de 
frecvente în peisajul țării,, schim
bătoarele de căldură, subansam- 
blele pentru instalațiile chimice, 
cazanele de aburi, vagoanele-cis- 
ternă de mare capacitate sînt cî- 
teva din produsele de bază ale în
treprinderii, produse,care îi con
feră un profil distinct în ansam
blul industriei constructoare de 
mașini.

La intrarea în întreprindere un 
mare număr de muncitori, tehni
cieni și ingineri fac secretarului 
general al partidului, celorlalți 
oaspeți o primire călduroasă.

în holul noului pavilion teh- 
nico-administrativ . al uzinelor, di
rectorul general, Constantin Du- 
mitrache,’ prezintă etapele par
curse de această unitate în ul
timii ani. Uzina a fost întregi
tă cu capacități de producție 
noi, iar pe măsura extinderii a 
crescut dotarea în utilaje și insta
lații dintre cele mai moderne, anul 
acesta încheindu-se ultimele lu
crări prevăzute pentru dezvoltarea 
întreprinderii. în prezent, aproxi
mativ 96 la sută din suprafața în
tregii întreprinderi o constituie su
prafețele direct productive. Ca ur
mare a folosirii cu eficiență spo
rită a mașinilor, utilajelor și for
ței de muncă, sub deviza „Nici o 
mașină și nici un utilaj sub ran- 

(Continuare în pag. a IH-a)

La invitația președintelui Repu
blicii Democratice Sudan, general- 
maior Gaafar Mohammed El Nu- 
meiry, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ

La invitația președintelui Repu
blicii Arabe Egipt și președinte al 
Uniunii Socialiste Arabe, Anwar 
Sadat, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi

Produse 
peste

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scînteii", Nistor Țuicu). — 
Antrenate în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate, colectivele de 
muncă din cadrul Combinatului 
chimic Craiova au încheiat 
primele două luni din acest 
an cu succese deosebite in 
muncă. La producția globală, 
planul a fost depășit cu 8 mi
lioane lei, iar la producția 
marfă cu 16 milioane lei. Au 
fost realizate, peste sarcinile de
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ÎN JUDEȚUL OLT
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Cînd să iasă la cîmp, 
tractoarele s-au dovedit

nereparate
în județul Olt semănatul nu a în

ceput încă. Dar specialiștii apreciază 
că, mai ales în unitățile din zona de 
sud, unde terenul se zvîntă mai re
pede, pregătirea terenului 1 și semă
natul culturilor din prima urgență 
vor fi declanșate peste puține zile. 
Este și normal, deoarece am pășit 
în luna martie cînd se impune în
ceperea acestor lucrări. Iată de ce 
căutăm răspuns la întrebarea : sint 
gata tractoarele și mașinile agrico
le pentru a putea fi folosite din plin 
în această campanie 1

— în linii generale, tractoarele și 
celelalte utilaje au fost reparate, ne 
spune tov. ing. Gheorghe Mustățea, 
directorul Trustului S.M.A. al jude
țului Olt.

— Dacă ar trebui ca miine să se 
treacă la semănat, s-ar putea lucra 
cu toate forțele ?

— Mai sînt, ce-i drept, de făcut 
cîteva remedieri ; avem nevoie de 
unele piese de schimb, din lipsa că
rora nu au putut fi reparate 50 de 
tractoare din totalul de 2 387 pla
nificate. De asemenea, mai sînt de 
reparat 50 de mașini pentru împrăș- 
tierea substanțelor fitosanitare la 
care lipsesc roți dințate și carcase 
pentru grupul conic. Din cele 17 
mașini de săpat gropi pentru plan
tarea pomilor, numai 11 au fost re
parate, deoarece nu avem pinioane 
pentru grupul conic.

Lăsînd la o parte neajunsurile în 
aprovizionarea cu piese de schimb, 
să vedem concret dacă tractoarele și 
mașinile agricole existente în scrip
te ca reparate sînt gata de a in
tra în brazdă. împreună cu ingine- 
rul-șef al trustului, tov. Mircea Saf- 
tenco, am vizitat cîteva stațiuni și 
secții de mecanizare.

La S.M.A. Potcoava am întîlnit o 
activitate febrilă. Aflăm de la in
ginerul Eugen Pîrvu, directorul sta
țiunii, că, întrucît încărcătura pe se- 
mănătoriie SPC 6 este prea mare 
— 330 ha — s-au reparat și semă- 
nătorile 2 SPC 2 pentru a se res
pecta întru totul perioada optimă de 
semănat. Totodată, semănătorile 
SPC 6 au fost echipate cu instala
ții pentru ierbicidare, precum și cu 
dispozitive de administrat îngrășă
minte, concomitent cu încorporarea 
seminței în sol. Iată un exemplu po
zitiv care demonstrează preocuparea 
oamenilor, grija lor pentru pregăti
rea exemplară a campaniei agrico
le. Numai că nu s-a procedat peste 
tot gospodărește. La secția de me
canizare a cooperativei agricole din 
Slătioara (S.M.A. Găneasa) unica se
mănătoare SPC 6 este bine pusă la 
punct, cu instalația de ierbicidare în 
stare de funcționare, cu urme care 
atestă că s-a făcut proba mașinii 
cu semințele de porumb. Dar față 
de suprafața care se va cultiva (219 
ha cu porumb și 100 ha cu floarea- 
scarelui), numai cu acest utilaj nu 
se va putea executa semănatul în 
limitele timpului optim. Ce-i drept, 
în cadrul secției mai există încă 
două semănători 2 SPC 2. dar care 
n-au fost reparate. Tractoarele, nici 
ele nu erau toate în stare de func
ționare : 4 din cele 15 erau pe bu
tuci. Mai rău se prezintă situația la 
secția de la Brîncovenl (S.M.A. O- 
lari). Directorul stațiunii, tov. ing. 
Constantin Combei, ne asigurase că 
..totul a fost pregătit pentru declan
șarea campaniei". Dar... din cele 5 
semănători SPC 6 doar una era în 

nia, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, va 
face o vizită oficială în Republica 
Democratică Sudan, la sfîrșitul lu
nii martie a.c.

cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, va efectua o vizită ofi
cială de partid și de stat în Repu
blica Arabă Egipt, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. la începu
tul lunii aprilie a.c.

chimice 
plan
plan, 646 tone îngrășăminte sub
stanță activă, 114 tone butanol, 
770 tone acid acetic, 128 000 mc 
oxigen și altele.

Succesele repurtate de a- 
ceastă mare unitate a industriei 
chimice românești se datoresc 
hărniciei muncitorilor și spe
cialiștilor care mînuiesc insta
lațiile moderne, executării u- 
nor revizii și reparații de cali
tate și la timp. în felul acesta, 
au fost evitate opririle acciden
tale, fabricile lucrînd la para
metrii stabiliți.

secție, și nici aoeea în stare de a 
putea încorpora sămînța. Și aid, la 
Brîncoveni, 3 tractoare erau pe bu
tuci și nici una din cele 5 semănă
tori 2 SPC 2 nu era reparată.

La cooperativa agricolă din Gă
neasa discutăm despre aceleași pro
bleme cu inginerul Dan Mărgineanu. 
Lăsînd la o parte faptul că nici pînă 
la 1 martie a.c. nu trimisese încă 
probe de semințe la laborator, se
mănătorile nu erau încă gata de 
start, aflîndu-se la sediul S.M.A. în 
ceea ce privește tractoarele, din 15 
existente nu au fost reparate decît 
11. restul, pe considerentul că lip
sesc mecanizatorii, nici cel puțin nu 
au fost aduse la sediul S.M.A. pen
tru reparații.

în raidul întreprins am luat la 
întîmplare atît secții de mecaniza
re, cît și ateliere de reparații și coo
perative agricole de producție. Cert 
este că, deși în multe locuri din țară 
campania a început, iar pe melea
gurile Oltului se va declanșa din 
moment în moment, nu toate sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii din cadrul trustului județean

ÎN SUDUL TARII 
SE ÎNSĂMÎNȚEAZĂ!

O dată cu încălzirea timpului și 
zvintarea parțială a terenului, uni
tățile agricole din sudul țării au în
ceput semănatul culturilor din prima 
urgență. în județul Brăila, de exem
plu, cele mai mari suprafețe au fost 
semănate de Stațiunea experimenta
lă agricolă : 200 hectare cu mazăre 
și 30 cu borceag. Alte aproape 1 000 
ha sînt pregătite pentru însămin- 
țarea lucernei și plantarea butașilor 
de sfeclă. De asemenea, cooperative
le agricole de producție din Tibă- 
nești și Valea Cînepii au semănat 
primele 180 de hectare cu mazăre și 
borceag, iar pe alte suprafețe desti
nate culturilor din prima epocă se 
administrează îngrășăminte azotoase.

*
în județul Ialomița, campania în

sămînțărilor de primăvară a fost

Excelenței sale
Domnului JUAN MARIA BORDABERRY

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
MONTEVIDEO

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Orien
tale a Uruguayului, am plăcerea de a vă transmite, Excelență, în numele 
Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, cordiale feli
citări și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate 
pentru poporul Uruguayan.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Uruguay vor 
continua să se dezvolte, în interesul celor două popoare, al păcii și cola
borării internațictiale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

______ _ al Republicii Socialist» Românit

LA COMBINATUL

SIDERURGIC DIN REȘIȚA

Cercetarea 
științifică 
in sprijinul 

producției
REȘIȚA (Corespondentul 

„Scînteii", Florea Ciobanu). — 
An de an, Combinatul side
rurgic din Reșița se înscrie în 
bilanțul rodnic al economiei 
noastre cu succese de seamă în 
realizarea sarcinilor de plan. O 
contribuție importantă la obți
nerea acestor rezultate revine 
cercetării științifice, care oferă 
producției metode și procedee 
noi și .eficiente de îmbunătățire 
a proceselor tehnologice, de e- 
conomisire a materiilor prime și 
a materialelor Astfel, în anul 
1971 serviciul de cercetări meta
lurgice a avut în studiu nume
roase teme care vizau reduce
rea consumului specific de cocs, 
economisirea metalului și a fe
roaliajelor. îmbunătățirea cali
tății unor produse, micșorarea 
cheltuielilor de fabricație și al
tele

Printre realizările recente ale 
cercetării, care se aplică cu 
succes în producție, se numără 
procedeul de reîncălzire a aglo
meratului în vederea creșterii 
rezistenței acestuia și a elimi
nării tensiunilor, procedeu cu a- 
jutorul căruia se realizează o 
mare economie de cocs, crește
rea durabilității utilajelor de 
turnare care permite economi
sirea unor însemnate cantități 
de fontă, raționalizarea consu
mului de feroaliaje, îmbunătăți
rea barelor laminate din oțel de 
rulmenți etc.

O bogată activitate de cerce
tare este prevăzută și pentru a- 
cest an Dintre obiectivele im
portante care figurează pe a- 
genda de lucru a cercetătorilor 
reșițeni ne-am notat : mărirea 
durabilității zidăriei de la cup
toarele Siemens-Martin și a că
rămizilor folosite la căptușirea 
oalelor de turnare, reducerea 
consumului de combustibil la în
călzirea oțelului pentru lamina
re și altele.

sînt gata pentru buna desfășurare 
a însămînțărilor. Cu excepția unor 
stațiuni (Vișina, Potcoava, Vlaici, 
Bobicești, Corabia), la celelalte mai 
sînt încă multe de remediat. De alt
fel, același lucru l-a scos în evi
dență și suprarecepția făcută zilele 
trecute de mai multe comisii jude
țene. Au fost găsite astfel cu de
fecțiuni 354 tractoare, din cele 3 700 
existente, 53 de cultivatoare, din cele 
1 191 planificate, 96 de grape cu 
discuri din 970, 333 pluguri din 3 027 
etc. Se resimte, de asemenea, un 
slab control al pregătirii forței me
canice pentru campanie din partea 
inginerilor-șefi și a președinților 
consiliilor intercooperatiste. Dincolo 
de greutățile provocate de neapro- 
vizionarea la timp cu piesele de 
schimb necesare — care trebuie și 
acestea repede lichidate — se im
pune cu acuitate înlăturarea tuturor 
defecțiunilor existente în pregătirea 
campaniei de însămînțări.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii*

inaugurată de către țăranii coopera
tori din comuna Vlădeni. Harnicii 
cooperatori care prețuiesc fiecare zi 
cîștigată în bătălia pentru pregătirea 
recoltelor bogate au însămînțat pînă 
acum 200 ha cu mazăre, 300 ha cu in. 
40 ha cu orz și au grăpat întreaga su
prafață de 1 400 ha care urmează să 
fie însămînțată cu floarea-soarelui și 
porumb. De asemenea, cooperativa a- 
gricolă de. producție din comuna Fă- 
căieni a pregătit întreaga suprafață, 
de 3 000 de ha, destinată insămînță- 
rilor de primăvară și a semănat 125 
ha cu mazăre. în ultimele zile, aproa
pe toate unitățile agricole din județ 
au început lucrările de pregă
tire a terenului. în vederea însămîn- 
țării culturilor din prima epocă.
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FAPTUL
jDIVERS
I Doi tineri

salvează
un dispensar

Trecînd Intr-o dimineață pe 
rtrada AI. I. Cuza din Galați, 
tinerii Neculai Istudor și Ale
xandrei Iorga, ucenici la coope
rativa „Danubius" din localita
te, au observat, la una din 
restrele imobilului situat la 
35, o perdea care ardea. Au in
trat imediat în clădire și ău 
ceput lupta cu focul. In cîteva 
minute au izolat obiectele in
cendiate și au stins flăcările. 
Datorită intervenției lor promp
te fusese salvat un dispensar de 
copii ! O faptă pentru care cei 
doi tineri merită cele mai calde 
felicitări 1

fe- 
nr.
în-

V-au vizitat
pompierii ?

De curind, grupul de pompieri 
al județului Sibiu a efectuat un 
control privind respectarea nor
melor și regulilor de prevenire 
a incendiilor. Au fost vizitate 
550 de imobile, luate la întâm
plare. Bilanful ? Mai mult decît 
îngrijorător. Pentru că, la fieca
re a treia casă, au fost depista
te numeroase „surse", care, ori- 
cînd, puteau declanșa focul: 
instalații electrice improvizate, 
materiale inflamabile depozitate 
în poduri, construcții necores- 
punzătoare executate fără apro
bările necesare, coșuri de fum 
cu defecțiuni s.a. Pentru aseme
nea neglijențe cei în cauză au 
plătit amenzi în valoare de 
45 000 lei. Si să sperăm că, cel 
puțin de data aceasta, s-au con
vins și ei că, dacă nu venea 
controlul... puteau să plătească 
mult mai mult !

După crima 
din pădurea 
Doba

Nu de mult, în cadrul acestei 
rubrici („Scinteia" nr. 8956 și 
8957), relatam că Antal Alexan
dru. din Bata, județul Arad, l-a 

' rănit mortal pe ing. Artenie 
Mihu, directorul Școlii profesio
nale C.F.R. Satu-Mare, care în
cercase să-i vină în ajutor pă
durarului Vasile Lăpuște. atacat 
de un grup de răufăcători (prin
tre eare se afla și A.A.) în pă
durea Doba. Arestați la scurtă 
vreme după aceea de către or
ganele de urmărire penală, au
torul crimei și complicii săi, 
frații Mihai și Alexandru Car- 
doș. au fost deferiți instanței de 
judecată. în urma judecării pro
cesului. prin sentința pronunța
tă acum cîteva zile de către 
Tribunalul județean Satu-Mare, 
Alexandru Antal a fost condam
nat la 20 de ani închisoare, iar 
Mihai și Alexandru Cardoș. la 
10 și respectiv 9 ani închisoare.

...și fiola
s-a înverzit!

S-a intimplat la intersecția 
din Piața Mărăști din orașul 
Cluj. Vn autoturism aparținind 
Inspectoratului județean de mi
liție Sălaj, la volanul căruia se 
afla plutonierul Victor Duca, 
nerespectind semnalizatorul „Ce
dează trecerea I", a intrat in 
plin înt.r-o altă mașină, ava- 
riind-o grav și rănind un pasa
ger. Invitat să facă proba la una 
din obișnuitele fiole care-i detec
tează cu precizie pe cei cu chef 
la volan, plutonierul V.D. a tre
buit să recunoască, în fața pro
bei de netăgăduit, că se afla sub 
influența alcoolului! După reac- 

. ția fiolei, urmează acum reacția 
firească a... legii !

viața de partid

productivității și

MUNCA

măsuri 
folosirea

spune 
ș col at

din ele 
diverse 
pește.

asigurate corespunzător. i 
munca politică ? Șefii de secții, 
Scărlătescu si S. Maier, ne

bogat de 
speci- 
aperi- 
sâlate

__ 06 complexului

la un nivel constant

de 
în 
de

*
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Privim 
electrice, 
cu tije 

insonori- 
în

Boghiurile sînt 
, caroseria 

La ora 
remorca

Prototipul noului vagon de tramvai ti Timiș l
Foto : Stefan BEREȘ

din Ti- 
„Azur",

Bucu-
Bucu-

apariția 
românesc 
silențios, 
reușitei 

tu-

urbane 
cel 
că

în schimburile de noapte și de zi
...Sîntem la Uzina de mașini 

electrice — București și adresăm 
o întrebare tovarășului Alexandru 
Dumitrescu, secretarul comitetului 
de partid : ,

— Ca participant la Conferința ps 
țară a cadrelor de conducere din în
treprinderi și centrale industriale și 
de construcții care a fost primul 
gînd atunci cînd v-ați întors în' 
uzihă ?

După o meditație de cîteva clipe :
— Acum stabilim o ordine de prio

rități și planul de lucru peiit.ru a Ie 
înfăptui. îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescti, ca’ la întoarcerea acafeâ 
să procedăm la o \ analiză responsa
bilă a activității fiecărei întreprin
deri, ne-a rămas adine întipărit în 
memorie.

— Practic, concret, ce s-a între
prins pe planul muncii politice, or
ganizatorice pentru perfecționarea 
activității acestui colectiv ?

— Atenția principală este îndrep
tată spre inițierea unor 
capabile să determine 
completă a tuturor capacităților de 
producție, în acest context un accent 
deosebit punîndu-se pe generalizarea 
schimbului II și extinderea lucrului 
în'Schimbul III, ne spune tovarășul 
Petre Mihai, șeful serviciului de or
ganizare a producției și a muncii. Co
mitetul de partid și conducerea co
lectivă a uzinei au schițat un cuprin
zător plan de acțiune menit să asi
gure sporirea indicelui de utilizare’ a 
rriâșinilor-unelte în secțiile de bază 
de la 75,0 la sută, cit a fost în 1971, 
la 85,9 la sută în 1972. O creștere 
simțitoare va marca, de asemenea, 
coeficientul numărului de schimburi 
al muncitorilor care va fi în acest an 
de 2,57 (adică două .schimburi com
plete, iar al treilea mai mult de ju
mătate) față de 2.25, cît a fost în 
1971.

într-un plan de măsuri aflat încă 
„în ciornă" au prins de acum contur 
cîteva soluții menite să asigure scur
tarea duratei reparațiilor, întreținerea 
în bună stare a utilajelor in toate 
trei schimburi, îmbunătățirea apro- 

• vizionării tehnico-materiale a locuri
lor de mUncă în schimburile II și IIT. 
permanența asistenței tehnice și a 
conducerii producției etc. ,

...Schimbul II. Ora pauzei de masă. 
In cîteva minute. în hala secției I 
se așterne liniștea. Grupuri, grupuri, 
oamenii iau gustarea. Dar este oare 
vreo deosebire intre pauza de masă 
din schimbul I și cea clin schimbul II?

— După amiază e mai multă... liniș
te. ne spune tovarășul Vasile Ionescu, 
maistru în secția I. Celor din schim
bul I le sînt oferite muzică, un pro
gram al brigăzii artistice de agitație 
din uzină cu accente pe evenimente 
din viața întreprinderii. Stația de ra
dioamplificare își încetează însă acti
vitatea o dată cu schimbul II. N-ar 
putea-o relua, retransmitted în pauza 
de masă măcar programul brigăzii ar- 
tistibe. de agitație ? Hotărît lucru : cei 
aproape 800 de muncitori aflați in 
schimbul II pot revendica 0 aseme
nea... favoare, astfel ca și ei să fie 
„la zi" cu cele ce se scriu ta cronica 
de muncă â uzinei.

...Și orele serii se scurg. In halele 
puternic luminate nimic nu ți-ar su
gera că oamenii lucrează. în schimbul 
de după amiază și nu în cel de dimi
neață. Străbatem uzina. Programul de 
asistență tehnică, de organizare și 
conducere este respectat, „ca la car
te". Sint la locurile lor de muncă teh
nologul Constantin Stan, în secția I 
îl întîlnim pe Toma Scărlătescu, șeful 
atelierului de strungărie, „întîrziat" 
aici încă din primele ore ale dimi
neții. pe sculerul-șef, pe șeful sec
ției a Il-a, ing. Solomon Maier. Mai 
puțin răspunde la „apelul" de prezen
ță cel care ar fi trebuit să facă de ser
viciu în cadrul compartimentului con- 
structor-șef, Nicolae Manciu. îi întîl
nim în uzină, de asemenea, pe ing. 
Constantin Răduți, președintele Con
siliului oamenilor muncii, și pe di
rectorul tehnic al uzinei, ing. Con
stantin Bâra.

Așadar, asistența conducerii și or
ganizării producției, asistența tehnică 
sint asigurate corespunzător. Dar 

T. 
că

„forțele" politice sînt așa fel repar
tizate pe schimburi încit în fiecare 

■ din ele să lucreze un număr aproxi
mativ egal de membri de partid, iar 
secretarii organizațiilor de bază și 
locțiitorii lor lucrează, de asemenea, 
în schimburi diferite, astfel ca să 
poată „acoperi" activitatea colectivu
lui în fiecare, dintre schimburi.

Măsura este, desigur, binevenită și 
necesară. A fost ea aplicată peste tot, 
în toate secțiile și atelierele ? In ate
lierul de sculărie ne oprim la strun
gul unde lucrează Petre Panciu. Tî- 
năr, strungarul lucrează aici de cinci 
ani. Discutăm despre obligațiile ce-i 
revin pentru realizarea angajamentu
lui luat de colectivul atelierului. Ve
dem scrise citeț pe un panou alătu
rat unul din obiectivele acestui an
gajament : realizarea linei eebnomii 
de 60 000 lei. Nu știe care-i „partea" 
lui și nici cum trebuie să acționeze 
spre a o realiza. Nu cunoaște nici 
care dintre tovarășii lui de muncă 
este membru de partid. Lucru de 
altfel explicabil, fiindcă din cei 19

muncitori de la linia de strunguri, 
unul este membru de partid...

