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LA MAȘINI Șl UTILAJE
Un indicator concludent a! calităților gospodărești

întreprinderea „Terapia" din 
Cluj este cea mai mare fabrică de 
sinteze medii și fine din industria 
de medicamente a țării. In ultimul 
deceniu, volumul mijloacelor fixe a 
crescut de 9 ori, iar producția de 11 
ori. Și aceasta, întrucît complexele 
utilaje tehnologice, realizate în cea 
mai mare parte de industria noas
tră, sînt utilizate cu randament spo
rit, întreținute și reparate cu grijă. 
Anul trecut, pe această bază s-a 
obținut o producție suplimentară de 
10,7 milioane lei, 
care a utilajelor 
tehnologice prin
cipale 
80—83 
în anul 
di cele 
urmează 
mărească în con
tinuare.

Cum spuneam, 
în fabrica clu
jeană, întreține
rilor și reparații
lor li se acordă 
o deosebită aten
ție. Este și firesc, 
vorba de instalații chimice de sin
teză, care trebuie să funcționeze la 
capacitate sporită, în condiții irepro
șabile. în ce mod se desfășoară acti
vitatea de .întreținere și reparații ?

— La noi — arăta inginerul-șef 
adjunct, Mircea Leuca., exțșță un 
program de revizii și reparații ce se 
întocmește cu circa un an înainte, 
aprobat de forul de resort, ale că
rui prevederi se actualizează perio
dic, corespunzător datelor desprinse 
din modul de funcționare a instala
țiilor. Cu trei luni înaintea începerii 
reparațiilor se elaborează un „plan 
de bătaie", se stabilește forța de 
muncă necesară, se procură mate
rialele și piesele de schimb. Pen
tru perioada de revizii și reparații 
este, numit, prin decizie directorială, 
un responsabil coordonator care are 
dreptul să utilizeze toate forțele, din 
toate secțiile, ca și de la atelierul 
mecanic, în vederea execuției cores
punzătoare a acestora, reducerii du-

indicele de încăr-

ratei lor, ceea ce ne permite obți
nerea unei producții suplimentare.

Sectorul mecano-energetic dispu
ne de un compartiment de automa
tizări și modernizări. Acesta este 
preocupat tot timpul — în conlucra
re cu serviciul mecanic și cel ener
getic — ca o dată cu execuția re
parațiilor să se aducă și unele îm
bunătățiri instalațiilor. De pildă, 
printr-o modernizare a instalației de 
fabricare a pantotenatului de calciu 
s-au creat condiții de înlocuire a 
unor materii prime din import cu

Experiența fabricii „Terapia" din 
Cluj este pilduitoare și ea pledează- 
încă o dată — dacă mai este nevoie 
— pentru o activitate plină de răs
pundere în întreținerea și reparația 
mijloacelor tehnice, 
ciudă influențele 
ale arbitrariului în 
Practica a dovedit 
cîștigă în unele întreprinderi, în pe
rioadele de suprasolicitare tehnică a 
utilajelor — „sărindu-se" peste în
trețineri și reparații — se pierde, în
doit sau întreit,

care să ex- 
voluntarismului, 
acest domeniu, 

că ceea ce se
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în cursul dimineții de 'miercuri, 
8 martie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
Partidului Comunist _____ , i__ _
ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste ~ 
primit pe Abdel Salam Jalloud, 
membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia, 
ministrul economiei, industriei 
și finanțelor, conducătorul dele
gației guvernamentale a Repu
blicii Arabe Libiene, care se află 
în țara noastră.

La întrevedere a luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comer
țului exterior.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea relațiilor de colaborare 
economică, politică, culturală, de 
cooperare tehnico-științifică și în 
producție dintre România și Li
bia. în acest context, s-au evocat 
posibilitățile concrete care există

pentru extinderea și diversifica
rea acestor relații în toate dome
niile de interes reciproc.

Totodată, a avut loc un schimb 
de păreri în probleme ale situației 
internaționale actuale, ale luptei 
antiimperialiste, pentru progres 
și pace în lumea întreagă.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-a atmosferă cordială, priete
nească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reținut pe oaspete la dejun.

iNSĂMiNȚĂRILE DIN ACEASTĂ PRIMĂVARA
fiind de 
Ia sută ; 
acesta in- 
respectiv 

să se

G'
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înti-ucât este
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| mai devreme, într-un timp rnai scurt.
de cea mai bunai calitate!