Mergem mai departe. In secții, în 
ateliere, la locurile de muncă întîlnim 
o agitație vizuală adusă la numito
rul preocupărilor colectivelor de aici. 
„Strungul, freza, fiecare utilaj este 
proprietatea ta". „Fiecare mașină, 
fiecare utilaj să producă cu întreaga 
capacitate". „Fiecare loc de muncă, 
un model al inițiativei gospodărești" 
— și multe alte texte de acest fel, ca 
și extrase din chemarea la întrecere 
a sectorului 7, invită la reflecție. 
In atelierul mecanicului-șef remar
căm un panou impunător : „Folosind 
mai bine utilajele și forța de muncă 
vom asigura reducerea stagnărilor 
planificate în medie cu 16 ore pe 
utilaj, ceea ce reprezintă o creștere 
a coeficientului de utilizare cu 5.2 Ia 
sută". Un obiectiv de muncă expri
mat scurt, concis, mobilizator. Int.il- 
nindu-1 pe maistrul Mircea Taloi am 
fi dorit să aflăm cum organizează ac
tivitatea oamenilor din schimbul pe 
care-I conduce pentru ca deviza de pe 
panoul amintit să prindă viață. Ne 
mărturisește că deși trece zilnic de 
nenumărate ori pe lingă acest panou, 
îi „scapă" textul scris pe el, așa că 
de o organizare a muncii pentru atin
gerea acestui scop nu prea poate fi 
vorba...

Evident, agitația vizuală nu are 
menirea de a decora, înfrumuseța 
secțiile, atelierele, locurile de mun
că, ci de a transmite oamenilor un 
mesaj viu, convingător, cu puternică 
rezonantă în conștiințe. Pentru a-și 
îndeplini funcția agitatorică — indi
ferent de schimbul de producție — ea 
trebuie să fie însoțită de o muncă 
politică vie, de ia om la om, să fie 
explicată, susținută — incit să de
termine acțiuni concrete, să mobili
zeze efectiv colectivele de muncă.

Ne continuăm drumul pe itinerarul 
schimbului II. Ne-am propus, intre 
altele, să vedem în ce fel gazetele de 
perete, ca și cele satirice, reprezintă 
o Oglindă in care sînt reflectate și 
aspectele de muncă ale.schimbului II, 
un mijloc de stimulare a întrecerii 
dintre formațiile de lucru. Nu ne-am 
putut edifica asupra acestor aspecte 
întrucît în secțiile și atelierele vizi
tate nu am întîlnit gazete de perete. 
In schimb, mai mulți interlocutori 
ne-au vorbit despre faptul că în 
schimburile II și III munca politică, 
îndeosebi cea desfășurată de la om Ia 
om, ar trebui să-și lărgească aria de 
cuprindere și să vizeze mai direct 
activitatea, disciplina de la locul de 
producție, folosirea integrală a capa
cității utilajelor etc. Pe bună dreptate 
s-a arătat că unii muncitori, cu deo
sebire cei tineri, nu respectă progra
mul de odihnă și, ca urmare, vin la 
lucru obosiți, ceea ce se răsfrînge ne
gativ asupra

tații muncii. Deocamdată comitetul 
sindicatului, ca și comitetul U.T.C. din 
uzină in loc să stabilească acțiuni 
coordonate, comune, pentru a da so
luționare acestor probleme, că și al
tora stau încă în expectativă, așteap
tă imbolduri.

..'.Ore tîrzii. Inginerul Cornel Galea, 
reprezentantul consiliului oamenilor 
muncii in schimbul II din această zi 
de lucru, se pregătește sâ-și întoc
mească raportul. Mai înainte, cu o cu
riozitate firească, răsfoiește filele re
gistrului — acest jurnal de bord al 
muncii din schimbul II. Citim și noi 
această „cronică". Dintre multe alte 
însemnări reținem cîteva din luna fe
bruarie a.c. „La hala 100 nu s-a pu
tut încărca nimic. Activitatea de com
pletare a mașinilor probate nu este 
încă organizată bine, astfel ca schim
bul II să poată lucra din plin. După 
cîteva zile : „La atelierul de construc
ții metalice, in schimbul II s-a făcut 
resimțită lipsa lăcătușilor. In schim
bul I au fost mai mulți decît era 
necesar, lăsînd descoperit schimbul 
următor. S-a întîmplat astfel, proba
bil, pentru că azi e sîmbătă. Lucrul 
s-a oprit cu 1/4 oră mai înainte de a 
se termina schimbul". Frunzărim mai 
departe, filă cu filă. Derulăm eveni
mente. Un raport dintr-o altă zi de 
simbătă. Tot despre schimbul II : 
„Plecarea din uzină se face în mod 
ordonat. Muncitorii de la montaj, hala 
100, au plecat în grup la ora 22,30".

— De la o zi la alta situația se 
schimbă — observă inginerul Galea.

— Iată o sursă bogată de material 
documentar pentru munca politică 
din schimbul II, pentru brigada ar
tistică de agitație, pentru „buletinul" 
stației de radioamplificare și colecti
vele de redacție ale gazetelor de pe
rete și ale celor satirice pe care vrem 
s-o folosim mai bine — remarcă to
varășul Al. Dumitrescu. Și at fi o idee 
ca abaterile din zilele de sîmbătă, 
cind unii se „grăbesc" cu încheierea 
lucrului sau cer învoiri nejustificate 
ori lasă „descoperit" schimbul, să le 
fie reamintite imediat autorilor lor 
pentru a le preveni repetarea.

O idee bună. Dar cite asemenea idei 
nu sînt ! Fructificate, ele ar face ca 
in Schimburile II și III munca poli
tică, împreună cu asistența tehnică și 
de conducere, strîns împletite, anco
rate de obiective majore, așa cum au 
fost subliniate la Conferința pe țară a 
cadrelor de conducere din industrie 
și construcții, să se situeze mereu, 
atit ziua Cit și noaptea, la cote „de 
virf".

Constantin MORARII

in comerțul

ploieștean

0 INIȚIATIVA

REZULTATE
PLOIEȘTI (corespondentul 

„Scînteii", C. Căpraru).
Cu citva timp în urmă, re

staurantul pensiune „Dealul 
Mare", crama cu același nume 
și alte două unități comerciale 
din centrul Ploieștiului au tre
cut in grija exclusivă a elevilor 
— viitori bucătari, ospătari, co
fetari — de la complexul școlar 
comercial din localitate. Ideea 
pregătirii viitorilor lucrători ai 
alimentației publice direct Ia lo
cul de producție, formarea lor 
în nemijlocită legătură cu publi
cul consumator s-a dovedit 
inspirată. In bucătării și labora
toare peste 140 de elevi pre
pară un sortiment 
mîncăruri, multe d: 
fice Ploieștiului, 
tive, gustări din 
etc;

— Multi tineri 
directorul 
Dealul Mare, Aurel Mînzicu — 
și-au însușit repede „tainele" 
meseriei și lucrează bine, cu 
mult simț de răspundere.

Aprecierea directorului ne-a 
fost confirmată de foarte multi 
consumatori cu care am stat de 
vorbă, ca și de impresiile con
semnate în cartea de sugestii și 
propuneri.

Organizatorii acestui sistem 
de servire și de practică a ele
vilor în alimentația publică 
ploieșteană- au îh vedere încă 
unele îmbunătățiri. Printre a- 

introducetea 
unor cartona- 
sCris numele 

și regula-

cestea figurează 
la fiecare masă a 
$e pe care va fi 
ospăta rului-elev 
mentul conducerii unității, ca
fiecare consumator să aprecieze 
cu Calificative de „foarte bine", 
„bine" sau ..slab" serviciul pres
tat. .

De asemenea, pentru a li «e 
corija elevilor pe loc greșelile 
observate in servirea și în pre
pararea mîncărutilor. clasa de 
tehnologie comercială a scolii 
s-a mutat direct la unitate.

Mult zgomot
pentru...
promisiuni

Acum eîtiva ani, în apropierea 
gării din Brașov, a fost ampla
sată o stație de betoane. în ju
rul căreia urma să se ridice un 
întreg cartier de locuințe. Cu 
timpul, pe măsură ce blocurile 
erau terminate, stația a ajuns... 
in mijlocul noului cartier, con
stituind o veritabilă insulă ge
neratoare de zgomot și praf. De 
circa 2 ani de zile, locatarii noi
lor blocuri au făcut nenumărate 

. demersuri pentru mutarea ei 
. din această zonă, unde practic 
' lucrările s-au încheiat, dar pînă 
în prezent li s-a răspuns doar 
cu promisiuni. de care pină 
acum, ca să fim în notă, s-a 
ales... praful ! Oare cit zgomot 
trebuie să se mai facă pînă cind, 
th sfîrșit, se vor lua măsurile 

' necesare ?

Rubrics redactată de s
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții ..Scînfeii"

T ramvaiul
silențios

Panoramă de iarnă 
in Timișoara. Printre 
siluetele îndrăznețe și 
pure ale noilor edificii 
a apărut surprinzător 
un nou element : 
tramvaiul silențios. De 
curind omologat, pro
totipul circulă pe ma
rile bulevarde, ătră- 
gind atenția prin linii
le sale elegante. M-am 
suit in el alături de 
alți călători care il 
preferă. Aveam impre
sia că nu alunecam pe 
șine, ci pe covoare.

înainte de a ajunge 
să discut cu construc
torii lui, am aflat că 
in viitorii ani ai cin
cinalului, noul tip 
tramvai va circula 
mai multe orașe 
provincie, la Oradea, 
Sibiu, Galați, Brăila, 
Iași, pe platforme in
dustriale ca cele de la 
Brazi și Craiova, pe 
litoral etc., fiind de pe 
acum solicitat și aștep
tat. A fost o vreme 
cind autobuzul și tro
leibuzul păreau să-și 
fi spus cuvîntul hotă- 
ritor și „moartea" tram
vaiului era socotită ca 
un fapt iminent. Și to
tuși, tramvaiul a re
născut, dovedindu-și 
multiplele calități și a- 
vantaje.

întreprinderea de 
transporturi Timișoara, 
autoarea prototipu
lui, este cea mai 
veche întreprindere de 
acest fel din țară, săr
bătorind cu trei ani in 
urmă centenarul. In
ginerul șef Gheorghe 
Bihoi, proiectantul 
principal al noului va
gon, coordonind în 
continuare fabricația, 
ne vorbește despre 
noua unitate de tram
vaie care se naște 
partea de sud-veșt 
orașului 
preajma 
Ețeidorf. 
urmează 
folosință 
lunii iunie și va 
prinde pe lingă 
de fabricație, atelierele 
de întreținere și repa
rații, un complex com
pus din baza mixtă, a- 
nexe, centrala termică, 
vopsitoria, traful și 
.spălătoria, în faza fi
nală, hala de fabrica
ție va atinge o capaci
tate de 100 de vagoa
ne pe an. Ea va începe 
să producă în semes
trul doi și s-ar putea 
ca, spre sfirșitul cinci
nalului, dacă necesarul 
de vagoane va fi mare, 
producția noii unități 
de tramvaie din Timi
șoara să se dubleze. 
Am aflat că un vagon 
similar cu cel produs 
de constructorii din Ti
mișoara a fost Oferit 
de o mare și reputată 
uzină din străinătate, 
prețul lui insă era de 
două ori mai mare de- 
cit cel realizat în țară.

Tipul existent de va
goane de tramvai 
se mai încadrează

in 
a 

Timișoara, în 
cartierului 

Noua bază 
să fie dată in 

la sfirșitul 
cu- 

hala

arhitectura orașelor, 
nu au viteză suficien
tă și sint zgomotoa
se. Vagoanele timișo
rene noi fac mai puțin 
zgomot decit o mași
nă, nu poluează atmos
fera și numai metroul 
ar putea să le concu
reze. Exploatarea par
cului de tramvaie este 
lesnicioasă, noul vagon 
și remorca, a căror 
durată de exploatare 
trece de 20 ani, ating 
o capacitate de peste 
trei sute de călători, 
încercăm să înțelegem 
cum au ajuns con
structorii timișoreni la 
realizarea acestui reu
șit prototip.

— Principalul — ne 
explică inginerul șef 
Gheorghe Bihoi — este 
că transmisia, cu an
grenaje cu dantură spi- 
roidală, a devenit si
lențioasă. Angrenarea 
se face în mai multe 
puncte, iar roțile, care 
sunau ca niște talgere, 
au între bandaj și dis
cul central elemente 
de cauciuc, care rup 
legătura sonoră. La re
pere au intervenit e- 
lemente de suspensie, 
cu piese de cauciuc 
tronconice. între re- 
ductor și osie, trans
misia cuplului se face 
tot prin intermediul 
cuplelor elastice. Șocu
rile și vibrațiile se 
sting in amortizoarele 
hidraulice verticale, 
însăși caroseria este 
insonorizată și făcută 
să nu vibreze. In par
tea interioară tabla a 
fost căptușită cu mate
riale fonoabsorbante, 
iar tavanul a fost al
cătuit din plăci mela- 
minate perforate. A- 
cestea absorb, la rin- 
dul lor, zgomotele.

Cercetîndu-le asistăm 
la o adevărată expu
nere savantă despre a- 
custică, despre rezo
nanță și despre psiho
logia citadină, 
comenzile 
fără pirghii, 
scurte, deci 
zate și urmărim, 
continuare, explicațiile 
privind aparatajul care 
va ajuta studierea sis
tematică a fiecărui e- 
lement, pentru îmbu
nătățirea în continuare 
a performanțelor ac
tuale.

De mare valoare au 
fost studiile făcute la 
facultatea de mecanică, 
in cadrul catedrelor de 
material rulant șj, de 
utilizare a energiei e-> 
lectrice, precum și la 
facultatea de electro
nică. Adevărul este că 
aici există o tradiție, 
că trecerea la construi
rea noului tramvai nu 
s-a făcut peste noapte.

Gheorghe Secoșan, 
șef de echipă la tîfti- 
plărie, secretarul co
mitetului de partid al 
întreprinderii, socoteș
te că realizarea noului 
vagon este un adevă
rat titlu de mindrie al

aduscolectivului. Și-a 
aminte cum o mină de 
oameni entuziaști au 
pornit la proiectare, 
lucrînd pînă noaptea 

executarea 
După ce 

născut pe
tirziu la 
desenelor, 
ideea s-a 
hirtia de calc, s-a tre
cut la procesul de exe
cuție și aici și-a spue 
un cuvint hotăritor e- 
chipa lui Grigore Co- 
vaciu, cu care, practic, 
s-a și realizat vagonul. 
Acest maistru a fost 
sufletul echipei, îm
preună cu electricianul 
Radu Martinescu și cu. 
lăcătușul Petrii Imbrea, 

, cărora le-a revenit 
misiunea de a monta 
miile de repere în 
condiții de atelier.

Văzut din față, va
gonul impresionează i 
prin parbrizul larg, cu . ’ 
o foarte bună vizibili- i 
tate. Greutatea tram- • 
vaiului gol este de ’ 
18 tone, dar construe- i 
torii se și gindesc de ■’ 
pe acum la procedee- ț 
le care vor duce la i 
scăderea consumului ? 
de metal, de materia- f 
le, estimînd pentru o ) 
primă etapă cel pu- j 
țin două tone econo- ’ 
mii.

Ne suim în remor- i 
ca aflată în construe- / 
tie.
puse, 
gata.
lă, i 
în probe de 
tare, cuplată 
gonul motor.
mă

este 
actua- 

a intrat 
exploa- 
de va- 
Cl sea-

de întreprinderi 
de renume au con
tribuit la apariția și 
reușita noului vehicul, 
exprimind, în fond, ni
velul evoluat al indus
triei noastre moderne. 
Uzina de mașini e- 
lectrice București, E- 
lectrobobinajul 
mișoara, uzina 
Izolatorul din 
rești, I.C.P.E.
rești, Electromotor, 
turnătoria de oțeluri 
de la Reșița, Uzina 
de vagoane de la A- 
rad și altele au con
tribuit, printr-un efort 
comun, la 
prototipului 
de tramvai 
iar meritul
revine deopotrivă 
turora.

Un tabel statistic a- 
ratâ că, in 1970, tram
vaiele timișorene au 
transportat 140 de mi
lioane de călători, iar 
în 1971 cu opt milioa
ne mai mult. Pentru 
fiecare locuitor al o- 
rașului s-au calculat 
cite 700 de călătorii a- 
nual. Aceasta înseam
nă că transportul pe 
șine în interiorul ma
rilor centre
rămine mijlocul 
mai solicitat și 
noul vagon, dotat la 
un înalt nivel teh
nic și de confort, 
cîștigîndu-și bineme
ritatul prestigiu, î 
va asigura viitorul.

Traian FILIP

— Cind spui „spital de ur
gență", primul gînd te duce 
Ia accident și Ia mașina 
Salvării. Accidentul presu
pune intîmplarea, neprevă
zutul. Dar prea des auzim 
pe stradă sirena... 
pățit cineva ceva 
spunem și trecem Ia ale 
noastre, cotidiene, obișnui
te. Dar cine sînt acești pa- 
cienți ai „urgentei" ? Cum 
stau lucrurile cu acciden
tul și cu intîmplarea?

Iar a
— ne

— Accidentul nu este în- 
tîmplător. In rîndurile de 
față nu ne vom ocupa în
să nici de accidentul pro
vocat de... căderea unei că
rămizi in cap și nici de ac
cidentul condiționat de tot 
felul de „dacă" : dacă func
ționa frîna, dacă reducea 
viteza, dacă nu era obosit 
etc. Ne vom ocupa de acel 
tip de apel la „urgențe" 
care este provocat nu de 
ceva sau de cineva din a- 
fară, ci chiar de cei în ca
uză. Și nu în împrejurări 
mai puțin obișnuite, ci în 
cele mai liniștite situații.

Spitalul nostru face, ta 
medie, o internare la fie
care 32 de minute ! Și încă 
nu-i cuprindem pe toți : 
unii accidentați ajung la 
spitalele obișnuite, cei cu 
arsuri la spitalul de chirur
gie plastică, alții cu trau
matisme craniene la Spi
talul nr. 9 ș.a.m.d. Cu cîți- 
va ani în urmă spitalul 
era mic. aproape pe juma-, 
tate cit este azi. Acum are 
620 de paturi și în multe 
zile solicitarea este atit de 
mare incit sîntem nevoiți 
să punem și niște pliante...

In linii mari, pe acciden
tal veniți la noi îi putem 
grupa pe două categorii : 
cei care sînt victime ale 
unui act de nesăbuință, 
neglijență, neatenție ; iar 
a două categorie o formea
ză accidentele medicale 
propriu-zise. care provin 
din indiferență față 
propria sănătate.

Grupul cel mai numeto»

de

prima categorie 
al intoxicaților, 

avut sute și sute de otră
viri cu „Verde de Paris", 
Parathion de fapt, și alte 
substanțe insectofungicide, 
folosite în agricultură. Pen
tru combaterea șoarecilor, 
guzganilor, gîndacilor. pu
ricilor sau chiar a muștelor 
se apelează la mijloace „si
gure" și ...............
„tari" Incit 
gospodina.
chiar și provizii, adevărate 
depozite. Găsești lingă sti
cla de ulei sau oțet și cea 
cu zeamă de Parathion, 
lingă solniță cutia cu praf 
contra gîndacilor. Conse
cințele ? Numai la noi au 
ajuns,
(1971), peste o mie de ca
zuri !

„tari", atit de 
otrăvesc și 

Unii iși fac

intr-un singur an
Multe, mai- ușoare, 

s-au rezolvat pe scară lo
cală, altele în spitalele din 
județe. Faptele nu-s întim- 
plătoare. Desigur, este vor
ba de oameni iresponsa
bili, nepricepuți sau indo- 
lenți. dar fenomenul are și 
o altă cauză : este foarte 
îngrijorător că asemenea 
substanțe — în ciuda măsu
rilor care au fost luate pen
tru păstrarea lor în bune 
condiții — le mai poți găsi 
și acum în unele C.A.P.-uri, 
în șoproane deschise, nepă
zite, la indemina oricui. Alt- 

■ fel cum se poate explica 
procurarea substanțelor a- 
mintite cu atîta ușurință ?

Există dispoziții 
exigente privitoare 
trarea, folosirea și 
rea de otrăvuri și 
în farmacii, unde 
tile, în general, nu 
șese cîteva zeci sau sute de 
grame. Dar nu aceeași exi
gență este acolo unde se 
manipulează cantități imen
se de otrăvuri, în agricul
tură.

Sint și altfel de intoxi
cații. Zilele acestea a fost 
internat în spital tehnicia
nul Grigore B„ om matur, 
cu argint la tîmple. I s-a 
părut că prăjitura tăcută

foarte 
la păs- 
elibera- 
droguri 
cantită- 

depă-

nu-i destul ae 
presărat-o din 
soda de rufe.

de nevastă 
dulce și a 
belșug cu...
in ioc de zahăr.

— Cum ai putut face uha 
ca asta ?, l-am întrebat.

— Păi, dacă erau în du- 
lăpior, alături...' mi-a răs
puns senin, fără să se gîn- 
dească o clipă că

ment prost pastrat. degra
dat, Său pus la indemina 
copiilor, devine un pericol. 
Multe intoxicații grave 
s-au înregistrat și la sobele 
cu cărbuni, cu tiraj prost.

In ansamblu se poate 
spune că fiecare caz de 
intoxicație putea fi preve
nit. Or. noi am înregistrat

In enumerarea dv. ați 
amintit de o categoric nu
meroasă, de cei care su
feră accidente medicale, ca 
urmare a indiferenței față 
de propria sănătate. Cum 
pot fi ele prevenite ?

— Chiar azi am avut 
două asemenea cazuri. O 
persoană cu o ocluzie in-

jarri unor hernii Vechi 
10—20 de ani), apendicite 
acute, accidente cardiovas
culare. Ele nu ajjar insă 
din senin. își anunță pre
zența prin dureri, gre
țuri, temperatură, slăbi
ciune etc., semne care sînt 

■o invitație pentru o vizită

Convorbire eu dr. Mircea CONSTANTINESCU, directorul Spitalului de urgenta

Ce-si face omul cu mina lui.

O ZI LA SPITALUL DE URGENȚA DIN CAPITALA

n-are ce căuta lingă pro
dusele alimentare.

Deseori victimele 
copii. In casa lui Andrei 
V., micuțul Ștefan i-a vă
zut pe cei mari trăgînd cite 
o dușcă direct din sticlă. 
Exemplul e molipsitor. A 
luat și el una, dar a ni
merit cea de anaicid și 
gata nenorocirea.

Nu rare sînt cazurile (de 
obicei Ia copii) de intoxi
cații cu medicamente. In 
absența mamei, un copil a 
ronțăit 200 de tablete de 
hidrazidă. De ce trebuie 
să existe asemenea stocuri 
prin case ? In general, s-a 
putut constata, că acolo 
unde sînt copii, pensionari 
sau bolnavi cu dreptul la 
gratuități, găsești uneori 
adevărate depozite de me
dicamente. Să nu fim Infer 
Ieși greșit : gratuitățile sînt 
o realizare a regimului 
nostru, sini necesare, bine
venit*, dar un medica-

sînt
• Cînd otrava nu e sub cheie • Nu-i fă
cuse nevasta prăjitura destul de dulce și 
a dres-o cu... sodă pudră • înainte de a 
vă urca în pom uitați-vă și la... certificatul 
de naștere • De ce plătește statul plăcerea 

unora de a-și scoate ochii ?

intr-un singur an peste 
două mii...

O categorie aparte re
prezintă victimele acciden
telor casnice — căderi, ar
suri, opăriri, electrocutări 
cu urmări de diferite gra
vități. In rîndul acestora 
se numără deseori vîrstni- 
cii. Am 
internați 
de 60 de 
pom. Au 
nuci. Uitaseră de 
viratei.

avut anul trecut 
oameni trecui) 

ani, căzuți... din 
fost la cules de 

rigorile

testinală pe un fond infla- 
. mator. Persoana a mai fost 
operată cu trei ani în urmă 
și afecțiunea a recidivat. 
Dar nu deodată. Situația 
i s-a agravat puțin cite 
puțin. Trebuia să se inter
neze singură, din timp.

Celălalt s-a prezentat eu 
un ulcer gastro-duodenal 
cu mări pierderi de singe. 
I se face acum . totul ca 
să scape cu viață. Mai a- 
par numeroase hernii stran
gulate (ca urmate a negli-

obligatorie Ia medic, 
mulți nu-i dau ascultare.

In perioada sărbătorilor 
de iarnă, a fost adus cu 
Salvarea un agronom din- 
tr-o comună din apropie
rea Capitalei. Ulcer he
moragie. A durat două 
săptămîni pînă am reușit 
să-l scoatem de la reani
mare. Cind l-am întrebat 
de ce nu s-a dus din vre
me la medie mi-a răs
puns :

— în viața mea n-am 
avut nevoie de doctor !

— Că n-ați avut nevoie 
e bine, dar in ultimele luni 
ați avut niște dureri...

— Dureri, dă, dar nîcî 
așa ca să mă vaiet...

— De ce n-ați ținut cel 
puțin regim ?

— Am încercat un timp 
eu brînză de vaci, că m-a 
bătut nevasta la cap. Dar 
sînt eu omul să trăiesc cu 
brînză ? Au fost și sărbă
torile. Mi-am zis : nu mori

de o țuica și niște sărmă
luțe.

Ce să mai spun de alții, 
care-ți răspund : „dacă o 
durere vine, apoi trebuie 
să și treacă", sau despre 
fataliștii veseli care invo
că faimosul „bei mori, nu 
bei, tot mori". Mulți din 
ei ies din spital pentru a 
reveni curind din nou. 
Deci, cele mai multe acci
dente de acest fel puteau 
fi evitate. Fie prin efec
tuarea din timp, în condi
ții normale, a intervențiilor 
medicale, fie printr-un tra
tament adecvat, regim ali
mentar, regim de viață, de 
muncă etc. Numărul unor 
astfel de cazuri este im
presionant : aproape 40 la 
sută din totalul internați- 
lor.

— Cam scump prețul ■- 
nor astfel de atitudini.

— Foarte scump. In pri
mul rînd, este vorba de 
suferință, care nu se poate 
contabiliza. Apoi, trata
mentul propriu-zis. Spita
lizarea are la noi o durată 
medie de 11 zile. Dar sta
rea de boală durează de 
citeva ori mai mult. Un 
vîrstnic cu fractură de col 
femural stă la noi în ghips 
doar 3 săptămîni, dar aca
să, pină se face bine, mai 
durează între trei și șase 
luni. O intoxicație necesită 
o spitalizare de numai 5—6 
2ile, dar urmările pot fi 
resimțite încă multi ani. 
Opt la sută din cei inter
nați își pierd viața. Un 
procent de trei ori mal 
mare rămîn cu infirmități 
sau Invalidități permanen
te. Raportați aceasta Ia 
cei peste 16 000 de inter
nați în decursul anului 
trecut !

Iată și o parte din tri
butul material : o zi de 
spitalizare costă la noi in 
medie 167 de lei. Dar bu
getul spitalului nostru de 
36 milioane anual repre
zintă. doar o mică parte 
din valoarea daunelor pro
vocate de cota scăzută de 
responsabilitate fată de

propria sănătate. De 
firm aceasta ? Cei 
mulți sînt oameni in 
activitate. Absența 
viața activă lipsește »ocie- 
tatea de aportul lor pro
ductiv și o supune în 
schimb la plata de ajutoa
re de boală și pensii.

— Ce-i de făcut 2
— Pentru cazurile limită 

am p propunere : să su
porte vinovății consecințe
le. De pildă, patru inși 
stau la masă, beau, se 
ceartă, se Încaieră. Doi 
dintre ei. Intr-o stare mai 
mult sau mai puțin gravă, 
ajung Ia noi. Sînt sute de 
cazuri anual. Se bucură de 
spitalizare, îngrijire medi
cală, medicamente, totul 
gratis. La locul de muncă 
iau și bani de concediu 
medical. Dar în nouă din. 
zece cazuri, nu-și aduc a- 
mtote cine-i autorul agre
siunii. Apar înțelegerile în
tre făptași și victime. Să 
nu se facă pe spinarea 
statului. Vinovății să plă
tească. Suportarea consecin
țelor ar putea fi extinsă și 
în alte cazuri asemănătoare. 
Măsura ar stimula răspun
derea.

în principal însă trebuie 
eă învestim în om. Să în
vestim printr-o educație, 
permanentă, de la virsta 
cea mai fragedă, pentru 
a crește în permanență gra
dul de răspundere față de el 
însuși. Citi știu că curentul 
electric casnic este în anu
mite condiții mortal ; 
un ulcer neglijat sau 
hernie strangulată pot

ce a- 
mai 

plină 
din

că 
o

. _______ „____fi.
fatale ; că insul care vin
de pe sub mină, pentru 
cîțiva lei, o sticlă de „Verde 
de Paris" este un criminal 
care trebuie dat pe mina 
justiției. Educarea multila
terală pentru apărarea pro
priei sănătăți este cea 
mai bună măsură de. pre
venire. Este investiția cea 
mai ieftină, cea mai renta
bilă. cea mai eficientă.
Convorbire consemnata d* 
Al. PLĂIEȘU

peiit.ru
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. D

a ca-
au fost in-

damentul planificat, nici un mi
nut nelucrat", pînă la sfîrșitul ac
tualului plan cincinal prevederea 
de a se dubla producția uzinei va fi 
realizată, îndeosebi pe seama creș
terii productivității muncii. Cu a- 
jutorul unor grafice și planuri .teh
nice sînt evidențiate măsurile teh- 
nico-organizatorice înfăptuite în u- 
zină ca urmare a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia ultimei vizite de lucru în
treprinse în această întreprindere, 
în noiembrie 1969.

Referitor la preocupările actuale 
ale colectivului uzinei, se arată că 
pentru ridicarea continuă 
lității . produselor 
troduse o serie de procedee mo
derne de mare eficacitate. Se subli
niază eficienta unor metode de su
dură automată, printre care cea în 
baie de zgură, în mediu de argon, 
Sudarea unor oțeluri inoxidabile și 
înalț aliate. în actualul cincinal, 
aproximativ 54 la sută din produc
ția '.întreprinderii urmează să fie 
destinată exportului. înțelegînd că 
competitivitatea pe piețele externe 
depinde în prezent în mod hotărî- 
tor de modernizarea continuă, de 
ritmul de înnoire a produselor ex
portate, cofectivul uzinelor mani
festă o preocupare deosebită pen
tru îmbunătățirea activității pri
vind cercetarea, proiectarea și a- 
similarea de produse noi și mai cu 
seamă pentru introducerea rapidă 
în producție atît a rezultatelor 
cercetării proprii, cît și a li
cențelor importate. Directorul Cen
tralei industriale pentru utilaje 
chimice și rafinării, ing. Nicolae 
Panaite, înfățișează o serie de as
pecte- pozitive ținînd de această 
preocupare majoră, citînd, între al
tele, realizarea coloanelor de sinteză 
după procedeul multistrat de 
înaltă presiune și altele, dato
rită cărora nu numai că s-au 
însușit tehnologii noi, neaplicate 
pînă acum în țară, dar s-au 
obținut și însemnate economii va
lutare. Cercetarea științifică uzi
nală, chemată să îmbogățească por
tofoliul de tehnici și procedee o- 
riginale, atacă o serie de probleme 
de vîrf în tehnica contemporană.

Sînt înfățișate și unele preocupări 
importante ținînd de domeniul 
ergonomiel. Cu , trei luni în ur
mă, în baza unor analize științi
fice. fundamentate,, s-a-trecut la.or
ganizarea unor brigăzi de muncă - 
mai, restrînse, conduse în marea, 
majoritate de comuniști cu expe
riență, formații care au imprimat 
activității în întreprindere un 
suflu nou, ele conducînd la o mai 
bună repartizare a sarcinilor, la 
ridicarea gradului de disciplină. 
Apreciind aceste preocupări, faptul 
că aici există oameni cu o înaltă 
calificare, secretarul general reco
mandă conducerii uzinei, comite
tului de partid să acorde cea mai 
mare atenție punerii în valoare a 
bogatei experiențe a cadrelor, 
ținînd seama de caracterul com
plex al producției, care solicită o 
calitate superioară.

Dialogul asupra problemelor de 
ansamblu ale întreprinderii și cen
tralei industriale este continuat în 
sectoarele de producție, 
tîi, în imensa hală a 
riei, 
în Ultimii ani, acum 
punctul de a produce la în
treaga capacitate proiectată. Este 
prezentat laboratorul de sudură, 
laborator lucrînd după tehnici din 
cele mai moderne. Se urmărește 
apoi procesul de asamblare a unor 
uriașe utilaje destinate noilor uni
tăți chimice aflate în construcție 
la Slobozia, Rm, Vîlcea, Craiova. 
Un scurt popas în fața unor mașini 
automate de debitat tablă groasă 
după desen prilejuiește și aici sub
linierea gradului înalt de dota
re pe care l-a 
Se parcurge, de 
nia de fabricație 
■multistrat de mare 
400—450 atm. Totul, 
hală, impresionează. Utilajele, a- 
gregatele aflate în proces de exe
cuție sînt de dimensiuni și gaba
rite puțin obișnuite, după cum tot 
astfel sînt tehnicile de lucru. Re
zultatele obținute în însușirea a- 

• cestor produse de înaltă tehnici
tate sînt remarcabile și nu este 
de mirare că ele se bucură de a- 
precierea unanimă a beneficiari
lor 
ții 
cu 
derne ■ de fabricație — cea 
celule de electroliză. Se sublinia
ză că pe baza măsurilor de re
organizare a fluxului tehnologic 
s-a îmbunătățit calitatea pro
duselor, a sporit continuu pro
ductivitatea muncii. Referindu-se 
la rezultatele bune obținute în 

' diversificarea producției, tovară
șul Ceaușescu arată să specia
liștii uzinei și ai centralei tre
buie să se preocupe permanent de 
reducerea consumului.de metal. în 
cazul concret al uzinelor „Grivița 
roșie", aceasta înseamnă reducerea 
de metal pe tona de produs.

în drum spre secția mecanică, 
conducătorii de partid și de stat 
primesc explicații în legătură cu 
producția de vagoane-cisternă, 

r care, de asemenea, este în conti
nuă creștere. Preocuparea pentru 

‘inovare, pentru descoperirea și a- 
plicarea de procedee tehnice și 

.tehnologice noi, pentru valorifi
carea capacității inventive a mun
citorilor și specialiștilor își află o 
vie întruchipare în rezultatele ac
țiunii de autodotare. O exnnritie 

. pa această temă înfățișează o 
gamă foarte largă de utilaje reali
zate în întreprindere prin forțe

Mai în
că zange- 

secție intrată în funcțiune 
fiind pe

atins uzina, 
asemenea, li- 
a coloanelor 
presiune — 

în această

interni și externi. Oaspe- 
sînt informați în legătură 
organizarea altei linii mo

de

proprli. Discutînd despre activita
tea de autoutilare, sarcină de cea 
mai mare importanță, specialiștii 
arată că în acest an se vor executa 
utilaje necesare autodotării în va
loare de 11 milioane lei, adică de 
aproximativ 4 ori mai mult decît 
anul trecut, urmînd ca valoarea a- 
cestora să ajungă în anul 1975 la 25 
milioane lei. Secția de autodotare 
cuprinde și un serviciu propriu de 
proiectare, care în activitatea sa se 
orientează după cele mai noi cuce
riri ale tehnicii. în discuția cu spe
cialiștii, tovarășul Ceaușescu arată 
că, ținînd seama de valorosul 
potențial tehnic și uman al uzi
nei trebuie luate măsuri pentru pro
ducerea într-un ritm mai rapid
a unor mașini și utilaje pen
tru nevoile proprii ale uzinei,
cît și pentru ale altor uni
tăți industriale și pentru export. A- 
ria dialogului purtat cu specialiștii 
centralei industriale și ai între
prinderii, cu muncitori, tehnicieni 
și ingineri, cu factori de răspun
dere din ministerul de resort vi
zează practic toate aspectele pro
ducției. Responsabilii uzinelor, spe
cialiștii, muncitorii relevă o boga
tă arie de preocupări desprinse 
din lucrările recentei conferințe 
pe țară a cadrelor de conducere din 
industrie și construcții, din ampla 
expunere a 
Ceaușescu, 
fermă de a 
cinste și de 
le revin.

tovarășului Nicolae 
exprimînd hotărîrea 
înfăptui sarcinile de 
mare răspundere care

La întreprinderea de piese
radio și semiconductori

La întreprinderea de piese radio 
și semiconductori-Băneasa, 
deosebire de „Grivița roșie", 
se produc utilaje gigant, ci ele
mente miniaturale — tranzistori și 
diode în numeroase variante, ne
cesare echipării aparatelor de ra- 

■ dio și televiziune, calculatoarelor 
electronice și altor aparate de 
mare finețe tehnică, cum sînt ele
mentele de comandă și reglare au
tomată cu aplicație în procesele de 
producție siderurgice, în instala
țiile dispecer pentru calea ferată 
etc.

Secretarul general ăl partidului, 
ceilalți oaspeți sînt întîmpinați cu 
căldură de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii.' Pavilioa
nele întreprinderii sînt realizate 
după o concepție modernă, iar 
liniile de producție sînt dotate cu 
instalații de ultimă expresie în 
materie de concepție și realizare.

La unul din obiectivele date re
cent în folosință directorul general 
al întreprinderii, ing. Lazăr Șandra, 
prezintă o seamă de date asupra în
treprinderii, în general, asupra pre
ocupărilor actuale.

Se subliniază faptul că produ
sele fabricate la I.P.R.S. sînt com
parabile cu cele similare fabricate 
pe plan mondial. Mai mult, lucră
torii și cercetătorii de aici au con
ceput și realizat dispozitive și pro
duse noi care pot fi oferite ca li-

spre 
nu

din zona
Dialogul cu constructorii de uti

laj chimic început la „Grivița 
roșie" e continuat la noua uzină 
ridicată recent în zona industrială 
din sudul Capitalei.

Construcția „Uzinelor mecanice 
de utilaj chimic" a început în 
urmă cu doi ani, iar la sfîrșitul a- 
nului precedent a început produc
ția prevăzută pentru . prima etapă. 
Tineri, ca și uzina, sînt și cei care 
lucrează aici. Acestui colectiv entu
ziast i-a fost încredințată o sarcină

La întreprinderea de piese radio și semiconductor! — Bâneasa

La încheierea vizitei în această 
uzină, secretarul general al parti
dului felicită călduros pe munci
tori, tehnicieni și ingineri, colecti
vul de conducere al unității pen
tru rezultatele obținute, recoman- 
dîndu-le să persevereze în conti
nuare, atît în direcția îmbunătăți
rii calității produselor, cît și în 
cea a diversificării gamei de uti
laje și instalații corespunzător ne
cesităților economiei noastre na
ționale. între indicațiile de ordin 
practic formulate de secretarul ge
neral se înscriu : folosirea mai ju
dicioasă, mai intensivă a spațiului 
construit, organizarea unui sistem 
de transport interuzinal cu un grad 
înalt de mecanizare, apt să contri
buie la îmbunătățirea fluxului 
tehnologic, extinderea atelierului 
de sculărie-matrițerie, o conlucrare 
mai strînsă cu institutele de spe
cialitate ale chimiei și, în ge
neral, cu acele întreprinderi a- 
parțihînd Ministerului Industriei 
Chimice care produc utilaj si
milar. De asemenea, s-a preconi
zat extinderea uzinei prin re
distribuirea spațiului industrial 
construit în perimetrul căilor fera
te. A fost avansată ideea transfor
mării uzinelor „Grivița roșie" 
intr-un mare și puternic centru 
producător de utilaj chimic în care 
să-și desfășoare activitatea și in
stitutele de cercetări de speciali
tate, precum și subunități care 
prin profilul lor se înscriu în sfe
ra de activitate a uzinei.

stadiul lucrărilor 
la obiectivele pre- 

a fi înfăptuite în cursul 
cincinal,

cențe. O ultimă realizare este tran
zistorul de putere cu multiple apli
cații în electronică și electrotehnică. 
Secretarul general al partidului se 
interesează de 
de investiții 
văzute 
acestui cincinal, de activitatea 
de cercetare, de modul de îm
binare a activității științifice cu 
realizarea unor produse în păs 
cu cele mai noi cuceriri ale tehnicii 
contemporane. Responsabilii între
prinderii dau explicațiile solicitate 
și înfățișează o serie de realizări 
obținute în cadrul acțiunii de auto
utilare, aparatură care, în prezent, 
constituie, în unele secții, uti
lajul de bază. între acestea se 
numără mașina de sudat fire 
Tungsten, care realizează un randa
ment de patru ori mai mare decît 
mașina similară obținută din im
port. Secretarul general recomandă 
să se depună eforturi în direcția 
lărgirii gamei de aplicații a diver
sificării producției, a realizării mai 
rapide a sectoarelor producătoare 
de materiale și utilaje specifice a- 
cestei noi ramuri a industriei 
electronice.

întîlnirea de lucru cu specialiș
tii de la I.P.R.S.-Băneasa, indica
țiile prilejuite au constituit — ca 
și întîlmrile anterioare cu. secre
tarul general — un sprijin prețios 
în activitatea viitoare a colectivu
lui din această unitate.

La marile întreprinderi

deosebit de importantă — reali
zarea unor utilaje de mare com
plexitate solicitate de industria 
noastră chimică și petrochimică în 
plină dezvoltare.

La intrarea în marea hală mo
nobloc, care adăpostește prin
cipalele sectoare de producție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt întîmpinați de colectivul 
de conducere al uzinei, de repre-

finală — pre- 
—, la fiecare 
livrat cite un

Ceaușescu re-

zentanțl si comitetului oamenilor 
muncii.

La vizita precedentă a secreta
rului general al partidului în zona 
industrială Berceni, noii întreprin
deri abia i se fixa amplasamentul. 
Acum, după numai doi ani, con
structorii Trustului București au 
înălțat aici o uzină modernă, au 
fost instalate o bună parte din u- 
tilaje, iar producția a putut să în
ceapă la termen.

Directorul general al uzinei, ing. 
Gheorghe Ioniță, prezintă tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de stat 
stadiul actual și planurile de dez
voltare în continuare a uzinelor, 

în completarea gamei de utilaje 
și instalații pentru industria chi
mică, ce se produc la „Grivița ro
șie" și în alte întreprinderi din 
țară, aici vor fi realizate utilaje 
mici, însă de mare complexitate — 
în marea lor majoritate unicate.

Sînt vizitate cîteva din sectoare
le de producție — prelucrări me
canice, cazangerie, montaj. Secre
tarul general al partidului este in
format că montarea utilajelor a 
fost devansată cu opt luni și încă 
din acest an se va putea realiza 
o producție mai mare decît cea 
prevăzută.

Sub un volum și o greutate re
dusă, produsele noii întreprinderi 
concentrează un procent ridicat de 
muncă, datorită gradului înalt de 
tehnicitate, gîndirii tehnice pe care 
o încorporează. Dotarea modernă, 
buna calificare a muncitorilor vor 
asigura ca, în etapa 
văzută pentru 1973 
sfert de oră să fie 
utilaj-unicat.

Tovarășul Nicolae 
comandă conducătorilor uzinei, ai 
centralei industriale să asigure o 
strictă profilare și specializare a 
producției, să se scurteze terme
nul de intrare în funcțiune a în
tregii uzine, la parametrii proiec
tați. Totodată, este necesar să se 
asigure, încă din această etapă, or
ganizarea judicioasă a fluxului 
tehnologic, folosirea cu maximum 
de randament a spațiului de pro
ducție, a mașinilor și utilajelor.

La încheierea vizitei, felicitînd 
colectivul de muncitori pentru noua 
lor uzină, secretarul general al 
partidului îi urează succese mari în 
viitor, sfătuiește să se facă totul 
pentru ca întreprinderea, atît prin 
construcție și dotare, cît și prin 
producția realizată, să fie cu ade
vărat p uzină modernă, mîndrie a 
industriei noastre socialiste.

★
Pe aceeași tînără platformă in

dustrială a Capitalei se profilează 
halele Uzinelor de mașini grele 
București.

Este pentru a doua oară, în de
curs de doi ani, cînd secretarul ge
neral al partidului vizitează aceas
tă modernă întreprindere. La in
trarea în uzină, oaspeții sînt întîm
pinați de conducerea întreprinde
rii, de membrii comitetului de 
partid, sindicat și U.T.C., de condu
cerea Institutului de cercetări și 
proiectări de echipamente termo- 
energetice. Aplauze și ovații răsu
nă' de pretutindeni. Se, ovaționează 
pentru partid, pentru secretarul ge
neral : „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu — P.C.R.".

Inginerul Teofil Popovici, direc
torul Institutului de cercetări și 
proiectări de echipamente termo- 
energetice, prezintă o serie de 
planșe care înfățișează preocupă
rile specialiștilor pentru mărirea 
numărului de produse noi, pentru 
creșterea eficienței economice a 
lucrărilor de cercetare și proiecta
re. Din anul 1970 pînă acum — 
spre exemplu — numărul unor 
produse noi principale, ca turbo
agregate și cazane, proiectate de 
institut, s-a dublat, iar al electro- 
filtrelor s-a împătrit. în același 
timp, datorită lucrărilor de cerce
tare și proiectare, numai în cursul 
anului 1971 s-au realizat impor
tante economii la importuri de 
utilaje fost economisi-

La Uzinele de mașini grele — București

te peste 8 000 tone de me
tal. prin ,_reproiectarea unor agre
gate. în preocupările actuale ' ale 
institutului intră proiectarea de ca
zane Energetică’ de diverse tipuri, 
cazane industriale, cazane pentru 
încălzit trenuri și apartamente, e- 
lectrofiltre, diverse tipuri de turbo- 
agregate, ventilatoare de aer, boile
re de termoficare, mașini electri
ce rotative de performanță și altele.