prin scoaterea lor 
din circuitul pro
ductiv,' ca urmare 
a defecțiunilor ce 
pot apărea ulte
rior. Numai în 
anul trecut, lip
surile manifestate 
în întreținerea și 
repararea utilaje
lor au dus la a- 
pariț.ia unor a- 
rarii și întreru
peri care au ge
nerat pierderea 
unei producții de 

peste două miliarde de lei. Iată de 
ce, pornind de la necesitatea liebi- , 
dării unei asemenea situații critice, 
Rezoluția Conferinței pe țară a ca
drelor de conducere din întreprin
deri și centrale industriale și de con
strucții subliniază cu claritate : ^Co
lectivul fiecărei întreprinderi trebuie 
să acționeze cu toată feriititatea pen-' 
tril respectarea strictă a normaiive- 

' lor do întreținere și reparare a ma
șinilor și instalațiilor, elaborarea u- 
nor planuri judicioase de reparații, 
executarea la termene cît mai scurte 
și de calitate a acestor lucrări". Sînt 
sarcini de mare actualitate, pentru 
fiecare întreprindere, sarcini care 
trebuie transpuse riguros în ' prac
tică.

Cu ce trebuie să se înceapă ? Fi-

tiI

altele indigene, oconomisindu-se 
700 000 lei valută. Cît privește asi
gurarea pieselor de schimb, volumul 
celor realizate în uzină prin autotlo- 
tare a crescut de la 100 000 iei în 
1968, la 3 milioane lei în anul trecut, 
în ultima vreme, aici au fost asi
milate peste. .200. de, repere de piese 
de schimb. ’~

— Ținem ca la Ochii din cap la 
fondurile fixe cu care este dotată, 
fabrica — ne spunea tovarășul Ște
fan. Mureșan, directorul întreprinde
rii. Pentru a mări cît mai mult du
rata lor.de funcționare și a înregis
tra cît mai puține reparații și stag
nări, ne preocupă găsirea unor so
luții de combatere a coroziunii care 
în industria chimică este „dușmanul" 
numărul 1. Nimic nu este mai im
portant pentru noi decît necesitatea 
de a folosi judicios, pe deplin, „zes
trea" tehnică, de a o întreține și 
repara în cît mai bune condiții, în- 
trucît este un bun ce aparține întregii 
societăți.

Caracteristicile acestei primăveri timpurii și, 
îndeosebi, umiditatea mai redusă a solului impun 
să se acorde maximum de atenție executării lu
crărilor agricole. Specialiștii recomandă ca, fi
nind scama de condițiile locale, însămințarea 
culturilor din prima urgență să se încheie într-un

timp cît mai scurt, să se efectueze cu grijă toate 
lucrările de care depinde evitarea pierderilor de 
apă diîi sol. în marea majoritate a unităților 
agricole, paralel cu efectuarea ultimelor pregă
tiri, s-a trecut intens la 
primă apariție, mazării.

semănatul legumelor de 
ovăzului, lucernei, bor-

eeaguliti și altor culturi furajere. Pentru obți
nerea unei recolte sporite este nevoie de prezența 
permanentă a specialiștilor în cîmp, pentru a 
asigura calitatea înaltă a lucrărilor și aplicarea 
punct cu punct a tehnologiei specifice fiecărei 
culturi.

MUREȘ: Măsuri pentru folosirea

rezervei de apă din sol

brăila: Muncă bine organizată

in fermele legumicole
Acum, cînd perioada 

agricole de primăvară 
Unii ar înclina să spună „e prea de
vreme". Și în interiorul arculifi car
patin, mai precis în județul Mureș, 
acest „e prea devreme" a fost in
firmat. Cum ? Din situația operati
vă desprindem că s-au însămînțat 
552 hectare cu mazăre, legume, 
ovăz, borceag. orz. Timpul frumos, 
călduros și mai ales insuficiența 
apei în sol au determinat. în an
samblu, declanșarea lucrărilor. Tov.

lucr arilor 
a început,

Mitică Ghiura, președintele Uniunii 
județene Mureș a cooperativelor 
agricole de producție, explică : „De
clanșarea muncilor de primăvară în 
agricultură se face în raport de evo
luția timpului și mai ales în raport 
de condițiile materiale c~'‘x—
(sămîn'.ă, terenuri pregătite 
însămînțat, mașini și utilaje 
fectă stare de funcționare), 
acestea au fost îndeplinite, 
e bun, pregătirile sînt. in 
parte, încheiate". La uniunea jude
țeană există un buletin informativ 
în care sînt consemnate activitățile 
desfășurate în cooperativele agricole 
și problemele care trebuie rezolvate.