Se vizitează apoi hala în care se 
fabrică turboagregate de la 50 MW 
la 330 MW. în atelierul pentru fa
bricația barelor stator se urmăreș
te procesul tehnologic, caracterizat 
printr-o înaltă tehnicitate și preci
zie de execuție. în sectorul de me
canică grea, uriașele mașini care 
prelucrează părțile componente ale 
turbinelor creează o imagine de 
puternică forță constructivă. Strun
guri paralele suportă și prelu
crează piese de pînă la 200 de tone, 
șlefuindu-le la precizii de microni.

La intrarea în secție, secretarul 
general al partidului se oprește în 
fața unui masiv rotor de turbină, 
greu de aproape 100 de tone, care 
urmează a intra în procesul de 
prelucrare. Directorul uzinelor, 
ing. Tiberiu Grecu, arată că, dato
rită bunei calități a utilajelor, ca
lificării profesionale ridicate a 
muncitorilor, întreprinderea reali
zează numai piese de înaltă cali
tate. Se evidențiază faptul că, pe 
primele două luni ale acestui an, 
toți indicatorii de plan au fost în
depliniți și depășiți, succes- care 
se adaugă celor obținute în cursul 
anului trecut, cînd angajamentele 
colectivului uzinei au fost reali
zate cu succes.

La uzinele de utilaj chimic „Grivija roșie1

Se urmărește procesul tehnolo
gic pe. parcursul căruia piese gre
le, abia ieșite din turnare, se 
transformă, sub acțiunea mașinilor 
Conduse cu măiestrie de om, în ro
toare de joasă presiune sau înaltă 
presiune.

Se' apreciază faptul că întregul 
colectiv își are înscris, ca o preo
cupare permanentă, controlul te
meinic al calității fiecărei operații 
în parte, fiecărui reper, mic cît'lin 
șurub, sau mare cît o locomotivă.

Din acest atelier se trece într-o 
zonă a halei aflate încă în construc
ție. Conducătorii de partid și de 
stat sînt informați de investițiile 
realizate concomitent cu procesul 
de producție efectivă. Pînă acum 
au intrat parțial în funcțiune su
prafețe de producție însumînd Cir
ca 70 000 mp, alte zeci de mii de me
tri pătrați de construcții urmînd a 
fi gata în cursul acestui an. Secre
tarul general arată că pentru asi
gurarea eficienței maxime a in
vestițiilor este necesar să se asi
gure utilajele la termenele stabili
te prin contract, să se reducă 
cheltuielile de construcții-montaj. 
Totodată, se atrage atenția asu
pra necesității de a se lua din timp 
măsurile corespunzătoare pentru 
buna folosire a capacităților de 
producție.

Se parcurge apoi atelierul de 
discuri și diafragme, în care o se
rie de operații, ca sudarea diafrag
melor, se face pe mașini realizate 
în cadrul acțiunii de autoutilare.

★
Vizita de lucru în întreprinderi 

din Capitală ale industriei con
structoare de mașini a prilejuit un 

fructuos dialog al secretarului ge
neral al ■ partidului . cu colectivele 

’de., muncitori, tehnicieni și ingineri 
’cu" factorii responsabili din uzi

ne și centrale din ministerul de- 
resort — în jurul problemelor de 
bază. care stau în fața industriei 
noastre. Realizarea obiectivelor 
planului cincinal, înfăptuirea indi
cațiilor prețioase cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Conferință 

’ pe țară a cadrelor de conducere din 
întreprinderi și centrale industriale 
și de construcții preocupă în cea mai 
mare măsură colectivele întreprin
derilor înscrise în itinerarul vizi
tei de lucru de ieri. Pretutindeni 
s-a afirmat hotărîrea de a munci 
neobosit pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție, 
pentru creșterea continuă a pro
ductivității muncii, pentru ridica
rea gradului de tehnicitate a pro
duselor, pentru reducerea prețului 
de cost.

Angajamentele asumate, ca și 
rezultatele bune obținute în pri
mele două luni ale .anului consti
tuie garanții ferme că activitatea 
întreprinderilor „Grivița roșie", 
I.P.R.S.-Băneasa, uzinelor din zona 
sudică a Capitalei, asemenea acti
vității tuturor întreprinderilor din 
patria noastră, va fi încununată 
de noi și noi succese !

Ion MARGINEANU
Nicolae Popescu-
BOGJDANEȘTI
Mircea IONESCU 
Gheorghe BRĂTESCU

Fotografii de : Radu CRISTESCU
Ion DUMITRU

consumului.de


PAGINA 4 SClNTElA — foi 2 martie 1972

la o tratare muzicală

L.

20

inteligenta și rafina- 
selectează, folosește

rînd, compozitorii ar tre- 
aplece cu multă aten- 
dramaturgiei originale ;

str. Alex. Sâhia) : 

: Vicleniile lui Sca-

I. Nottarâ" (sala

ARTA — 19,30;

TEA TRULUI LIRIC

I

publicitate

O PRIVIRE DINCOLO
DE VITRINELE LIBRĂRIILOR

Convorbire

cu compozitorul

Marțian NEGREA

re-

Ungară
DOMOKOS Sâmuel

in

note de lectură • note de lectură

«m
in 
de

un
Și

din R. P.

deficitară. Chiar
CĂRȚI NOI, care

se face cărții?

— Sălile goale la spectacolele 
lirice sini dintre cele mai triste 
priveliști pentru un muzician. Ce 
ar trebui întreprins pentru 
vitalizarea operei ?

— Răsfoind niște reviste de 
muzică, de acum citeva decenii, 
am intilnit o „dispută" între dv. 
și Emanoil Ciomac in privința 
alegerii folclorului.

propagandă a cărții suferă, 
colectivele de librari pot re- 
și la .alte forme pentru a-și 
cumpărătorii. De pildă, întil-

Cum și cită

— Este știut că ne lipsesc o- 
perele istorice, operele lirice, 
feeriile, operele pentru copii. 
Avem prea puține lucrări lirice, 
in general.

OCTAVIAN GOGA"

PROBLEME ALE INTEGRĂRII

In contemporaneita te
Reîmprospătarea spectacolului de operă, revitallzarea scenelor lirice 

*e numără printre preocupările actuale ale lumii muzicale. Pe planul 
creației, al regiei, în domeniul interpretării operei se simte necesitatea 
unor impulsuri ideatice, a unor concepții regizorale, mai apropiate de 
cerința spectatorului modern. în dorința de a facilita schimbul de opinii 
pe această temă, ne-am adresat — in continuarea mesei rotunde publi
cate în paginile ziarului nostru — compozitorului MARȚIAN NEGREA, 
solicitîndu-i să ne împărtășească punctul său de vedere privind creația 
originală de operă, rolul libretului în conceperea ei.

— Da. este adevărat. Eu pledam 
pentru alegerea de către compozitori 
a folclorului cu adevărat autentic 
pentru creația lor. Mai ales în 
operă, acest lucru e o condiție 
primordială. Uite, Sabin Drăgoi — 
exemplul cel mal bun e „Năpasta" — 
e o pildă prin 
mentul cu care 
folclorul.

Ce cărți ați lansat în aceasta 
săptămină ? ; Ce lecturi recomandați 
cumpărătorilor ? ; Cum vă informați 

....  ’ sau
au-

— Știm că iubiți genul operei. 
V-ați aplecat cu sirguință la vre
mea elaborării lucrării „Marin 
Pescarul" asupra libretului, asu
pra muzicii. Care trebuie să fie, 
după părerea dv., atitudinea 
compozitorului de azi preocupat 
de problemele vieții noastre mu
zicale, față de situația critică 
prin care trece teatrul de operă ?

— Nu cred să existe vreun muzi
cian adevărat pe care să nu-1 intere
seze cit de cit opera. N-aș vrea să 
mă opresc din nou asupra aspectelor 
dezbătute pe larg in discuția organi
zată de redacția dv., dar mi se pare 
important să arăt că, după părerea 
mea, acest interes, al compozitorilor, 
față de genul la care ne referim ar 
trebui să fie, în momentul de față, 
dublat de o atitudine a noastră mai 
angajată față de destinul operei ro
mânești. Este frecvent invocată așa- 
numita „criză" prin care trece teatrul 
liric și socot că este de datoria noas
tră și in puterea noastră de a con
tribui la depășirea acestei situații 
de a redeștepta interesul, entuzias
mul publicului pentru un gen cu fru
moase tradiții, „Criza" operei mi se 
pare un fenomen cu totul nefiresc...

— Publicul bucuraștean este 
public cu o cultură muzicală. Ca 
publicul din celelalte centre cultura
le ale țării. în ultimii ani și-a ridicat 
mult nivelul de exigență. Este un pu
blic rafinat. Dorește spectacole bune. 
Oferă-i o „Cio Cio San" cu 
voce, dar care nu seamănă nici 
pe departe cu eroina lui Puccini, 
și-l vei dezamăgi. Trebuie pen
tru cutare rol o tânără zveltă, co
pilăroasă... și apare o bunică. Sînt 
conveniențe peste care, cu cea mai 
mare bunăvoință, nu poți trece. Deci, 
opera pierde foarte mult, și din cauza 
unei neinspirate distribuiri a inter- 
preților. Avem interpreți excelenți... 
dar nu știu cum se face că nu în
totdeauna li se oferă rolurile po
trivite.

într-un cuvînt. publicul nostru 
vine la operă nu numai să asculte, ci 
să și vadă. Să vadă un spectacol in 
care jocul interpreților să-1 cucereas
că, în care să simtă o concepție dra- 
maturgică interesantă a libretului, un 
stil regizoral original, la care decoru
rile, costumele să se integreze organic 
in spectacol. Deci opera, fiind un 
spectacol total, trebuie privită din 
toate aceste unghiuri, așa cum spec
tatorul o urmărește de la locul Iui din 
sală.

Fără îndoială de la concep
ția regizorală pină la tălmăcirea 
părții orchestrale totul trebuie 
gindit, trebuie lucrat. trebuie 
văzut prin prisma spectatorului 
de azi. V-aș ruga să vă referiți 
in special la libret.

> Editura „Kriterion" 
( din București a publi- 
. cat recent. în limba 
’ maghiară, lucrarea 
’ „Octavian Goga a kolto
> es miifordito" („Octa- 
» vian Goga — Poetul și
• traducătorul") de Do- 
I mokos Sâmuel, profe- 
( sor la Universitatea 
. din Budapesta.
’ Fost student al Uni-
• vensității din Cluj, dis-
> cipol al unor mari filo-
• logi români, Domokos 
i Sămuel s-a făcut cu- 
I noscut prin lucrările 
, sale dedicate folcloru- 
! lui nostru (printre care:

„Contribuții la cunoaș- 
’ terea legăturilor folclor
• rice maghiaro-romă- 
1 ne"), prin publicarea
• versiunii maghiare a u- 
I nor scriitori români (e- 
( diția Macedonski) și, 
( îndeosebi, prin masiva 
. „Bibliografie maghiară

a literaturii române" 
’ (A român irodalom
• magyar bibliogrăfiăjâ
• 1831—1960).
: Monografia ..Octavian
I Goga", pe care ne-o o- 
I feră acum, a fost pre- 
s cedată de o serie de 
. studii parțiale privind 

activitatea poetului si, 
’ îndeosebi, relațiile .sale
> cu literatura maghia-
> ră. După marea mo-
> nografie ..Octavian 
i Goga" de Ton Dodu Bă- 
I lan, cea a profesoru- 
, lui Domokos Sămuel

este, fără îndoială, cea 
mai importantă cerce-

• tare asupra vieții și o- 
I perei poetului din cîte
> au aoărut în timpul 
t din urmă.
) Fără să construiască 
( o biografie a lui Octa- 
. vian Goga. cercetătorul 
’ maghiar se oprește a- 
’ supra formației scrii-
> torului, asupra surse-
> lor creației identificate 
1 cu predilecție in ex- 
) perientele copilăriei si 
. tinereții poetului. De 
. altfel, mai ales aceas- 
ț ta a fost perioada ce

— Trebuie să Încep prin a vorbi 
despre muzică. Creația originală de 
operă este, poate, cheia acestei revi- 
talizări. Nu fac nici o descoperire 
dacă afirm că sînt necesare opere 
românești frumoase, accesibile, stră
bătute de idei generoase și actuale. 
Opere gîndite modern șî atractive, 
totodată, profund naționale ca inspi
rație. ca expresie a unor realități si 
sensibilități specifice și tocmai prin 
aceasta universale, capabile să se 
impună în mod original în circuitul 
internațional de valori. Aici sînt im
plicate inspirația, talentul, maturita
tea compozitorilor. Dar, după cum se

știe, creația muzicală este condițio
nată de existența unor librete cores
punzătoare — ori de foarte multă 
vreme libretul constituie punctul ne
vralgic al operei românești. Pentru a 
ieși din impas avem nevoie de libre
te nu convenționale, ci cu personaje 
și conflicte vii, semnificative, per
fect argumentate, apte să suscite in
teresul publicului de azi... și, impli
cit, interesul, inspirația muzicianului. 
De mai bine de cinci ani demonstrăm 
că avem compozitori tineri de ta
lent, cu o tehnică a compoziției im
pecabilă ; dar opere bune pentru pu
blic nu se scriu. Poate nu numai au
torii de librete, dar și noi, compozi
torii, ar trebui să cunoaștem mai bine 
publicul : dorințele, exigențele lui.

. — Nici cu baletul nu stăm prea fe
ricit. Eu aș iniția un concurs pentru 
toate aceste genuri. Un concurs de 
librete. Eu mi-am făcut singur libre
tul după Sadoveanu și a trebuit 
să mă documentez, să caut folclor, 
să trudesc săptămini de-a rîndul. 

„Literații, în primul șipd, ar .putea e- 
labora cu succes lucrări interesante, 
dense și actuale. Avem opere bune 
care sînt clădite pe librete palide. 
Prin aceasta nu scuz, desigur, pasi
vitatea muzicianului. Avem datoria 
să colaborăm, să milităm cu iniția
tivă pentru lărgirea și îmbogățirea 
orizontului tematic al teatrului liric.

lor mai intense relații 
ale Iui Goga cu lumea 
literelor și culturii ma
ghiare. Profesorul bu- 
dapestan aduce o se
rie de date noi (amă
nunte interesante pri
vind anii de școală, de 
studenție la Budapes
ta, activitatea la revis
ta „Luceafărul" fon
dată în 1902). dar și 
unele interpretări noi 
ale unor elemente cu
noscute. După capitolul 
în care descrie forma
rea poetului. autorul 
monografiei trece la a- 
naliza operei sale, de 
poet și traducător, la 
instrumentele poetice 
pe care le utilizează, 
pentru ca în cele din 
urmă să treacă in re
vistă versiunile ma
ghiare ale scriitorului 
român.

Construcția robus
tă, serioasă, a lucrării 
profesorului maghiar 
este de o mare acura
tețe în elucidarea pro
blemelor secundare, de 
amănunt, și de o deo
sebită luciditate în co
mentariul critic al ac
telor omului și al scri
erilor poetului nostru. 
Sint interesante unele 
documente de arhivă 
pe care le descoperă 
chiar la Budapesta, și 
le publică în lucrarea 
sa. îndeosebi pentru 
acei ani de eferves
cență ai adolescentei și 
tinereții, datele de 
care dispunea cercetă
torul erau abundente. 
Deși nu urmărește 
meandrele ițlterioare 
ale vieții particulare și 
publice a lui Octavian 
Goga. el nu neglijează 
însă să remarce carac
terul contradictoriu al 
activității politice și 
literare a poetului.

Profesorul Domokos 
Sâmuel analizează ver
sificația in opera lui 
Goga. EI studiază, însă,

sistematic — urmărind 
evoluția creației poe
tului — și motivele, te
mele dominante ale a- 
cestei opere. Sînt su
gestive observațiile 
care se fac privitor la 
lirica dorului, a dez
rădăcinării, la lirica e- 
rotică, dar și la aceea 
patriotică. De la pri
mele încercări stângace 
ale copilului din Ră
șinari, pină la elegia 
funebră in care poe
tul. își presimte moar
tea. cariera lirică a 
lui Octavian Goga e 
urmărită și comentată 
cu competență.

Pentru cercetători, ca 
și pentru cercurile largi 
de cititori, capitolele în 
care autorul monogra
fiei prezintă opera de 
traducător a poetului 
român, precum și ver
siunile operei sale in 
limba maghiară, aduc 
multe elemente noi, in
teresante prin perspec
tiva pe care o deschid 
asupra tradiției susți
nute a raporturilor li
terare, culturale între 
România și Ungaria, 
între creatorii români 
și maghiari. Goga i-a 
tradus — printre alții 
— pe marii poeți ma
ghiari Petofi, Madăch, 
Ady. El însuși a fost 
tradus, la rîndul său, 
uneori în remarcabile 
tălmăciri în limba ma
ghiară.

Lucrarea profesorului 
Domokos Sâmuel des
pre Octavian Goga 
este nu numai o im
portantă contribuție la 
o mai bună cunoaște
re a poetului român, 
dar și la adincirea unor 
relații oare își au no
bile tradiții, intre două 
popoare și două cul
turi.

Nicolae 
BALOTA

libretul original ar 
" ~ ' prin-

credem că patrimoniul 
sugestii 
altmln- 
„Nasta- 

care

— Deși 
trebui să aibă ponderea 
cipală, ' ~ '
literaturii oferă multe 
generoase. Există, de 
teri, creații de balet ca .. 
sia" de Cornel Trăilescu, 
reușesc să aibă un real succes.

— Am ascultat un fragment și m-a 
îneîntat. Are stil în tratare, are nerv, 
și publicului de azi îi place să vadă 
și să asculte lucrări inteligent ela
borate, ou bun gust. Și libretul știu 
că este bun. Mi-a trezit interes o- 
pera „Hamlet" de Pascal Bentoiu. 
Vezi, libretul revine mereu în dis
cuția noastră. Dacă un literat de 
seamă nu se va întâlni cu un com
pozitor de seamă, în virtutea unei 
vocații comune, dacă nu vor ajunge 
la o perfectă înțelegere, rezultatele 
lor vor fi palide. Richard Strauss și-a 
făcut prieteni toți bunii libretiști : 
Oscar Wilde, Hugo Hoffmanstahl. 
Cîte piese în dramaturgia noastră nu 
se pretează 
largă ?

în primul 
bui să se 
ție asupra _ _ _____  .
să caute, să investigheze acele piese 
care spun într-adevăr ceva, acele 
piese inspirate, cu vervă, în care 
viața cu tumultul ei să nu rămină 
într-o tratare lăturalnică. Apoi dra
maturgii — cei care sînt apropiați de 
arta sunetelor — pot concepe special 
pentru operă librete vibrante, docu
mente despre epoca noastră, despre 
muncă, eroism, despre oamenii care 
scriu Istoria de azi.

Trebuie să gîndim cu seriozitate 
Ia soarta operei române, recurgînd 
Ia dramatismul marii literaturi, fără 
a slăbi insă nici o clipă preocuparea, 
de o însemnătate decisivă, a stimu
lării, promovării unor reușite librete 
de actualitate. Sint piese ale genului 
de o reală valoare. Bunăoară, „Ma
riana Pineda" de Doru Popovici ; un 
compozitor serios, cu o temeinică 
pregătire, a scris o lucrare serioasă. 
Dar sînt și creatori mai puțin pre
gătiți care mînuiesc mai bine arta 
corală, de exemplu, și care se „a- 
runcă" asupra acestui gen. scot cu 
greu o partitură, insistă jenant la 
porțile teatrelor lirice, reușesc să an
greneze în cele din urmă zeci de oa
meni la realizarea ei și... eșec. Deci, 
forurile în drept trebuie să angre
neze condeiele ce au meșteșug, mă
iestrie, Altminteri nu ne păcălim de- 
cit pe noi.

Știu că pledați pentru teh
nica echilibrului. Nu vă plac 
lungimile, proporțiile nejustifi
cate. Cum apreciați: sînt bine 
venite tălmăcirile coregrafice 
pentru partiturile simfonice ?

— Coregrafii se pot inspira din 
piesele orchestrale, dar să nu . facă 
din ele tablouri etnografice (ca in 
„Nunta in Carpați"), filozofări gre
oaie. de neînțeles. Avem condeie cu 
mare vină creatoare. Avem un pu
blic care nu poate fi cucerit cu în- 
cropeii, cu subiecte false, cu muzici 
fade ; dă-i publicului o temă inte
resantă, convingătoare din punct de 
vedere dramatic și prin umanismul 
ei ; o temă de o extindere neforțată, 
un subiect pe care să-l poți exha-usta, 
care să corespundă contemporanei
tății noastre, dă-î o muzică în orice 
limbaj, dar care să-i trezească inte
resul. și rezultatele vor apărea neîn
târziat. Acesta. înseamnă, pur și sim
plu, a pune în valoare exigent ta
lentele de care dispunem, în dome
niul libretelor și al muzicii de a de
termina afirmarea potențialului crea
tor al operei românești.

Smaranda OȚEANU

Citeva date de ordin 
științific și social aduc cu 
acuitate in atenția generală 
„grădinița de copii". In țara 
noastră procesul instructiv- 
educativ al copiilor preșco
lari are un caracter institu- 
tionalizat, în rețeaua de că
mine și grădinițe fiind cu
prinși aproape jumătate 
din numărul copiilor în
tre 3 și 6 ani. Func
ționează, în prezent, 10 809 
grădinițe, diverse ca struc
tură, cuprinzind 506 435 co
pii, îndrumați de 20 174 e- 
ducatoare. In perspectiva 
actualului cincinal și al a,- 
nilor următori se prevede 
extinderea rețelei acestor 
instituții și a cuprinderii 
copiilor de vîrstă preșcola
ră. Ceea ce presupune, e- 
vident, și acordarea unei 
atenții deosebite pregătirii 
cadrelor calificate necesa
re. După cum am fost in
formați la direcția de resort 
din Ministerul Educației și 
învățămîntului, pină 
1975 vor fi pregătite aproxi
mativ 11 000 de educatoare. 
A fost înființată o comisie 
de educație preșcolară, cu 
obiectivul primordial de a 
determina modernizarea a- 
cestui învățămînt, perfecțio
narea programelor și ma
nualelor sale.

Cum se știe, pregătirea 
educatoarelor se realizează 
în prezent in 40 licee peda
gogice de educatoare și în 
școli de specializare postli- 
ceală (12 institute pedago
gice de 2 ani), la unele din
tre acestea pregătirea fă- 
cîndu-se și în limbile națio
nalităților conlocuitoare 
(maghiară, germană etc.). 
Dar cum se desfășoară pre
gătirea specifică pentru a- 
ceastă activitate de înaltă 
răspundere socială ?

— Ca o caracteristică ge- 
. nerală. aș spune că pregăti

rea liceală și postliceală a 
educatoarelor trebuie mai 
ferm orientată șpre cerin
țele concrete pe care le ri-
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• Puterea și adevărul (ambele se
rii) : PATRIA — 10; 16; 19,45, CA
PITOL — 9,15; 12,45; 16,15; 19, 
MELODIA — 9; 12,30; 16; 19,
MODERN — 9; 12,30; 16; 19,30.
• 12 scaune : VICTORIA — 8, 
12; 15,45; 19,30.
• Antracit — LUMINA — S—19,30 
în continuare.
• Steaua Sudului : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8.15; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,15.
• Viața de familie : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
a Micul scăldător : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45,’ 16,15; 18,45; 21,15, FA
VORIT — 0,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30.
a Războiul subteran : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Osceola : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : DRUMUL SĂRII 
15,30; 17,45; 20, POPULAR — 15.30; 
18; 20,15.
• Locotenentul Bullitt : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30:
18; 18,15: 20,30.
• Poveste de dragoste : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
• Aventuri In Ontario : TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 13,15; 20,30, 
BUCEGI — 15,45: 18; 20,15, DOINA
— 11,30; 13,45; 16: 18.15; 20,30.
a Program de filme pentru copil : 
DOINA — 10.
• Decolarea : VITAN — 10; 18; 20.
• Mirii anului II : CENTRAL
9,15; 11.30; 13,45; 16; 10,10; 20,
GIULESTI — 15,30; 18: 20,15.
• Garibaldi — 10; 12; 14,13. F_ 
rinții ți copiii — 16,30, Singurăta
tea alergătorului de cursă lungă — 
18,45; 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
« Brigada Diverse in alertă : B.D. 
la munte și la mare : UNIREA — 
15,30; 19.
• B.D. la munte și ia mare : 
MUNCA — 10; 13,30: 18; 20,15.
• Farmecul ținuturilor sălbatice — 
9—18,30 în continuare; Program de 
filme documentare — 20,15 : TIM
PURI NOI.
• Ultimul războinic : GRIVITA — 
9: 11,15: 13,30: 16: 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18; 
20,30.
a Fuga : VOLGA — 10,30; 15; 19.
• Anna celor o mie de zile : MO
ȘILOR — 15.30; 19.
• Livada din stepă : RAHOVA — 
15,30: 18: 20,13.
• Love Story :
15,30: 18: 20,15.
• Vagabondul : BUZEȘTI — »: 
12,30; 16: 19,30.
• O duminică pierdută : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,43; 20.
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• Radiotelevizlunea Romană (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Constantin Bu- 
geanu. Solistă : pianista Silvya 
Mercier (Franța). In program : 
Concertul pentru plan și orches
tră de Paul Constantinescu și Mu
zica baletului „Daphnis și Chloe" 
de Ravel — 20.
• Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu" (sala George 
Enescu) : Recital instrumental. 
Interpretează : Nicolae Dosa — 
corn, Mircea Palade — violoncel, 
Ion Radu — clarinet — 20.
• Opera Română : Faust — 19.30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
a Teatrul Național. „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
■' ‘(sala Studio) : Părinții teribili 

20.
a Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
a Teatrul „Lucia sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
rcanu) : O scrisoare pierdută — 
20: (sala din ' “ - - • ■
Vicarul — 20.

S Teatrul Mic
n — 19,30.

a Teatrul „C. _______ ____
Macheru) : Bună seara domnule 
Wilde — 19.30: (sala Studio)': 
Dialog — spectacol de poezie ro
mânească — 18,30.
• Teatrul Giuiesti : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 16; N-a fost in zadar 
— 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 15: 
(sala din str. Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 17.
a Teatrul evreiesc .de stat : Două 
nunți și un divorț — 19.30.
a Teatrul de revistă și comedie 
..Ton Vasllescu" : Fetele Didinei — 
19,30.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30: (sala din Calea Victorie! nr. 
174) : Groapa — 19,30.
a Circul Globus : ’72 circ ’72

dică astăzi șî în perspectivă 
activitatea educativă cu co
piii preșcolari — apreciază 
prof. univ. dr. docent Ion 
Berea. Observație valabilă 
și pentru formarea cadrelor 
didactice Care vor lucra cu 
copiii din primele clase ale 
școlii generale. în acest 
scop este de dorit să se îm-

bine mult maj strîns și mai 
firesc decit pină acum, în 
planurile și programele de 
învățămînt, în cursurile de 
perfecționare și reciclare, 
preocuparea ca educatorii 
să-și însușească un anumit 
volum de cunoștințe de cul
tură generală și de specia
litate, dar și deprinderea 
de a lucra cu copiii, în gră
dinițe sau in clasele I-IV. 
priceperea de a crea o am
bianță de încredere și a- 
fecțiune pentru a le stimula 
pe un front mai larg dez
voltarea sub raport fizic, 
intelectual, moral. Pentru 
că una este să știi fizică, 
biologie, chimie său litera
tură și cu totul altceva sâ 
explici științific, dar pe în
țelesul copiilor, fapte și în
tâmplări din viața de toate 
zilele, să le creezi deprin
deri de conduită și compor
tare civilizată.

cititorii asupra titlurilor apărute 
în curs de apariție ? ; Care sint 
terii propuși spre reeditare ?...“

Iată citeva întrebări cu care 
debutat în investigațiile noastre 
rindul unor librari și difuzori 
carte din Cluj, Timișoara, Oradea. 
După cum se vede, acest chestionar 
are în vedere formele, procedeele și 
metodele audio-vizuale, catalogate în 
sociologia culturii la capitolul „pro
pagandă de carte" (văzut deseori în 
mod eronat, ca un sinonim exclusiv 
al reclamei și publicității comercia
le !),noțiune familiară celor care se 
ocupă de difuzarea și popularizarea 
cărții.
.Acest proces este însă mai compli

cat decît pare 
la prima vedere, 
comportând asi
milarea ți prac
ticarea u.nor mo
dalități de infor
mare promptă și 
eficientă a citi
torului asupra a- 
parițiilor de cărți. 
Trebuie spus că, 
în relația cltitor- 
carte, activitatea 
de informare pe
riodică cu carac
ter bibliografic cu 
privire la tot ceea 
ce se editează in
tr-un domeniu 
sau altul în țara 
noastră, prin in
termediul unor 
buletine lunare, 
chenzinale sau 
chiar săptămânale 
joacă un rol ho- 
tăritor. Or, după 
cum ne-au relevat 
în repetate rîn- 
duri numeroși ci
titori, informarea 
de acest gen este, 
la ora actuală, 
mai mult decit 
și clasicul buletin 
a făcut vizibile progrese în diversifi
care, a devenit mai mult o revistă a 
recenziilor, în detrimentul unor utile 
informații. Și, cum editurile, la rin
dul lor — cu rare excepții — nu par a 
avea in vedere publicarea unor astfel 
de buletine informative ale cărții, ci
titorului nu-i rămine decît să facă a- 
pel la serviciile librarului. Acesta este 
și motivul pentru care am limitat 
investigațiile noastre la nivelul rețe
lei librăriilor chemate să desfășoare, 
cu modalități specifice, activități de 
această natură.

Sub incidența acestei operațiuni 
cad — sau ar trebui sâ cadă — mai 
toate cărțile și tipăriturile din li
brării și, in special, anumiți autori, 
anumite titluri sau tematici. „Regis
trul" acestor acțiuni este cit se poate 
de variat, de divers. Un recent son
daj printre librarii din Cluj — ora? 
cu peste 130 de librării, standuri și 
chioșcuri de carte — ne-a demonstrat 
că munca de propagandă pentru di
fuzarea cărții la nivelul unităților de 
desfacere este privită ca o activita
te strict comercială, disociată în mod 
arbitrar de noțiunea „fapt de cul
tură". Mai mult, în virtutea unor 
vechi practici, pînă și cele mai ele
mentare forme utilizate în acest 
scop, de cînd există comerț pe lume 
(rafturi și vitrine tematice, micro- 
expoziții, afișe, colaje, puncte de 
informare bibliografică etc.), stau 
sub semnul șablonului și al rutinei.

La observațiile noastre, Ștefan Ol- 
teanu, directorul Centrului de libră
rii — Cluj, ne-a replicat pur și sim
plu că ' „Noi avem alte sarcini. Ne 
ocupăm de vînzare. De propagandă 
ar trebui să se ocupe în mod special 
editurile și uniunile de creație !...“ 
Interlocutorul nostru a făcut abstrac
ție însă de concluziile unui sondaj, 
efectuat de același Centru de Libră
rii—Cluj în anul 1971, și care ple
dau pentru îmbunătățirea publicității. 
Mai mult, se pune întrebarea de ce 
au fast prevăzute servicii de specia
litate însărcinate să organizeze ase
menea acțiuni și în ce scop au fost 
alocate anumite sume destinate pro
pagandei de carte ?

Deocamdată, sei-viciile de mai sus 
concep circulația informației despre 
carte in modul cel mai simplist posi
bil. De obicei, această operațiune se 
rezumă la organizarea unui punct 
de informare bibliografică in marile 
librării din rețeaua de unități a 
centrelor de librării. Ne-am fi aștep
tat ca, în cazul așa-numitelor libră- 
rii-pilot, girate în prezent de Baza 
de desfacere a cărții, situația să fie 
alta, propaganda de carte să aibă 
un destin mai bun. Aceste unități — 
cel puțin cele vizitate de noi — nu 
se deosebesc cîtuși de puțin de cele 
administrate de centrele de librării. 
Un exemplu : datorită faptului că 
Baza de desfacere a cărții (B.D.C.) 
își are sediul la București, proble
mele de „estetică a librăriei" (modul 
de expunere a cărții, vitrinele, raf-

turile, punctele de informare), cit și 
propaganda de carte în ansamblu, 
provoacă, la ora actuală, intermina
bile dispute între responsabilii aces
tor unități și forul tutelar. Decorato
rii însărcinați cu estetica acestor uni
tăți sînt obligați să se deplaseze cel 
puțin o dată pe lună într-o localitate 
sau alta pentru a face „toaleta" ma
gazinelor respective. Și, cum acești 
specialiști își fac apariția rareori — 
deplasările fiind destul de costisitoa
re — estetica acestor librării rămine 
în grija colectivelor de librari. Une
ori. aceștia sint oameni de gust și 
Inițiativă și reușesc să confere uni
tăților în cauză un aspect atrăgător : 
alteori, în ciuda efortului depus, a 
materialului consumat, expunerea și 
propaganda cărții — de la rafturi la 
vitrine — se fac după același tipic

cație socialistă din Cluj a făcut citeva 
sugestii : „în condițiile în care ne
voia de informare a omului modern 
a crescut atât de mult, cei care se 
ocupă de destinul cărții — editori, 
librari, difuzori — ar trebui să facă 
apel și la alte forme în domeniul pro
pagandei de carte. Mă gindesc 
la expoziții tematice, Ia montaje mu- 
zical-literare (și chiar de poezie șl 
muzică — de ce nu ?), la consfătuiri 
eu cititorii ete., fără a mai aminti, 
aici unele forme de influențare di
rectă a publicului precum afișul li
brăriei, prin care librăria ar putea 
propune cumpărătorului un autor 
sau altul... Este adevărat că aseme
nea procedee figurează de multă vre
me în arsenalul publicității comer
ciale din domeniul

— Socotesc că pentru for
marea unei personalități 
complexe — este de părere 
prof, emerită Maria Po
pescu, directoarea Liceului 
pedagogic din București — 
pe lingă pregătirea de spe
cialitate, ar trebui să li se 
asigure viitoarelor cadre di
dactice o pregătire tehnică ■

meșteșugăresc. Asemenea practici sînt 
dublate in prezent de ciudate mora
vuri deloc conforme cu normele în 
vigoare, care reglementează relațiile 
dintre organizațiile socialiste : între 
Baza de desfacere a cărții și unele 
centre județene de librării a interve
nit. din momentul apariției sus-amin- 
titei baze, o anumită tensiune, care 
începe cu o neprincipială lipsă de co
laborare și sfirșește cu adevărate 
șicane. Din această cauză, și mun
ca de

Dar 
durge 
atrage 
nirile dintre autori și cititori. Deo
camdată însă așa-numitul vernisaj al 
cărții se face pentru un cerc restrîns 
de prieteni ai autorului și mai 
puțin pentru marele public. Nici re
prezentanții instituțiilor locale de 
cultură — așa cum s-a tntîmplat deu
năzi la Timișoara la „Librăria Uni
versității" — nu se prea grăbesc să 
patroneze asemenea manifestări. Cu 
rare excepții, aceste întâlniri se fac 
de obicei, și în mod exclusiv, cu 
autorii de literatură beletristică. 
Pornind de la o asemenea remarcă, 
prof. dr. docent Gheorghe Marcu, 
prorectorul Universității Babeș— 
Bolyaî din Cluj, a fost de părere 
„ca propaganda de carte desfășurată ■ 
în prezent de unitățile de desfacere 
a cărții să aibă în vedere și alte 
tematici. Editurile noastre scot anual 
mii și mii de volume de literatură 
științifică, cărți de economie, sociai- 
politice, filozofie, istorie etc. desti
nate profesorilor, studenților și ele
vilor. Or, la standurile și chioșcurile 
dini universități:institute, de^jiiyăi-^ 
țămînt superior lipsesc tocmai ase
menea cărți. în schimb, zeci de.^yo-. 
lume «zac» uitate prin rafturile unor 
librării. în acest caz, nu s-ar putea 
oare ca centrele județene de desfa
cere a cărții să întocmească buletine 
de informare asupra cărților non- 
beletristice intrate în librării în ul
timii 2—3 ani, pe care, să le adreseze 
celor interesați ?“...

Tot în această ordine de idei, scri
itorul Dumitru Mircea, președintele 
Comitetului pentru cultură și edu-

cărții. Efectul lor 
persuasiv asu
pra, publicului 
este. cert. La o 
recentă anchetă 
întreprinsă de 
librarii clujeni, 
la întrebarea : 
„Cum vă infor
mați asupra ti
tlurilor apărute"? 
cei intervievați 
au optat pentru 
expunerea cărții 
prin intermediul 
vitrinelor și al 
librăriilor. Cu 
alte cuvinte, cum
părătorul de car
te mizează în 
mod deosebit pe 
formele de pro
pagandă de acest 
gen. Este expri
marea unei ade
ziuni, dar și » 
faptului că libră
ria este privită 
ca o instituție de 
cultură. Dar ini
țiativele comer
ciale de felul 
celor de mai sus 
țin nu numai de 

pregătirea și informarea la zi a li
brarilor și difuzorilor de carte în 
această direcție, ci și de pasiunea 
pe care o depun în activitatea lor.

Se știe că rețeaua de librării dis
pune și de fonduri destinate organi
zării unor acțiuni de propagandă a 
cărții. Modul in care sint utilizate a- 
ceste fonduri se reflectă direct asu
pra stocului de cărți aflat in circula
ție. O vizită prin librăriile 
Oradea ne-a relevat o situație 
care ne-am mai întâlnit și in 
orașe : în multe librării, fondul 
cărți cu o circulație lentă (circa 50 
la sută din totalul stocurilor) preva
lează ; in altele, multe titluri stau 
uitate în rafturi. Oare asemenea 
cărți nu și-ar putea găsi cumpără
tori în alte magazine din alte cartie
re, din alte localități ? Sumele desti
nate propagandei de carte ar trebui 
să servească și operațiunii de trans
fer al unor volume și stocuri dintr-o 
unitate in alta. Cert este că efor
tul de difuzare a cărții trebuie să de
pășească stadiul unor activități cu
rente, de la editarea de „fluturași" 
«au însemne de carte, la cele. mai 
atractive forme de propagandă. In 
acest sens, bine ar fi ca forurile 
de resort, Centrala cărții, Baza 
de desfacere a cărții etc. eă 
analizeze posibilitatea elaborării U- 
nor norme specifice atit comer
țului cit și exigențelor culturale. 
Librarii - și difuzorii de carte sînt 
chemați să nu uite că formele și pro
cedeele din domeniul propagandei de 
carte nu au fost statuate o dată pen
tru totdeauna, ci dimpotrivă, acest 
registru depinde și poate fi îmbogăi 

, ,țit. de^fiecare .librar în parte prin 
...rodnice inițiative. Efectul unor ase- ' 
...menea acțiuni trebuie să se răsfrîn-

gă în . mod ...pozitiv, asupra difuzării ■ „ 
și vînzării cărților, să influențeze 
opinia publică. Librăria nu mai 
este de multă vreme o dugheană In 
ale cărei rafturi au fost înghesuite 
niște cărți, ci locul unei ambianțe 
culturale cu ample rezonanțe pentru 
toți cei care iubesc cartea.

George CUIBUȘ

din 
cu

în Capitală a avut loc miercuri la 
amiază vernisajul expoziției de fo
tografii artistice, realizate de Marta 
Redner, membră a Uniunii artiștilor 
fotografi din Republica Populară 
Ungară. Expoziția, deschisă în pre
zența autoarei, reunește peste 100 de 
fotografii alb-negru, care redau as
pecte variate din viața și preocupă
rile oamenilor din țara vecină și 
prietenă. Au luat parte funcționari 
superiori din Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste. Ministerul

cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public. Erau, 
de asemenea, de fată membri ai Am
basadei Republicii Populare Ungare 
la București, precum și alti membri 
ai corpului diplomatic.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej. Napoleon Fra'ndin, membru al 
conducerii Asociației artiștilor foto
grafi din România, a relevat 
contribuția pe care asemenea manij- 
festări o "aduc la cunoașterea reci
procă a celor două popoare.

nelte simple de lucru pen
tru confecționarea sau re- - 
pararea materialelor didac
tice, familiarizarea cu no
țiuni concrete de organiza
re și conducere a grădiniței, 
de menaj și gospodărie etc., 
cu deosebire utile celor 
care vor lucra la sate sau 
în localități mai mici. O a-

gogice de a le forma eleve
lor deprinderea folosirii u- 
nor instrumente muzicale, a 
mînuirii păpușilor, a orga
nizării unor formații de 
dansuri, balet etc.

Deși nu e greu de înțe
les că activitatea educativă 
cu copiii presupune din 
partea cadrelor didactice

PE ClND Șl IN ÎMBUNĂTĂȚIREA

MATERIALULUI DIDACTIC?

generala și practic-gospo- 
dărească. în fostele școli 
normale a existat o bogată 
tradiție în acest sens. Acest 
fir de aur al instruirii prac
tice, al educării pentru 
muncă și prin muncă, al 
pregătirii pentru viață s-a 
prelungit prea puțin în via
ța liceelor noastre pedago
gice.

Această latură a pregăti
rii vizează deopotrivă lu
crul manual și utilizarea 
mașinii de cusut, deprinde- ■ 
rea cu utilajele electro- 
casnice, minuirea unor u-

semenea orientare ar ti de 
dorit să capete și programe
le unor discipline ca educa
ția fizică, muzica etc., care 
vor ocupa un loc deosebit 
in activitatea viitoarei edu
catoare. în acest sens, exis
tă o experiență interesantă 
de la Liceul pedagogic de 
educatoare din București, 
unde în Cadrul orelor de 
sport elevele din ultimul 
an învață înotul, patinajul, 
tenisul de masă, pentru a 
putea, la rîndul lor, să ini
țieze și să le practice cu 
copiii. Pozitivă este și preo
cuparea multor licee peda-

unele aptitudini și calități 
specifice, concursul de ad
mitere în liceul pedagogic 
nu se deosebește cu nimic 
de cel de Ia liceul de cul
tură generală. Singura pro
bă mai selectivă este cea 
de muzică. „Unei educatoa
re i se cer însă și aptitudini 
pentru lucrul manual și 
educație fizică, o bună dic- 
ție și o ținută fizică plăcu
tă, care să-i permită o ac
tivitate rodnică cu copiii — 
consideră prof. Irina Col- 
fescu, directoarea Liceului 
pedagogic de educatoare 
din București. Toate aces
tea ar trebui verificate încă 
de la intrarea elevelor in 
școală".

Unor asemenea preocu
pări pentru perfecționarea 
pregătirii generale și de 
specialitate a cadrelor di
dactice pentru învățămin- 
tul preșcolar ar trebui, în

mod firesc, să li se asocie
ze și măsuri concrete, co
respunzătoare pentru îm
bunătățirea și modernizarea 
Instrumentelor de lucru cu 
copiii in grădinițe. în acest 
sector lucrurile sînt încă 
departe de â fi mulțumi
toare. „Cînd am terminat 
Liceul pedagogic de educa
toare din București — ne 
spune educatoarea Aurelia 
Bădicuț — și mi-am început 
activitatea la o grădiniță, 
dificultatea cea mai mare 
de care m-am lovit a fost 
sărăcia materialului didac
tic, caracterul lui anacro
nic. Am vrut să cumpăr 
jocuri de construcții, mate
riale din mase plastice pen
tru reprezentări ' matema
tice, pliante de fotografii, 
jocuri și alte materiale in
tuitive adecvate pentru 
preșcolari, dar nu am gă
sit". Asemenea observații 
au făcut și alte cadre di
dactice, semnalind . faptul 
că, în aplicarea noii pro
grame și a îndrumătorului, 
elaborate de Ministerul ,E- 
ducației și învățămîntului, 
au greutăți tocmai dta.a- 
ceastă cauză. în consecință, 
s-a propus , oa ministerul să 
alcătuiască și un normativ 
corespunzător de material 
didactic, orientând cu mai 
multă fermitate în această 
direcție producția respec
tivă.

O mai largă sondare și 
cunoaștere a opiniei cadre
lor didactice din liceele 
pedagogice, a educatoare
lor din cămine și grădinițe, 
o selectare atentă a expe
rienței pozitive existent" in 
diferite unități aîtest
gen vor putea contribui la 
mai buna pregătire a ca
drelor pentru învățăminte! 
preșcolar.

Florica DINULESCU
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Cronica zilei
Miercuri după-amiază, Corneliu 

Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, a primit pe Osman Assal, în le
gătură cu apropiata depunere a scri
sorilor sale de acreditare în calitatea 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Arabe Egipt 
în Republica Socialistă România.

*
Atașatul militar, aero și naval al 

R.D. Germane la București, colonelul 
Horst Beutling, a oferit, miercuri 
seara, în saloanele ambasadei, un 
cocteil cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a Zilei Armatei Populare 
Naționale a R.D. Germane.

Au participat Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-colonel Marin Nico-

lescu, adjunct al ministrului forțelor 
armate, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, atașați militari.

★
Miercuri după-amiază s-a deschis 

la Timișoara o expoziție retrospec
tivă „Romul Ladea“, artist care a 
trăit și a creat mai mulți ani în o- 
rașui de pe Bega. Expoziția cuprinde 
peste 40 de sculpturi din cele mai 
reprezentative opere ale artistului.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Comitetului județean Timiș 
pentru cultură și educație socialistă, 
artiști plastici, un numeros public.