La cooperativa din Dedrad s-au 
curățat 500 hectare pășuni folosin- 
du-se 1 500 . zile-om. Toate lucrările 
s-au executat prin muncă patrio
tică. Tot în cadrul acestei coopera
tive s-au transportat 2 500 tone gu
noi de grajd pe o suprafață de 90 
hectare care urmează a fi însămîn- 
țată 'cu sfeclă de zahăr. După spu
sele tov. Harșan Ilie, președintele 
cooperativei, aici s-au însămînțat 44 
hectare cu ovăz, cu II hectare mai 
mult decît prevedea planul. Cele 
2 500 tone gunoi de grajd amintite 
provin în mare parte din gospodă
riile membrilor cooperatori și

existente 
pentru 

în per- 
Toate 

Timpul 
mare

Ștefan DORGOȘAN

(Continuare în pag. a III-a)V

Adrian POPESCU 
Alexandru MUREȘAN 
Gabriel GOIA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Oameni si locuri
despre care

a mai scris

mărturisească di-

nu 
in-

atîtea alte 
tară, au 
inspiratele 
partidului 
industria-

„Scinteia11 în- 
singur an. 

' ce, evident, 
cazul ; ambele

Biografia unei
tinereți Mite
pe măsură 
acestui timp

o întâmplare : 
pe la 1860, englezul 
Greville Williams a ob
servat polimerizarea la 
rece a izoprenului ob
ținut prin descompune
rea termică a cauciucu
lui natural. Neîntîm- 
plătoare însă a fost 
dezvoltarea ulterioară, 
pe plan mondial, a in
dustriei chimice produ
cătoare de cauciuc sin
tetic.

Tot neîntimplător a 
fost și faptul că. în- 
tr-una din nopțile lui 
iulie 1963, la Borzești 
se realiza prima șarjă 
de cauciuc sintetic ro
mânesc într-un com
plex industrial care, a- 
cum, livrează circa 80 
de produse chimice. 
Primul șantier, cel 
al termocentralei, a 
fost inaugurat în 1952. 
Astăzi, cei „zece kilo
metri de industrie chi
mică" au și nume și re
nume : • G.I.P.B. 
Grupul industrial de 
petrochimie Borzești. 
Aici, ca în 
locuri din 
prins viață 
planuri ale 
comunist de 
lizare socialistă.

De-a lungul anilor, 
numeroase reportaje 
publicate în ziarul nos
tru au surprins edifi
carea acestei puterni
ce zone industriale. Iar 
acum, în 1972. reve- 

i nind pe aceleași locuri, 
i ți se prezintă un larg 
‘ evantai de produse : 
i de la țevile, fitingăria 
J și covoarele din PVC 
\ la solvenții organici și

î 
!
*
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*

*
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Presedintele5

Cu tot timpul nefavorabil din ulti
mele zile, în cooperativele agricole 
cultivatoare de legume din județul 
Brăila lucrările se desfășoară într-un 
ritm tot mai accentuat. Lucrările, au. 
fost precedate de o perioadă de in
struire a cadrelor. încă din luna 
februarie, Comitetul județean Brăi
la al P.C.R. '
nire 
din 
cole 
altoi
rea __ ,__  _ v____ ____ ,
Fabrica de conserve Zagna-Vădeni și 
altele — cu care prilej a fost anali
zat stadiul pregătirii lucrărilor, 
s-au stabilit măsurile ce trebuie lua
te pentru creșterea producției de le-

a organizat o întîl- 
eu producătorii de legume 

I.A.S. și cooperative agri- 
de producte, cu conducerile 
unități interesate în produce- 

legumelor — autobaza Brăila,

gume, pentru valorificarea lor 
rioară. La rîndul său, direcția 
rală județeană a agriculturii și 
prinderea pentru producerea, valori
ficarea și industrializarea legumelor 

'și fructelor au. organizat cursuri de 
instruire cu președinții din coopera
tive, inginerii șefi, cu șefii fermelor 
agricole și ajutorii acestora, unde 
s-au predat ultimele noutăți din teh
nica producerii legumelor, s-au sta
bilit noi măsuri necesare efeotuării 
lucrărilor.

supe- 
gene- 
înțre-

N. Grigore MĂRĂȘANU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Ion Gheorghe Maurer, a primit pe ambasadorul

Președintele Consiliului de .Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri după-ămiază, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Regatului Unit

al Marii Britanii, Derick Rosslyn 
Ashe;

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
a participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

ROMÂNIA
LA „U.N.C.T.A.D.-III

la sărurile pe bază de 
clor, de la insectofun- 
gicide la gama al- 
chilaminelor ce stau, 
la baza detergenților, 
de la biostimulatori, 
fenoli și acetone, pînă 
la stiren și copolimerii 
de stiren folosiți ca 
mase plastice. Toate 
își au locul de naș
tere aici, pe maluri
le Trotușului.