(Agerpres)

CURIER
JUDEȚEAN

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF TRANSMIT

HUNEDOARA

Economii 
de milioane

viața internațională
HAVANA

Vizita
R. S. F. IUGOSLAVIA

Specialiști români din sectorul geo
logic și industria extractivă desfă
șoară în prezent o rodnică și apre
ciată activitate în diferite țări ale 
lumii in domeniul prospecțiunii, ex
plorării, exploatării și valorificării 
diferitelor substanțe utile. In acest 
context, România și-a extins, în ulti
ma perioadă, relațiile economice și 
tehnico-științifice cu țările africane. 
O sferă largă a acestor relații se re
feră la ramura minieră.

Geologii noștri au identificat zăcă
minte de metale neferoase și rare în 
Algeria. Tot in Algeria lucrează în 
prezent cu instalații proprii peste 
100 de petroliști români, care acordă 
asistență tehnică și conduc diferite 
lucrări de foraj. Industria romă- 
-țpască livrează Tunisiei o instalație 
t tntru prepararea fosfaților, în Ma
roc a fost creată o asociație mixtă 
pentru producția de cupru, la două 
mine. în Republica Arabă Egipt se 
dotează cu utilaje românești un com
plex minier pentru extragerea și va
lorificarea fosfaților. Tehnicieni și
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geologi români contribuie la explo
rarea unor rezerve de minereuri de 
cupru, precum și la prospectarea a 
încă două perimetre în Zambia. Ei au 
executat, de asemenea, unele revizii 
geologice pentru identificarea de mi
nereuri cuprifere în Republica Afri
ca Centrală și lucrează acum, pe bază 
de contract, la punerea în valoare a 
unor zăcăminte cuprifere în partea 
de vest a Tanzaniei. Specialiștii 
noștri participă, în cadrul unei socie
tăți mixte româno-kenyene, la orga
nizarea industriei miniere din Kenya. 
Ei lucrează acum la deschiderea im
portantului zăcămint carbonifer de la 
Kinangoni.

Cu prilejul recentelor- contacte 
dintre specialiștii români și cei din 
țările africane au fost evidențiate 
bunele rezultate ale cooperării teh- 
nico-economice, stima de care se 
bucură țara noastră ca urmare a po
liticii aâle de sprijinire a luptei po
poarelor africane pentru libertate, 
independență, pentru progres.

(Agerpres)

Ca urmare a inovațiilor și rațio
nalizărilor introduse in producție, la 
Combinatul siderurgie din. Hune
doara s-au înregistrat, în primele 
două luni din acest an, peste patru 
milioane lei economii post-calcula- 
te. tn cele două luni, creația teh
nică a cuprins cu 60 la sută mai 
mulți siderurgiști decit în aceeași 
perioadă a anului trecut. Cele mai 
multe din ideile novatoare vizea
ză perfecționarea de utilaje, redu-, 
cerea 
ferea . .............„
rarea eforturilor fizice ale oame
nilor.

îmbunătățirea pășunilor si pajiști
lor naturale. în acest scop, în toate 
comunele se desfășoară ample ac
țiuni de fertilizare, combaterea e- 
roziunii, defrișări. Numai de la în
ceputul anului și pină acum au fost 
curățate peste 12 000 ha, 722 ha au 
fost defrișate de arboret, pe 605 
ha s-au administrat îngrășăminte 
naturale, iar pe alte 117 ha s-au 
efectuat lucrări de combatere a ero
ziunii solului. în cursul acestui an, 
se vor efectua astfel de lucrări pe 
circa 84 000 ha. întregul volum de 
muncă necesar acestei acțiuni se 
face prin contribuția voluntară a 
cetățenilor.

delegației 
de activiști 

ai P.C.R.
1. — Corespondentul A- 
Stamate, transmite : De- 
activiști ai partidului

consumurilor de metal, creș- 
productivității muncii, usu-

„Tehnica la zi 
lași 1972"

MEHEDINȚI

Milioanele 
din Salcia

Expoziție arheologică „llliri și daci"
CLUJ (Corespondentul „Scânteii", 

Alexandru Mureșan). — Sub auspicii
le „Muzeului de istorie a Transilva
niei" din Cluj, în colaborare cu 
„Narodni Muzej Beograd" s-a des
chis miercuri, în sălile Muzeului de 
artă, într-un cadru festiv, expoziția 
arheologică româno-iugoslavă „llliri 
și daci". La festivitățile prilejuite de 
acest eveniment au participat tovară
șul Aurel Duca, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R., 
președintele consiliului popular al 
județului, Tamara Dobrin, vicepre
ședintă a Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. A fost de față Iso 
Njegovan, ambasadorul Iugoslaviei 
în România. La inaugurarea expozi
ției au participat numeroși oameni 
de cultură și artă, studenți. Acade
micianul Constantin Daicoviciu. di
rectorul Muzeului de istorie a 
Transilvaniei, și dr. Draga Garasa- 
nin, consilier științific la Muzeul na

țional din Belgrad, au vorbit despre 
importanța expoziției, contribuția ei 
la întărirea colaborării dintre cele 
două țări.

Expoziția, care urmează celei or
ganizate în toamna anului trecut la 
Belgrad și Liubliana, cuprinde circa 
600 de exponate de mare valoare 
științifică. Expoziția „llliri și daci” — 
se spune în catalogul expoziției — 
este rodul colaborării nu numai a 
celor două mari muzee. Muzeul 
național dm Belgrad și Muzeul de 
istorie a Transilvaniei din Cluj, ci 
și a celor două țări prietene. Româ
nia și Iugoslavia.

Expunerea unui bogat material ri
sipit în multe muzee românești și 
iugoslave îi va ajuta pe specialiști 
în cercetările lor, în timp ce marele 
public va găsi aici atracția mărturii
lor celor mai semnificative ale isto
riei vechi, nescrise a țărilor noas
tre.

în cadrul programului de propa
gandă tehnico-economică intitulat 
,Tehnica la zi — Iași 1972“, Con
siliul județean al sindicatelor a or
ganizat un rodnic schimb de expe
riență pe tema răspîndirii cunoș
tințelor tehnico-științifice in între
prinderi. Cadre de conducere și 
specialiști din întreprinderile jude
țelor Iași, Suceava, Bacău, Neamț 
și Vaslui au audiat cu interes refe
rate pe această temă prezentate de 
reprezentanții Fabricii de antibio
tice și Institutul județean de pro
iectare Iași, ai Uzinei de țevi Ro
man, Uzinei textile „Moldova" Bo
toșani și altele.

Cooperatorii din Salcia și-au dez
voltat un puternic sector de activi
tăți industriale. Ei confecționează 
mobilă, articole de tinichigerie și 
lăcătușerie, cărămidă, olane, prefa
bricate din beton, cojoace, covoare 
și altele. în 1971 aici s-au realizat 2 
milioane cărămizi, 100 000 olane și 
peste 350 000 țigle. în sectorul in
dustrial lucrează in permanență 
peste 300 cooperatori. Anul acesta, 
codperatorii din Salcia și-au propus 
să realizeze venituri de peste cinci 
milioane lei din producția indus
trială.

Muzeu de istorie 
a farmaciei

VASLUI

Din deșeuri — 
sticlă de lux!

• SPORT • SPORT •

„TROFEUL CARPAȚI"
• Astă-seară : România — 
Cehoslovacia (repriza a 
doua va fi transmisă ia 

televiziune)

Al 13-lea „Trofeu Carpați" la hand
bal masculin a început ieri după-a
miază în noua și moderna sală a 
sporturilor din Ploiești, în prezența 
a circa 3 000 de spectatori. Competi
ție de tradiție în sportul internațio
nal, această ediție a „Trofeului Car- 
pați" reunește reprezentative de prim 
rang în ierarhia mondială a handba
lului : Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Iugoslavia, Suedia, România, dețină
toarea titlului suprem, precum și o 
s' acționată de tineret a țării noas
tre.

Ieri, mai întîi s-a disputat un meci 
..în familie" (România A — România 
tineret) încheiat cu victoria scontată 
a primei reprezentative : 24—17 (13— 
9). Un joc extrem de pasionant a 
prilejuit confruntarea echipelor R. D. 
Germane și Suediei. La pauză, avan
tajul era de partea handbaliștilor 
germani (9—7). în final, însă, partida 
se termină la egalitate : 17—17.

Tot cu un rezultat egal avea să se 
termine și partida Iugoslavia — Ceho
slovacia. Scor : 19—19 (12—12).

Astăzi după-amiază, (de la ora 17). 
se dispută. în ordine, meciurile : 
R.D.G. — România (tineret). Iugosla
via — Suedia și România A — Ceho
slovacia. Repriza secundă a ultimei 
partide va putea fi urmărită, în 
transmisie directă, la televiziune.

PROGRAMUL I

■ț

> în comuna Munteni de Jos a fost 
) dată în folosință o secție de sticlă- 
, rie metalizată a întreprinderii ju- 
. dețene a cooperației de consum.

Aici se produc, din deșeuri de sti- 
’ clă, diferite vaze, scrumiere, coșu- 
• lețe. platouri, precum și obiecte de
> artizanat in culori și dimensiuni
f diferite. Meșterii care lucrează aici 
I au fost școlarizați în fabrici de sti- 
k clăr'ie cu tradiție din țară. O bună 
f parte din producție a fost solicitată 
f și la export: , .

La Cluj, in plata Libertății, In- 
tr-o casă construită in anul 7573 — 
sediul primei farmacii din Cluj — 
s-a redeschis, renovat si îmbogățit, 
Muzeul de istorie a farmaciei, pri
ma instituție de acest fel din țară. 
Muzeul păstrează încăperile si mo
bilierul din secolul al XVlIl-lea, o 
cameră de materiale, oficina și la
boratorul. Sint expuse aici peste 
2 000 obiecte și publicații de spe
cialitate, printre care prima Far- 
macopee românească editată cu mai 
bine de un secol în urmă.

.SEVERIN ' \

ACTUALITATEA LA FOTBAL
• UN REZULTAT SURPRIZA
In cadrul 16-zecimilor de finală ale 

„Cupei României", la Timișoara, echi
pa Steaua a intilnit formația Politeh
nica. Rezultatul acestui prim meci 
avea să însemneze prima mare sur
priză : fotbaliștii timișoreni — acti- 
vind, se știe, in divizia B — au între
cut cu 2—0 (și deci au eliminat) 
Steaua, deținătoarea „Cupei Româ
niei". Golurile au fost marcate de 
Bojin (min. 3) și Mayer (min. 85 — 
din penalii).

Din relatarea telefonică a corespon
dentului nostru Cezar Ioana rezultă 
că echipa timișoreană a prestat un 
joc de bună factură. Forma slabă a 
formației bucureștene in partida de 
ieri pune sub semnul îndoielii șansele 
pentru apropiata intîlnire, în „Cupa 
Cupelor", cu echipa vest-germană 
Bayem Miinchen.

• IERI LA SALONIC : RAPID, 
4—2 CU P.A.O.K.

Fotbaliștii de la Rapid au sus
ținut ieri după-amiază la Salo
nic un meci amical cu formația locală 
P.A.O.K. Rapidiștii, în vervă deo
sebită, au dominat, terminînd vic
torioși cu scorul de 4—2. De 
reținut că în urmă cu două 
săptămîni, in fața aceleiași formații, 
pe același teren, echipa noastră re
prezentativă nu reușise decit un scor 
egal (3—Si

i
i

*
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ADOPTAREA UNOR PROIECTE REFERITOARE EA POLITICA 

SOCIAL-ECONOMICA 
în Adunarea Federală

HAVANA 
gerpres, V. 
legația de ...
nostru, condusă de tovarășul Alexan
dru Iliescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comite
tului județean Suceava al P.C.R., a 
fost primită de către Secundino 
Guerra, membra al C.C. al P.C. din 
Cuba. Cu acest prilej a avut loc 
o informare reciprocă în probleme de 
interes comun privind munca de 
partid. La primire au fost prezenți 
activiști ai unor secții ale C.C. al 
P.C. din Cuba.

BELGRAD 1. — Corespondentul
nostru, G. Ionescu, transmite : Cele 
cinci Camere ale Adunării Federale a 
R.S.F. Iugoslavia au adoptat, cu o se
rie de amendamente, proiectul de re
zoluție prezentat de guvern cu privi
re la bazele politicii social-economice 
pe anul 1972, care intră astfel în vi
goare. Expunerea cu privire la poli
tica economică a guvernului pe anul 
în curs a fost prezentată, în cadrul 
unei ședințe comune a Consiliilor Po
poarelor și Economic ale Adunării

Federale, de către Iakov Sirotkovicl, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal. In cadrul obiectivelor 
principale urmărite de guvern, a ară
tat el, se preconizează, printre altele, 
o mai mare raționalizare a investi
țiilor, reducerea consumurilor în li
mitele posibilităților, sporirea volu
mului comerțului exterior, reducerea 
importurilor nejustificate, rezolvarea 
problemei insolvabilității în econo
mie.

în Consiliul Executiv Federal
R. P. POLONA

și 3 Prezidiului guvernului
VARȘOVIA 1. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La Varșovia a avut loc o ședință 
comună a Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și a Prezidiului guvernului 
R.P. Polone, în cadrul căreia au fost 
examinate și aprobate principalele 
proporții și sarcini ale proiectului 
planului cincinal pină in anul 1975, 
elaborate de Comisia de Stat a Pla
nificării și adoptate de guvern.

In vederea discutării proiectului 
planului cincinal, Biroul Politic a 
hotărit să convoace, la sfîrșitul lunii 
martie, plenara a patra a C.C. 
P.M.U.P.

BELGRAD 1 (Agerpres). — Consi
liul Executiv Federal al R. S. F. Iu
goslavia, reunit miercuri sub preșe
dinția premierului Gemal Biedici, a 
aprobat proiectul planului social de 
dezvoltare a Iugoslaviei pe perioada 
1971—1975 și a adoptat proiectul re
feritor la politica de credit și mone
tară pe anul în curs — informează 
agenția Taniug. în proiectul de plan, 
care urmează să fie înaintat Adună
rii Federale, sini stabilite principalele 
obiective și sarcini ale dezvoltării 
societății iugoslave : edificarea în 
continuare a relațiilor social-econo- 
mioe socialiste pe baza autoconduce- 
rii ; menținerea la un nivel Satisfă
cător a stabilității proceselor de re
producție socială, realizarea unei 
creșteri economice dinamice și a 
unor activități economice mai eficace; 
sporirea stabilă a nivelului de trai 
al populației ; dezvoltarea mai rapidă

a republicilor insuficient dezvoltate 
din punct de vedere economic, și 
îndeosebi a provinciei Kosovo ; spo
rirea în continuare a angajărilor și 
schimbări în structura economică a 
populației ; întărirea capacității de 
apărare a țării.

Proiectul de plan prevede o medie 
anuală de creștere a producției so
ciale de circa 7,5 la sută. Nivelul de 
trai al populației este prevăzut să 
sporească, de asemenea, cu circa 
7 procente anual. Veniturile perso
nale ale salariaților din sectorul so
cial urmează să crească în concor
danță cu sporirea venitului național 
și a productivității muncii.

Creșterea produsului social al re
publicilor insuficient dezvoltate și al 
provinciei Kosovo va fi mai mare cu 
circa 25 la sută decit rata de creștere 
a produsului social pe întreaga țară.

al

VIENA

ALBA

Pasaj subteran

Proclamarea Republicii 

SHRI LANKA

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață a Telex.

9,05 Ritm, tinerețe, dans (reluare). 
9,50 Desene animate.

10,00 Curs de limba engleză (lec
ția a 5-a).

10.30 Teiccinemateca : „Corabia ne
bunilor** (reluare).

12,55 Telejurnal
15.30 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
16.30 — 17,00 Curs de limba 

mană (lecția a 4-a — 
luare).

17.30 Deschiderea emisiunii 
după-amiază.
Emisiune îrt limba maghiară. 
Confruntări. Complexul cer
cetare — învățămînt — pro
ducție.
Melodiile serii, 
ră românească 
diție. 
Publicitate. 
1001 de seri : 
Rumcajs (12). 
Telejurnal. 
Reflector.

întineresc pășunile
Unul dintre principalele obiective 

ale programului județean de dez
voltare a zootehniei îl constituie

Sesiunea Consiliului 
guvernatorilor al A.I.E.Â.

VIENA 1. — Corespondentul nostru, 
P. Stăncescu, transmite : Miercuri 
s-au încheiat la Viena lucrările se
siunii Consiliului guvernatorilor al 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică — A.I.E.A. Din România, 
la lucrări a participat o delegație 
condusă de prof. Ioan Ursu, președin
tele Comitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară, reprezentantul țârii 
noastre în acest consiliu. Consiliul a 
hotărit extinderea sistemului interna- 

. țional de informatică nucleară, care 
B va cuprinde întreaga documentație 
- ce se va publica în domeniul folosi- 

, . rji energiei „atomice. în scopuri paș
nice, și a stabilii sarcinile A.I.E.Â.

în orașul Aiud, in zona gării, se y în legătură cu poluarea mediului na-
construiește un pasaj subteran pen- C tural înconjurător, in funcție de spe-
tru trecerea pietonilor pe sub li- ( cificul organizației.
niile de cale ferată. Pasajul are o r Prof. Ioan Ursu. împreună cu D.
lungime de 60 metri și asigură o ? Aninoiu, ambasadorul României la
legătură directă intre oraș și intre- (■ Viena, reprezentant permanent al
prinderile din zona industrială de > țării noastre pe lingă A.I.E.A., a avut
pe malul Mureșului. In acest fel, > o întrevedere cu dr. Sigvard Eklund,
datorită unei distanțe de numai 60 \ directorul general al A.I.E.A. Cu acest
de metri, se ciștigă mii de ore pre- C prilej au fost abordate probleme pri-
țioase de lucru sau din timpul de C vind dezvoltarea și diversificarea
recreere al oamenilor. I cooperării dintre Republica Socialistă

? România
pentru

și Agenția Internațională 
Energia Atomică.

Potrivit Constituției recent adop
tate, Ceylonul părăsește astăzi. 
Commonwealthul și încetează a mai 
fi dominion, declarindu-se republică, 
sub numele de Republica Shri Lanka. 
Proclamarea republicii marchează un 
moment istoric in viața țării, consti
tuie realizarea unei aspirații arză
toare a poporului, un pas important 
pe calea prefacerilor democratice.

începutul acestor prefaceri l-a 
marcat dobîndirea independenței în 
anul 1948, obținută în urma unor 
lupte îndîrjite purtate timp de pes
te patru secole pentru libertate, rînd 
pe rînd, împotriva colonialiștilor por
tughezi, Olandezi și englezi.

Un moment important în istoria 
Ceylonului ,a fost obținerea puterii 
de către Partidul Shri Lanka Free
dom (al libertății) condus de Solo
mon Bandaranaike, în 1956. Atunci a 
fost elaborat primul program care 
urmărea reforme largi economice și 
sociale. Continuarea activității lui So
lomon Bandaranaike, asasinat in 
1959, a revenit soției sale, Sirimavo 
Bandaranaike, aleasă în funcția de 
prim-ministru și lider al partidului. 
Datorită însă unor neînțelegeri din 
cadrul partidului de guvernămint și a 
unor animozități de ordin religios și 
etnic, alegerile din 1966 au fost ciști- 
gate de Partidul Național Unit (cu

orientare de dreapta). Cabinetul 
Dudley Senanyake, provenit bin 
aceste alegeri, a permis capitalului 
străin să șe infiltreze in economia 
tării.

In alegerile din 1970 majoritatea 
voturilor a revenit Frontului Unit — 
format din Partidul Shri Lanka 
Freedom, Lanka Sama Samaj (socia
liști) și Partidul Comunist. Instaurat 
la cîrma țării, Frontul Unit, inițiat 
și condus de d-na Sirimavo Banda
ranaike, și-a propus, pe plan intern, 
dezvoltarea accelerată a sectorului de 
stat în economie, limitarea acțiunilor 
capitalului străin, realizarea refor
mei agrare și ridicarea nivelului de 
trai al..populației.; iar pe plan ex
tern — o politică de independență, 
corespunzătoare intereselor naționale. 
Guvernul a elaborat noua Constituție 
menită să contribuie Ia consolidarea 
independenței și la progresul țării. 
Un obiectiv principal al Constituției 
a fost transpus in practică prin pro
clamarea republicii.

•Cu ocazia proclamării Republicii 
Shri Lânka, poporul român transmite 
poporului ceylonez calde felicitări și 
îi urează noi succese pe drumul pro
gresului, prosperității și păcii.

T. PRELIPCEANU

ger- 
re-

de

17.83
18,35

19,00

19,13
19,20

Muzică ușoa- 
în primă au-

Povestea lui

19.30 
20,00
20.10 Handbal masculin ; Româ

nia — Cehoslovacia (repriza 
a II-a) în cadrul turneului 
internațional dotat cu „Tro
feul Carpați". Transmisiune 
directă din Sala sporturilor 
de la Ploiești. Crainic-comen- 
tator : Cristian Țopescu.

20.40 Tinerii despre ei înșiși
21,00 Pagini de umor : Antologie 

Charlie Chaplin.
21.40 Mai aveți o întrebare : „Cum 

a apărut omul și civilizația?**
22.30 „24 .de ore".

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfoni

ce a Radioteleviziunii. Diri
jor : Constantin Bugeanu. 
.Solistă : Sylvie Mercier. în 
program : Paul Constantines- 
cu : Concert pentru pian șî 
orchestră. Prezintă : Grigore 
Constantinescu.

20.30 Cărți și idei. Paul Cornea. 
Originile romantismului ro
mânesc. Participă : Mircea 
Anghelescu, Teodor Vârgolici, 
Z. Ornea.

21,00 Desen animat.
21.10 Agenda.
21,20 Bucureștiul necunoscut : Pa

latele orașului. Participă : 
arh. Constantin Joja, cerce- 
*v ......................................Institutul

de 
imaginea : 
montajul :

tător principal Ia ____
de istoria artei. Evocare 
Maria 
George 
Bucura 

21,45 Melodii

Preduț ; 
Brătianu ; 
Onea 
nocturne.

F

secolul IV al erei noastre, arheologii 
au descoperit frinturi ale unor mo
numente grecești, romane, arabe, do
vedind prezențele respectivelor po
poare în vechiul Sudan. De fapt, pri
mii străini care au pătruns pe me
leaguri sudaneze au fost egiptenii, 
în plină epocă de înflorire faraonică. 
După lungi perioade de frămintări și 
dispute cu locuitorii vechiului Sudan, 
influența egipteană devine predomi
nantă, mai ales prin intermediul re
ligiei și limbii. Această influență a 
continuat să se facă simțită și în 
perioadele următoare.

Secolul al XIX-lea s-a înscris în 
memoria poporului sudanez drept un 
secol al suferințelor, deoarece țara 
sa a fost bîntuită de diferite invazii, 
de războaie și de instaurarea domi-

progres și o viață mai bună, poporul 
sudanez s-a angajat într-o vastă ac
tivitate constructivă, care viza pune
rea in valoare a resurselor țării, in 
scopul lichidării înapoierii economi
ce, al înaintării pe calea progresului 
și bunăstării.

Perspectivele sint promițătoare, în- 
trucit Sudanul dispune de reale posi
bilități. Pornindu-se de la faptul că 
in sectorul rural este cuprinsă apro
ximativ 80 la sută din populație, o a- 
tenție deosebită s-a acordat agricul
turii și îndeosebi extinderii culturilor 
de bumbac — principala sursă de ve
nituri. Regiunea Gezirah, cuprinsă in
tre brațele Nilului, este renumită 
pentru bumbacul cu fibră lungă. Su
danul furnizează 30 la sută din pro
ducția mondială de bumbac. Guma a-

alimentară. Baza de materii prima 
provenite din agricultură va fi dez
voltată prin crearea de noi sisteme 
de irigații, mecanizarea lucrărilor, 
care va duce la o creștere a produc
tivității in munca cîmpului. Se are în 
vedere acoperirea din producția in
ternă a necesarului de produse agri
cole, precum și crearea de disponibi
lități pentru export.

Firește, ca în cazul tuturor țărilor 
care au pornit recent pe calea dez
voltării de sine stătătoare, proble
mele de soluționat in construcția eco
nomiei nu sint simple. Sudanul nu 
dispune de suficiente căi de comuni
cație internă, de cadre specializate 
etc.: rezolvarea acestor probleme con
stituie preocupări centrale ale guver
nului sudanez.

ITIN E RARE’ AFRICANE

------------- Emisiune 
de muzică ușoară realizată de 
Televiziunea sovietică.

22,10 Film serial : „Planeta gigan- 
ților" (reluare).

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA SPECIALĂ 

A „MĂRȚIȘORULUI" 
DIN 1 MARTIE 1972

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI 
PROVIZORIU : 6 283 481 lei. din care 
1 610 981 lei report.

EXTRAGEREA I: 12 20 35 44 41 40.
EXTRAGEREA a II-a : 27 38 4 

37 43.
EXTRAGEREA a III-a : 36 9 13 3 

42 34.
EXTRAGEREA a IV-a : 30 35 31 14 

7 42.
EXTRAGEREA a V-a ; 3 4 20 33 

26 6 28 Z

COORDONATE GENERALE. Re
publica Democratică Sudan — denu
mită in limba arabă Bilan as-Sudan, 
„Țara negrilor" — cu un teritoriu de 
2 505 813 kmp (cit Anglia. Franța, 
Belgia, Norvegia, Suedia, Danemarca, 
Italia, Spania și Portugalia la un loc), 
este cea mai întinsă țară africană. 
Acest vast teritoriu oferă un peisaj 
extrem de variat, pe o policromie în 
care galbenul roșietic al nisipurilor 
nubiene din nord-vest cedează locul 
verdelui crud al pădurilor ecuatoriale 
și apoi cenușiului deschis al mlaști
nilor cu crocodili și hipopotami. Con
diția naturală a Sudanului, în mare 
parte deșert, a făcut ca populația — 
15 695 000 de locuitori, potrivit sta
tisticilor O.N.U. din 1970 — să se 
concentreze pe suprafețe restrinse, in 
special de-a lungul celor două brațe 
ale Nilului — Alb și Albastru — și 
la est, pe litoralul Mării Roșii. La 
îngemănarea brațelor Nilului se află 
capitala țârii, Khartum, și orașul 
Omdurman — cea de-a doua așezare 
urbană, în ordinea importanței.

Populația Sudanului reprezintă un 
mozaic de grupuri etnice, profund 
deosebite ca limbă, religie și obice
iuri. Astfel, nordul este dominat de 
populația de origine arabă și religia 
musulmană, iar sudul — de popoare 
negroide, animiste. Limba oficială 
este araba.

Sudanul are o istorie străveche 
și zbuciumată. Din antichitate au ră
mas tulburătoare mărturii despre 
existența statului Kush și a capi
talei acestuia, Meroe, centru renumit 
în acele timpuri pentru prelucrarea 
fierului. Deși scoase la iveală acum 
un secol și jumătate, vestigiile aces
tei așezări antice nu au dezvăluit 
încă toate tainele împrejurărilor apa
riției și viețuirii statului Kush, din 
cauză că originalul scris meroitic nu 
a fost deslușit. Printre ruinele ră
mase după invazia axumiților. un 
popor venit din nordul Etiopiei in

REPUBLICA
DEMOCRATICĂ SUDAN

nației coloniale. Incepînd din 1899, 
Sudanul capătă statut de condomi
nium anglo-egiptean, în cadrul căruia 
dominația colonială a Marii Britanii 
— exercitînd în același timp „pro
tectoratul" asupra Egiptului — era 
absolută. Mai bine de cinci decenii 
de stăpinire colonialii au însemnat 
jefuirea de către monopolurile en
gleze a imenselor bogății ale solului 
și subsolului ; populația supusă unei 
crincene exploatări ; menținerea Su
danului intr-o sLare de înapoiere 
economică și culturală. Aceste stări 
de lucruri au trezit împotrivirea și 
lupta maselor din Sudan. îndeosebi 
după cel de-al doilea război mon
dial, in contextul avîntului . mișcării 
de eliberare națională in întreaga 
Africă, în Sudan se dezvoltă o luptă 
impetuoasă, organizată, pentru inde
pendență, pentru lichidarea bazelor 
și evacuarea trupelor străine. Aceas
tă luptă plină de sacrificii a fost 
încununată de succes. Ia I ianuarie 
1956 Sudanul proclamîndu-sc Repu
blică independentă.

O dată cu acest eveniment de răs
cruce din istoria sa, în fața poporu
lui sudanez s-au ridicat probleme de 
o deosebită complexitate, decurgind 
din moștenirea grea lăsată țării de 
colonialism.

Animat de profunde năzuințe de

rabică este un alt important produs al 
Sudanului, care satisface 80—85 Ia 
sută din consumul mondial. în afară 
de acestea, agricultura țării furnizea
ză arahide, sesam, porumb, sorg, grîu, 
produse animaliere.

Subsolul sudanez, încă insuficient 
explorat, conține mari zăcăminte de 
aur, crom, mangan, fier, sare, mică, 
cupru. Existența acestor bogății asi
gură premise favorabile pentru efor
tul de industrializare. Concentrată 
mai ales in jurul capitalei și în îm
prejurimi, industria constă în filaturi 
de bumbac, fabrici de încălțăminte, 
zahăr, ciment etc. Unităților mai 
vechi Ii s-au adăugat altele tot de 
profilul industriei ușoare și alimen
tare, puse in funcțiune în anii din 
urmă. *

Planul cincinal (1971—1975) prevede 
extinderea lucrărilor de prospectare 
în vederea descoperirii de noi bogă
ții naturale, dezvoltarea economiei 
țării într-un ritm anual de 8,1 la 
sută, astfel ca la sfîrșitul planului 
produsul social brut să atingă 833 mi
lioane lire (o liră sudaneză = 2,87 do
lari), iar valoarea producției indus
triale 80 de milioane. Pină in 1975 
este prevăzută construirea a 20 de 
uzine noi și modernizarea celor exis
tente. Va fi stimulată extinderea fa
bricilor mici din industria ușoară și

Este caracteristic faptul că, în sco
pul consolidării independenței econo
mice, guvernul sudanez se orientează 
spre dezvoltarea sectorului de stat în 
economie. In ultima vreme, autorită
țile sudaneze au procedat la naționa
lizarea unor proprietăți străine, ceea 
ce indică dorința de afirmare a inte
resului național, de înlocuire treptată 
a capitalului străin din economia ță
rii.

Sudanul a fost confruntat, tot ca 
urmare a dominației coloniale, de 
frămintări în domeniul problemei na
ționale. Deosebirile amintite, de na
tură etnică, religioasă, lingvistică, 
dintre diferitele grupuri ale popu
lației au generat nu o dată divergențe 
acute, ajungînd pină la situații de 
conflict între provinciile din nord 
și sud. în dorința de a pune 
capăt divizării națiunii, autoritățile 
sudaneze au purtat negocieri cu re
prezentanții celor trei provincii din 
sud și, recent, au ajuns la un acord 
privind încetarea ostilităților. In Su
dan puterea este exercitată de Con
siliul Comandamentului Revoluției, 
format din șapte membri ; președin
te al Consiliului și președintele gu
vernului este Gaafar Mohammed El 
Numeiry. Singura organizație politică 
admisă este Uniunea Socialistă 
Sudaneză. partid de guvernămint.

Guvernul sudanez se pronunță

pentru coexistență pașnică intre state 
cu orînduiri sociale diferite și susține 
necesitatea cooperării intre toate 
țările spre binele progresului ge
neral. Apărarea suveranității na
ționale. lupta împotriva dominației 
economice a imperialismului sint e- 
nunțate în Carta pentru Acțiune Na
țională, aprobată la Congresul Uniu
nii Socialiste ținut in ianuarie 1972, 
drept principalele obiective de poli
tică externă ale statului sudanez. Su
danul militează împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, a discri
minării rasiale, pentru întărirea uni
tății arabe.

Relațiile roniâno-sudaneze. Atașat 
cauzei libertății și independenței po
poarelor de pretutindeni, poporul ro
mân a urmărit cu un sentiment de 
profundă solidaritate lupta poporului 
sudanez împotriva colonialismului și 
a salutat cu însuflețire victoria aces
tuia, încununată prin crearea Repu
blicii Democratice Sudan. Cu aceleași 
sentimente urmărește poporul nostru 
activitatea desfășurată de poporul 
sudanez pentru dezvoltarea economi
că, culturală și socială a țării, pentru 
lichidarea urmărilor trecutului de 
subdezvoltare și ridicarea standardu
lui său de viață. Colaborarea româ- 
no-sudaneză a făcut progrese in do
meniile comunicațiilor, comerțului, 
asistenței științifice. Anul trecut, la 
Khartum a fost semnat protocolul co
mercial pe termen lung intre cele 
două țări, pe baza căruia se desfă
șoară schimburile de mărfuri, in am
bele sensuri, pe perioada 1971—1973.

Dezvoltarea contactelor dintre re
prezentanții celor două țări și-a gă
sit expresie în vizita făcută în țara 
noastră, în decembrie anul trecut, de 
către dr. Osman Omar Al Hadhari, 
și Suleiman Babikir Suleiman, repre
zentanți personali ai președintelui 
Republicii Democratice Sudaneze, 
Gaafar Mohammed El Numeiry. In 
convorbirea avută cu prilejul primi
rii lor la președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, s-a exprimat 
dorința ca relațiile dintre România și 
Sudan să se dezvolte pe multiple pla
nuri, in interesul celor două popoare, 
al bunei înțelegeri între state. La 25 
decembrie 1971, relațiile diplomatice 
intre cele două țări, temporar între
rupte, au fost restabilite. Recent, o 
delegație a Frontului Unității Socia
liste din România a participat la ma
nifestările prilejuite de aniversarea 
Zilei independenței și la lucrările 
Congresului Uniunii Socialiste Suda
neze.

In spiritul solidarității sale tradi
ționale față de tinerele state inde
pendente. fată de mișcările de elibe
rare națională, poporul român urmă
rește cu simpatie fiecare succes ob
ținut de Republica Democratică Su
dan în dezvoltarea sa politică și 
economică, in întărirea unității tuturor 
forțelor patriotice, progresiste și de
mocratice din țară. în consolidarea 
continuă a independenței sale.

Nicolae POPOVICI
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adresat celei de-a doua brigăzi proletareîn R. S. Cehoslovacă

Ceho-
mentionează că 

adresat, de ase- 
de salut tuturor

viața internațională
Delegația parlamentară română Mesajul președintelui I. B. Tito

Anglia. Demonstrație la Liverpool împotriva șomajului și concedierilor, 
pentru dreptul la muncă

PRAGA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Miercuri dimineața, membrii dele
gației Marii Adunări Naționale, con
dusă de tovarășul Ștefan Voitec, au 
vizitat orașul slovac Zvolen.

La Comitetul Național al orașului 
parlamentarii români și persoanele 
oficiale . cehoslovace care îi însoțesc 
în vizita lor prin țară au fost salu
tați de președintele comitetului — 
Pavel Bartik. în numele populației 
întregului oraș, el a exprimat și cu 
acest prilej profunda recunoștință 
pentru importanta contribuție a po
porului român la luptele-pentru eli
berarea orașului, a întregii 
slovacii, arătînd că oamenii muncii 
cehi și slovaci păstrează întipărită în 
adîncul inimii amintirea celor că-

Anul 1975 propus în vederea alegerilor de la 7 mai

„An internațional
u

O rezoluție prezentată de de
legația română adoptată in 

unanimitate de Comisia 
O.N.U. pentru condiția femeii

GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările Comi
siei O.N.U. pentru condiția femeii, 
în cadrul dezbaterilor asupra punc
tului „Programul de acțiuni con
certate pentru promovarea pro
gresului femeii și creșterea con
tribuției femeilor la dezvoltarea ță
rilor lor", reprezentanta României, 
Florica Paula Andrei, a prezentat, 
în numele țării noastre, al Franței, 
Finlandei, Filipinelor, Egiptului, Tu
nisiei și Ungariei, un proiect de re
zoluție prin care comisia roagă A- 
dunarea Generală a O.N.U. să de
clare anul 1975 „An internațional al 
femeii". Rezoluția subliniază impor
tanța sporirii contribuției femeilor 
la dezvoltarea națională și la solu
ționarea problemelor internaționale 
majore — pacea, securitatea interna
țională și dezarmarea

Delegațiile statelor membre ale 
comisiei s-au declarat în favoarea 
proclamării anului 1975 ca „An in
ternațional al femeii", rezoluția in
trodusă de delegația română fiind 
adoptată în unanimitate.

Apelul Direcțiunii P. C. Italian
ROMA 1. — Corespondentul Ager-' 

pres, N. Puicea, transmite : Toate 
forțele politice italiene se pregătesc 
intens pentru înfruntarea campa
niei electorale, campanie care se a- 
nunță a fi una dintre cele mai dure 
și dificile. Marți după-amiază s-au 
întrunit atît Direcțiunea Partidului 
Comunist Italian, cît și Secretariatul 
Partidului Socialist Italian, care au 
adoptat apeluri în vederea alegerilor 
de la 7 mai. Miercuri s-au reunit 
Comitetul Central al Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.) și Direcțiunea P.S.D.I.. 
care au analizat, la rîndul lor. pro
bleme legate de desfășurarea cam
paniei electorale.

Dizolvarea parlamentului și anun
țarea de alegeri anticipate — se spune 
în apelul Direcțiunii P.C.I. — sînt 
consecința unei situații grave și pe
riculoase pe care comuniștii au de- 
nunțat-o de multă vreme. Italia — 
continuă documentul — are nevoie 
de pace și independență națională, de 
reforme profunde, care să garanteze 
dezvoltarea economică, muncă pentru 
toți, dreptate socială, progres civil și 
cultural. Numai un guvern de ooti- 
tură democratică poate promova o 
asemenea politică.

După'ce arată că deplasarea spre 
stingă, prilejuită de alegerile din 
1968. a permis unele mari cuceriri 
sociale și democratice, fiecare dintre 
acestea fiind smulse prin lupte uni
tare ample și democratice, în .apel 
se subliniază : mișcarea muncitoreasr

populară și, in primul rînd, 
au constituit, prin marea lor 

Și

că și 
P.C.I. 
forță organizată, unica garanție 
unica certitudine pentru masele largi 
și pentru instituțiile democratice.

Comuniștii — se subliniază in do
cumentul P.C.I. — au fost forța ho- 
tărîtoare în orice moment al vieții 
țării. în acest moment hotărîtor 
pentru țară, comuniștii se adresează 
tuturor păturilor populației, arătînd 
că este necesar un vot care să ex
prime voința clară și fermă a unei 
reînnoiri.

La rîndul său, Secretariatul P.S.I. 
adresează un apel presant 
forțelor • democratice care 
spre o perspectivă socialistă 
ror grupurilor de inspirație 
tă care au avut experiențe 
de a se strînge în acest moment, în 
spirit unitar. în jurul P.S.I.

zuți. Conducătorul delegației M.A.N. 
a mulțumit pentru cuvintele calde 
adresate poporului român. Am venit 
în orașul-erou Zvolen, a spus el, stă- 
pîniți de o justificată emoție, pentru 
că pe străzile lui și pe cîmpiile ce-1 
înconjoară zeci de mii dintre cei 
mai buni fii ai popoarelor român, 
sovietic și cehoslovac au luptat și au 
căzut cu arma în mină pentru a asi
gura un viitor fericit popoarelor 
noastre.

Delegația parlamentară română, 
însoțită de reprezentanți ai organelor 
centrale și locale de partid și de 
stat, a depus o coroană de flori la 
monumentul comemorativ — un bloc 
masiv de piatră albă, pe care este 
săpată inscripția : „Glorie 
eroilor români căzuți pentru 
rarea Republicii Cehoslovace 
jugul fascist". Cu această 
delegația M.A.N. a depus o 
de flori la Monumentul eroilor so
vietici și la Monumentul partizanilor 
slovaci căzuți pentru aceeași cauză 
comună — înfrîngerea fascismului, 
pentru țelul nobil al libertății și feri
cirii popoarelor.

în aceeași zi, oaspeții români au 
vizitat unul dintre cele mai mari 
și mai moderne combinate de prelu
crare a lemnului din Cehoslovacia — 
Bucina. în cursul 
dențiate strînsele 
de experiență și 
această unitate și 
nate similare din

La amiază, 
orășenesc a 
în cinstea 
române.

veșnică 
elibe- 

de sub 
ocazie, 

coroană

schimb 
dintre 

combi-

vizitei au fost evi- 
relații de 
colaborare 
numeroase 
România.

Comitetul Național 
oferit un dejun oficial 
delegației parlamentare

ORIENTUL APROPIAT
DAMASC 1 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Comandamentului 
armatei siriene — reluat de agențiile 
France Presse și Reuter — a anunțat 
că artileria, tancurile și mortierele 
israeliene au bombardat, miercuri di
mineața, satele Maaria. Abdine și Ha- 
jala, din sudul Siriei.

O formațiune de avioane israeliene 
a pătruns pe teritoriul Siriei, bom- 
bardînd bazele de fedaini situate în 
apropierea localității Deraa, din su
dul țării.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt militar de la Damasc, citat de 
agenția Reuter, a anunțat că avioane 
siriene au bombardat pozițiile din 
regiunea Golan, deținute de forțele 
de ocupație israeliene.

★
TEL AVIV 1 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt militar israelian a 
confirmat că aviația israeliană a pă
truns, miercuri dimineața, pe o adin- 
cime de 15 kilometri pe teritoriul Si
riei, bombardînd bazele de fedaini Ia 
nord de Deraa, iar artileria a bom
bardat localități siriene. El a afirmat

ZIARUL „IZVESTIA"

DESPRE COLABORAREA

ECONOMICĂ

SOVIETO-JAPONEZĂ

despre lucrările 
de colaborare 

japono-sovietic. 
21 și 24 februa-

MOSCOVA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, L. Duță, transmite : Ziarul 
„Izvestia" informează 
sesiunii comitetelor 
sovieto-japonez și 
care au avut loc intre
rie. Ziarul arată că „datorită activită
ții acestor organizații au văzut lu
mina zilei și se îndeplinesc cu succes 
proiectele de colaborare legate, de 
exemplu, de dezvoltarea industriei 
forestiere în zonele din Extremul 
Orient sovietic și de folosire a produ
selor acesteia în Japonia, de construi
re a unui port în Golful Vranghel. 
Acești pași în domeniul colaborării 
economice sovieto-japoneze au deve
nit un factor important în dezvoltarea 
comerțului dintre cele două țări, 
baza 
jului 
pînă 
mice
mitat. în general, la 
gătură cu lemnul și 
losire a acestuia — 
tieră și de hîrtie și
zent cercurile de afaceri japoneze se 
interesează de mărfuri de mare im
portanță pentru țară, cum ar fi ți
țeiul. huila, gazele".

pe 
egalității în drepturi și avanta- 
reciproc". scrie ziarul. „Dacă 
acum sfera colaborării econo- 
dintre U.R.S.S. și Japonia 

proiectele 
domeniile 
industriile
celuloză. în pre-

s-a li- 
in Ie
de fo- 
fores-

tuturor 
converg 
și tutu- 
socialis- 
diferite,

Congresul al XIII-lea al P.C. 
Italian va Începe la 13 martie

președintele Adunării Fede- 
R. S. Cehoslovace, Josef 
membru al Prezidiului, se- 
C.C. al P.C.C., Jan Marko,

ROMA 1. — Corespondentul Ager
pres, transmite : „Direcțiunea P.C.I. 
a examinat, la 29 februarie, pregăti
rile în vederea Congresului al 
XIII-lea al partidului. Spre a per
mite organizațiilor federale pregă
tirea și prezentarea listelor de candi
dați pentru parlament, direcțiunea a 
hotărit ca lucrările congresului să 
înceapă la 13 martie. în locul datei 
de 11 martie, prevăzută inițial.

BELGRAD 1 (Agerpres). — Secre
tarul federal pentru apărarea națio
nală al R.S.F. Iugoslavia, general de 
armată Nikola Liubicici, a dat citire 
mesajului adresat de președintele 
Iosip Broz Tito membrilor celei de-a 
doua brigăzi proletare, în cadrul 
festivității organizate la Ceainice cu 
prilejul aniversării a 30 de ani de 
la crearea acesteia. v

Mesajul dă o înaltă apreciere erois
mului și spiritului de sacrificiu do
vedit de membrii brigăzii în luptele 
purtate împotriva cotropitorilor fas
ciști. ,.In prezent — arată președin
tele Tito — se poate constata cu sa
tisfacție că popoarele Iugoslaviei 
realizează idealurile spre care au nă
zuit și pentru care s-au luptat pro
letarii... Sînt profund convins că fie
care dintre dv., cu același entuziasm, 
conștiință și hotărîre, se află și în

prezent în primele rînduri ale luptei 
pentru dezvoltarea socialistă, pe baza 
autoconducerii. a Iugoslaviei, pentru 
unitatea și suveranitatea țării noas
tre, pentru menținerea și dezvoltarea 
cuceririlor luptei de eliberare și ale 
revoluției noastre... Prin aplicarea 
sistemului de apărare general-popu- 
lară, al cărui nucleu este Armata 
populară iugoslavă, oamenii muncii 
de la noi se pot împotrivi cu succes 
în orice moment oricărei primejdii 
și oricărei eventuale încercări de 
atac asupra țării noastre, indiferent 
de unde ar veni".

Agenția Taniug 
președintele Tito a 
menea, un mesaj
unităților din țară care continuă tra
dițiile celei de-a doua brigăzi prole-

chile Președintele Allende
iugoslave-coreean

SANTIAGO DE CHILE I (Ager
pres). — Referindu-Se la programul 
pentru dezvoltarea nordului chilian, 
care urmează să fie făcut cunoscut 
în zilele următoare, președintele Sal
vador Allende a declarat că „se stu
diază posibilitățile de dezvoltare a 
provinciilor din această parte a țării 
pentru a oferi nordului destinul pe 
care îl reclamă, îl necesită și îl me
rită", transmite agenția Prenșa Lati
na. Președintele a informat că, în 
urmă cu două zile, a discutat aceste 
planuri pentru dezvoltarea provincii
lor amintite cu rectorul Universității 
din Nord. Cu același prilej, el 
giat inițiativa Universității din 
unde, eu ajutorul României, 
creat un institut metalurgic, 
ciind că ajutorul primit din 
specialiștilor români este „i 
piu de asistență tehnică acordată de o 
țară socialistă".

a elo- 
Nord, 

a fost 
apre- 

partea 
,un exem-

de ușurare 
post-mortem

Faptele sint binecunoscute, de 
luni și luni de zile le intilnim in 
paginile ziarelor, printre știrile 
agențiilor și informațiile radio
ului. Practic, cine nu știe <le 
incidentele din Irlanda de Nord, 
de prezenta trupelor britanice, 
de misiunea lor — care poate fi 
numită pe drept cuvînt pacifica
toare, intrucit prin ea un număr 
de irlandezi au ajuns să benefi
cieze de odihna păcii veșnice. 
Perfecționindu-și continuu pre
cizia, respectivele trupe au mul
tiplicat disciplinele clasice ale 
tirului — „la țintă fixă", „la ta
lere", „la porumbei" etc. — a- 
dăugindu-le tirul „la irlandezi".

Duminică, 30 ianuarie, 30 de 
cetafeni irlandezi au avut deo
sebita cinste și onoare de a 
verifica personal (s-ar putea 
spune pe propria piele) progre
sele noii discipline. (Iar dacă 
unii au botezat-o, printr-o ana
logie istorică, „Duminica singe- 
roasă", asta nu dovedește decit 
lipsa de umor specific, lipsa 
spiritului de gentleman și fair
play). L

...Ei da, dar să nu se confunde 
aceasta cu violența. Pentru că, 
din punct de vedere legal, res
pectivele trupe nu aveau voie 
nici măcar să procedeze la vreo 
arestare sau chiar simplă per
cheziție. Ca urmare și luînd 
lucrurile în serios, un deputat 
irlandez. John Hume, a intentat 
o acțiune judiciară . împotriva 
arestării sale și amendării cu 20 
de lire sterline cu prileiul unei 
manifestații din vara trecută la 
Londonderry. Zilele trecute, 
plingerea a aiuns la Curtea Su
premă din Belfast.

Pentru a se preveni în ultima 
clipă o decizie judiciară cam... 
riscantă, Camera Comunelor a 
întrecut „la sprint" Tribunalul 
Suprem, votind fulgerător. în a- 
ceeași zi. o lege care permite 
de acum trupelor britanice să 
procedeze la arestări si alte ope
rații polițienești in Ulster.

Așa da. așa mai merge, legali
tatea este în sfirșit salvată. Mai 
trebuie doar să fie legiferat și 
tirul „la irlandezi" împușcata 
din 30 ianuarie. încetând să mai 
fie morfi nelegitimi și reintrind 
în legalitate vor suspina atunci 
ușur^H

Hamlet va da 
o rectificare?

...Castelul straniu imaginat de 
Shakespeare la Elsinore. Prințul 
Hamlet, cu conștiința torturată, 
lansează celebra replică — „e 
ceva putred in Danemarca !".

Recent, in Danemarca. un 
subiect viu de discuții publice a 
fost poziția tării față de ideea 
ca politica sa în domeniul apă
rării să fie discutată in cadrul 
C.E.E.

Fată de aceasta, ministrul de 
externe Knud Boerge Andersen 
a publicat un articol in presa 
daneză, pentru punerea lucruri
lor la punct. Precizind că ar fi 
fals să se pretindă că devenind 
membră a C.E.E.. Danemarcă 
ar fi de acord cu „supranationa- 
litatea" sau cu renunțarea la 
a-și duce o politică externă pro
prie și independentă.

...Se spune că. auzind declara
ția. Hamlet s-a decis să dea o 
rectificare la vechea lui replică.

Automobilele 
de pe șoseaua 

și viaductul 
„marca Ford“

Nu, nu este nici o eroare tn 
titlul nostru. Este vorba mai cu
rind de.. fantezia bogată a ma
rilor trusturi. De pildă, devine 
obișnuit ca un concern producă
tor de nave spațiale să fabrice 
și cremă de ghete, macaroane. 
periuțe de dinți și piane cu coa
dă. Din divertisment. Cu deo
sebirea că. de regulă, divertis
mentul se plătește. In cazurile 
de fată distracția aduce bene
ficii.

Concernul „Ford-Motor" s-a 
plictisit și el numai de produc
ția automobilelor. Mereu si me
reu automobile. Așa că s-a decis 
să-și lărgească puțin aria de ac
țiune. Cum ? Foarte simplu^ 
Pornind de la întrebarea : dacă 
producem automobile, atunci 
de ce să nu producem și toate 
anexele automobilului 1 $i ca- 
re-i principala anexă a automo
bilului ? Firește — șoseaua ! 
Prin văzduh mașinile circulă 
destul de rar. și nu cu rezultate 
fericite.

...Așa că ,Ford-Motor" s-a de
cis să „inghiță puțin", pentru 
divertisment, societatea Richier. 
prima societate franceză de ma
teriale pentru construcții și lu
crări publice Achiziționindu-i 51 
la sută din pachetul de acțiuni

Pedala de accelerație a imagi
nației proaspeților proprietari e 
apăsată din plin — ei și văd. de
sigur. un tablou mirific. de 
nesfirșite coloane de automobile 
..Ford" rulind pe șosele Ford, 
străbătînd poduri și viaducte 
Ford etc.

...Numai că ar trebui luată în 
considerare și pedala f rinei. 
Pentru că șoseaua nu este, de 
fapt, singurul auxiliar al auto
mobilului. Pentru cine studiază 
lucrurile cu atenție e foarte lim
pede că șoselele și podurile se 
construiesc., pe pămint. Tdr in 
acest domeniu achiziția cu „51 
la sută din acțiuni" este, cum 
s-ar spune, mai... complicată.

BELGRAD 1 (Agerpres). — Dele
gația guvernamentală a R.P.D. Co
reene, condusă de ministrul de ex
terne Hă Dam, și-a încheiat vizita 
oficială în Iugoslavia, părăsind 
miercuri Belgradul. în cursul convor
birilor purtate cu o delegație iugo
slavă, condusă de secretarul federal 
pentru afacerile externe, Mirko 
Tepavaț — se arată într-un comuni
cat transmis de agenția Taniug — 
părțile au fost de acord asupra fap
tului că toate țările, indiferent de 
sistemul social, trebuie să-și dezvol
te relațiile reciproce pe baza princi
piilor respectării independenței, su
veranității și integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile interne 
colaborării pașnice, egale în drepturi. 
R.S.F. Iugoslavia și R.P.D. Coreeană 
și-au exprimat sprijinul acordat tu
turor popoarelor care luptă pentru 
eliberarea lor națională, împotriva 
imperialismului, colonialismului, po
liticii de pe poziții de forță, împo
triva tuturor formelor de înrobire și 
agresiune.

Partea iugoslavă sprijină iniția
tivele constructive ale guvernului 
R.P.D Coreene îndreptate spre uni
ficarea pașnică a patriei, și îndeosebi 
cele mai recente propuneri privi
toare la încheierea unui tratat de 
pace și începerea tinor tratative po
litice între Nord și Sud. A fost ex
primată dorința de a fi dezvoltate în 
continuare relațiile prietenești, și co
laborarea multilaterală dintre Iugo
slavia și R.P.D. Coreeană. S-a căzut 
de acord să se continue practica în- 
tîlnirilor reciproce și să se intensifice 
schimbul de păreri la diferite ni
veluri, în problemele de interes co
mun

*

Ambasadorul României la Praga, 
Teodor Haș, a oferit, miercuri seara, 
in saloanele ambasadei, o recepție cu 
prilejul vizitei în R. S. Cehoslovacă 
a delegației Marii Adunări Naționale, 
conduse de tovarășul Ștefan Voitec.

Au participat Alois Indra, membru 
al Prezidiului C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, 
rale a 
Kempny, 
cretar al
prim-vicepreședinte al Adunării. Fe
derale, Vaclav David și Dalibor Ha
nes, vicepreședinți ai Adunării Fe
derale și președinți ai celor două 
camere ale Adunării Federale, B. Ku
cera și L. Hanusek, vicepreședinți
ai Adunării Federale. E. Erban, pre
ședintele Consiliului Național Ceh,
J. Stencl, vicepreședinte al Consiliu
lui Național Slovac, S. Sutka, mi
nistrul transporturilor, Pavel Auer- 
sperg, șeful secției internaționale a
C.C. al P.C.C.. 
adjunct al 
terne, alte 
slovace.

Recepția 
caldă, tovărășească.

Instalarea noului 
guvern Uruguayan
MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — La 

Montevideo a fost instalat, miercuri, 
noul, guvern Uruguayan prezidat de 
Juăn Maria Bordaberry. desemnat în 
funcția de șef al statului în urma ale
gerilor prezidențiale și parlamentare 
din 28 noiembrie 1971.

Din cei 11 miniștri ai noului cabi
net, doi sînt membri ai partidului 
Blanco, unul — al partidului socia
list, iar restul de opt aparțin parti
dului de guvernămînt Colorado.

F. Krajcir, prim- 
ministrului afacerilor ex- 

persoane oficiale ceho-

a decurs într-o atmosferă

agențiile de presa transmit:
că bombardamentele constituie acțiuni 
de represalii pentru atacurile lansate, 
în ultimele zile, de grupuri de coman
do palestinene împotriva unor obiec
tive israeliene.

: *
BEIRUT 1 (Agerpres). — Buletinul 

cotidian al rezistentei palestinene — 
„Al Fatah", care apare la Beirut, a 
anunțat că 47 de fedaini au fost uciși, 
iar alți 64 răniți, în cursul incidente
lor care au avut loc. în ultimele zile, 
la frontiera israeliano-libaneză.

★

BEIRUT 1 (Agerpres). — Generalul 
Abdel Kader Hassan, viceministru e- 
giptean al apărării, aflat intr-o vi
zită la Beirut, a transmis președinte
lui Libanului, Suleiman Frangieh, un 
mesaj din partea șefului statului e- 
giptean. Anwar Sadat — anunță din 
Beirut Agenția M.E.N.

ARGENTINA

Alexei Kosîghin 
Mujibur Rahman

MOSCOVA 1 (Agerpres).
Moscova au început, convorbirile din
tre Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Mujibur Rahman, primul ministru al 
Republicii Bangladesh, sosit miercuri 
într-o vizită oficială in Uniunea So
vietică. Agenția T.A.S.S. menționează 
că au fost examinate probleme pri
vind dezvoltarea cooperării bilaterale, 
precum-și unele chestiuni internațio
nale actuale de interes comun.

în aceeași zi, guvernul sovietic a 
oferit. în Marele Palat al Kremlinu
lui. un dineu în onoarea lui Mujibur 
Rahman. Au fost prezenți Leonid 
Brejnev. Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi. alte oficialități sovietice. 
Alexei Kosîghin și Mujibur Rahman 
au rostit toasturi.

Delegația română, conâusâ 
de Ion Morega. adjunct al ministru
lui construcțiilor de mașini, și-a în
cheiat vizita oficială în Algeria. In 
cursul șederii sale în Algeria dele
gația română a fost primită de Belaid 
Abdessalam, ministrul algerian al 
industriei și energiei, și de Layachi 
Yaker, ministrul comerțului. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme pri
vind lărgirea și diversificarea relații-: 
lor de cooperare industrială și a

schimburilor comerciale româno-al- 
geriene.

7

0 delegație comercială 
română eonclusă de Pretor popa, 
vicepreședinte al Camerei de Comerț, 
a făcut o vizită în Belgia la invita
ția Comitetului economic belgiano- 
român. O parte a delegației a făcut, 
de asemenea, o vizită în Luxemburg, 
unde a fost primită de Marcel Mart, 
ministrul economiei naționale al Lu
xemburgului. Au fost discutate pro
bleme privind posibilitățile de dez
voltare a cooperării economice și 
schimburilor comerciale între cele 
două țări.

Termenii fluizi ai
Cînd actualul președinte al Argen

tinei, generalul Alejandro Lanusse, 
lansa ideea „marelui acord național", 
presupunînd revenirea la un guvern 
civil, rezultat .din alegeri, și, in ge
nere, normalizarea Vieții politice, a- 
lături de doza cam exagerată a reac
țiilor euforice s-au înregistrat și aver
tismente lucide, atrăgînd atenția că 
intre proclamarea intenției și con
cretizarea ei rămîne de străbătut o 
distanță apreciabilă. Și, într-adevăr, 
curind s-a văzut că diversele catego
rii de adepți. în principiu, erau de
parte de a înțelege același lucru prin 
proiectatul acord.

Dar, înainte de a ne referi la aceste 
deosebiri de vederi, se cuvine însă a 
sublinia faptul în sine al aducerii în 
discuție a ideii de normalizare poli
tică, după ce ani in șir Argentina o- 
ficială trăise cu ficțiunea „revolu
ției" — cum se intitula preluarea pu
terii prin lovitură de stat de către 
militari în 1966.

Guvernanții' militari nu oboseau să 
proclame că vor să lichideze cauzele 
subdezvoltării și dependenței, dar, în 
loc de a înlătura factorii tradiționali 
care împiedicau dezvoltarea țării (o- 
ligarhia locală și capitalul străin), 
le-au încredințat acestora responsa
bilități mai mari ca oricînd în condu
cerea economică 
vîndu-și 
veri ai 
sfântă 
politice, 
flictelor 
rile armatei un curent de nemulțu
miri în legătură cu această linie — 
ce amenința interesele permanente 
ale șefilor militari — de unde a 
anărut propunerea de a găsi o ieșire 
politică, capabilă să asigure milita
rilor o manieră elegantă de a-si 
masca, pe cît posibil eșecul și a-și 
salva „prestigiul"

Pentru a ajunge la data alegerilor 
— fixate pentru martie 1973 — gu-

militarii rezer- 
de fapt rolul de păzitori se- 
liniștii. Deteriorarea con- 

a situației economice și 
precum și agravarea con- 

sociale au stimulat în rindu-

„normalizării? politice
de perfectat mai întîi un 
și unul politic, intim le- 
ele. ca două componente 
L ... ___ l_i acord națio-

ambele aflate acum in sta- 
negocierilor.

al pactului

vernul are 
pact social 
gate între 
esențiale ale „marelui 
nai";
diul 
trai .___  . ,.
stituie atitudinea Confederației Ge
nerale a Muncii, care, cu cei 4.5 mi
lioane de membri ai săi. a decis rea
lizarea a dbuă greve generale, din 
care prima a inceput luni, cu o du
rată de 48 ore. Greviștii cer majo
rarea salariilor și reabilitarea „co
misiilor paritare". înlăuntrul cărora 
sindicatele negociau direct cu patro
nii termenii contractelor colective de 
muncă. Acesta este răspunsul la po
litica oficială a salariilor, politică o- 
rientată și azi spre transferarea po
verii inflației pe umerii muncitorilor 
și funcționarilor. Pactul social e in
dispensabil guvernului fiindcă o se
rie de demonstrații masive de nemul
țumire — ca cele de la Cordoba din 
1969 și 1971 — ar putea precipita 
reacția „liniei dure" militare, lichi- 
dînd perspectiva „ieșirii instituțio
nale". Pactul politic ar urmări să 
evite un „pronunciamento" după ale
geri, în cadrul cărora peronismu] e 
un favorit indiscutabil. După cum se 
știe. Confederația Generală a Muncii 
e controlată de aparatul sindical pe- 
ronist. iar pe teren politic mișcarea 
peronistă are o greutate decisivă 
in coaliția „Ora poporului". Ia care 
oarticipă alături de radicali și de alte 
forțe mai mici.

A"a se face că Peron și Lanusse 
joacă din martie trecut o lungă par
tidă de șah. a cărei tablă e Argen
tina. Deocamdată, prin coresponden
ță. cu mutările comunicate prin in
termediari Dar din pricina 
xitătii la care s-a ajuns. în 
nu este exclusă nici chiar o 
directă a protagoniștilor, la 
sau în altă parte.

Punctul 
social îl

cen- 
con-

comnie- 
prezent 
intîlnire 
Madrid

Cauzele proiectatului dialog nemij
locit sint de dată recentă. Presat, se 
vede, de exigențele „liniei dure", 
președintele Lanusse a declarat că 
viitorul guvern rezultat din alegeri 
va fi doar „de tranziție" și supus u- 
nui anumit control militar. Din a- 
ceastă precizare observatorii au tras 
concluzia că militarii nu sînt dispuși 
să se retragă definitiv in cazărmi in 
momentul instalării guvernului civil.

Replica lui Peron nu a intîrziat. 
La jumătatea lunii februarie el^ a 
procedat la crearea unei noi grupări 
politice, care, alături de coalițiile 
„Ora poporului" și „Encuentro Na- 
cional de Las Argentinos". ar urma 
să constituie al treilea element al u- 
nui „front civic de eliberare națio
nală" menit să impună condițiile nor
malizării politice. Și deși pronos
ticurile privind perspectivele fron
tului în devenire sînt încă premature, 
nimeni nu se îndoiește că prin a- 
ceasta ex-președintele urmărește să-i 
retragă adversarului său ..bazele de 
susținere"

Paralel cu enunțarea ideii unei 
largi coaliții politico-electorale. re
vista de orientare peronistă „Las Ba
ses" publică rezumate din articole și 
interviuri ale lui Peron, cerînd gu
vernului în ton categoric condiții a- 
decvate pentru materializarea marelui 
„acord național". începînd cu realiza
rea alegerilor încă in acest an Chiar 
în formă incipientă, proiectul unui 
front larg politico-electoral neliniș
tește sferele militare, dat fiind că 
e vorba de crearea unei alternative 
față de schema „normalizării supra
vegheate" și mai ales că o asemenea 
alternativă ar retrage guvernului ori
ce sprijin civil.

Comisia juridică a Bun- 
desiagului vest-german 3 
inceput, miercuri, dezbaterile asupra 
tratatelor semnate de R.F.G. cu 
U.R.S.S. și Polonia, — anunță agenția 
D.P.A. Joi începe examinarea trata
telor și în Comisia externă a-Bundes- 
tagului. Tratatele au fost remise ce
lor două comisii după prima lectură 
în plenul Bundestagului. din 23—25 
februarie.

Comunicatul dat publicitât" 
in urma vizitei in Cuba a lui Otto 
Winzer relevă că ministrul de ex
terne al R. D. Germane a fost pri
mit de . Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, și de alți condu
cători de partid și de stat cubanezi. 
Cu prilejul acestor întrevederi și 
al convorbirilor dintre Otto Winzer 
și Râul Roa. ministrul de externe 
al Cubei. — se arată in comunicat 
— părțile au constatat că relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre cele două țări, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, precum 
și pe telurile comune în construcția 
societății socialiste, s-au dezvoltat 
în mod rodnic.

V. OROS

La Budapesta3 3vut loc sem- 
narea unei 
între Academia de științe 

silvice din România si 
științe ungară

Președintele Irakului, Ah_ 
med Hassan al-Bakr. a primit delega
ția guvernamentală a R.P.D Coreene, 
condusă de Zăng Zun Thek, vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri, 
aflat în vizită la Bagdad. Șeful dele
gației a înminat președintelui Iraku
lui un mesaj din partea lui Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful statului R.P.D. Coreene 
— informează agenția A.C.T.C

și 
de

convenții de colaborare 
agricole 

Academia

a hotăritGuvernul japonez
aprobe folosirea creditelor Băncii 
import-export pentru finanțarea 

în R.P. Chineză. Pînă
să 
de 
exporturilor 
acum, guvernul a refuzat să aprobe 
acordarea unor astfel de credite, in- 
vocînd o promisiune făcută ciankai- 
șiștilor de fostul premier Yoshida. 
Comentînd această măsură, ziarul 
„The Japan Times" se pronunță neu
tru schimbarea radicală a politicii 
de angajamente față de ciankaișiști.

Tribunalul militar din lo
calitatea Kenitra 8 
sentințele în procesul intentat unui 
număr de peste 1 000 de persoane 
acuzate de a fi fost implicate in 
tentativa de lovitură de stat, care a 
avut loc în Maroc, in iulie 1971 După 
cum relatează agențiile France Pres
se. Associated. Press și United Press 
International au fost pronunțate. în 
total. 74 de condamnări, intre care 
o condamnare la moarte și trei pe
depse la închisoare pe viață.

Primul ministru al Dane
marcei Jens Otto Krag’ >ntr-°cu_ 
vîntare rostită la Bonn, unde s-a aflat 
într-o vizită de două zile, a salutat 
politica guvernului R.F. a Germa
niei de normalizare a relațiilor cu 
țările socialiste din Europa. Din punc
tul de vedere al Danemarcei, a spus 
el. o astfel de politică reprezintă o 
parte componentă a destinderii inter
naționale.

Revoluționux 
ui Republicii 
de Sud și gu- 

au

Guvernul 
Provizoriu 
Vietnamului 
vemui Republicii Mali 
convenit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă. — a- 
nunță agenția de presă „Eliberarea".

Guvernul R. D. Germane 
a luat inițiativa, după cum s-a mai 
anunțat, de a aplica temporar, încă 
înainte de ratificare, acele reglemen
tări ce devin operante după intrarea 
în vigoare a acordului cvadripartit 
asupra Berlinului occidental și a con
venției dintre R.D.G. și Senatul vest- 
berlinez privind circulația vizitatori
lor. în acest context. în vederea sta
bilirii măsurilor tehnice legate de 
vizitele cetățenilor vest-berlinezi in 
R.D.G.. a avut loc în Berlinul occi
dental o convorbire intre dr. Mitdank, 
șef de secție in Ministerul Afaceri
lor Externe al R.D.G.. și consilierul 
senatorial Kunze, reprezentant al Se
natului vest-berlinez. însoțiți de de
legații. Totodată, 
dental 
ti a te 
R.D.G 
cutate problemele 
tranzit între R.F. a Germaniei și Ber
linul occidental.

in Berlinul occi- 
au continuat convorbirile ini- 
de administrația' vamală a 
în cadrul cărora au fost dis- 

transportului de
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