Carcasele de la apa-

ratele de radio, clavia
turile și butoanele te
levizoarelor, borduri
le automobilelor, am
balajele pentru alimen
te'și pentru aparatura 
optică și încă multe al
tele din obiectele ce ne 
înconjoară au fost pînă 
nu de mult „ascunse" 
în zăcămintele de pe
trol din bazinul Moi- 
neștilor. Tot „ascunse" 
au fost și benzinele, 
motorinele, cocsul din 
păcură. Omul n-a avut 
altceva de făcut „de
cît" să interpună in
stalațiile între el

materia primă și, 
lucrurile n-au fost de
loc simple, a reușit să 
crească de 10 ori valoa
rea tonei de țiței și să 
obțină beneficii in
comparabile, decît 
dacă ar fi folosit-o 
drept combustibil...

Multe din produsele 
de mai sus se realizea
ză, și la Pitești, și la 
Brazi, și la Craiova. 
Ceea ce deosebește 
însă, platforma Borzeș- 
tilor de omoloagele' ei 
din țară este, in pri
mul rînd, producția de 
cauciuc. Dacă și-ar 
menține producția de 
autoturisme la nivelul 
anului 1971. uzina din 
Pitești ar putea lucra 
timp de 14 ani numai 
cu cauciucul produs 
astăzi la Borzești 
tr-un. 
Ceea 
nu e 
întreprinderi vor pro
duce mult mai mult. 
Argument ? Doar un 
an mai desparte 
G.I.P.B.-ul de perfor
manța dublării produc
ției față de parametrii 
proiectați inițial.

Și cu ce oameni s-a 
pornit la Borzești ? Cu 
o mină de ingineri și 
tehnicieni tineri, cu ex
periență puțină. In 
rest ? Oameni care, cu 
această ocazie, intrau 
pe porțile industriei .

\
\

Mircea BUNEA \
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Un vinzător de chilipiruri 
și mai mulți gură-cască
întîmpldri triste, povestite într-o seară de februarie, în sala 

unei întreprinderi de pe șoseaua Pantelimon

secvență dintr-un 
magazin oarecare, să zi
cem unul de mobilă, la pu
țin timp după ora deschi
derii. Dulapuri și fotolii, 
garnituri sau piese dispa
rate... Animație, vizitatori 
și cumpărători ca in orice 
unitate comercială ; unii 
cumpără, alții mai chibzu- 
iesc, se mai interesează de 
una sau alta, ori caută 
un lucru anume. Printre 
ei. un ins ca oricare 
altul, așa, Ia prima ve
dere. un cetățean-ca-orice- 
cetătean. Ceea ce se află 
in magazin nu prea pare 
să-1 intereseze. Și totuși, 
ceva caută. într-un moment 
anume ales (alegerea este , _ ..... ..... ... ._ ____
o chestiune de mare fine- cetățean se apropie discret
te și rafinament, după cri- de urechea clientului care
terii care ne scapă deo- se lupta cu nehotărîrea. A-
cămdată). cetățeanui-ca-ori- 
ce-cetățean intră în vorbă 
cu clientul-nehotărît :

— Vă place ? V-âți hotă- 
rît ? După m&dulatia vocii 
și mai ales după zîmbetul 
profesional înflorit în col-

ț.ul gurii s-ar zice că per
sonajul e foarte priceput 
intr-ale vînzării.

— Nu prea... răspunde, 
cam încurcat, clientul-încă- 
nehotărît.

— Ei, cum așa, chiar nu 
vă place nici o garnitură ? 
insistă primul. Doar sînt 
atîtea... Ținta linei aseme
nea atenții', celălalt con
simte să 
Ierna :

— Ba, 
de colo, 
cumpăr 
mi-ar 
bani...

— Asta-i problema ? Se 
poate aranja...

■ Și cetățeanul-ca-orice-

mi-ar plăcea 
dar venisem 

alta... Pentru asta 
mai trebui ceva

cea 
să

cesta pare surprins și dă 
să plece. Dar omul nostru 
nu se lasă :■ îl apucă de 
mină, gesticulează, argu
mentează : ,

—. Treabă curată, frățioa- 
re. Eu fac contractul de

cumpărare în rate pe nu
mele meu, dumneata îmi 
dai cele cinci „bătrîne" pe 
care zici că le ai și cu asta, 
toată lumea mulțumită. 
Matale ai nevoie de mobi
lă. eu am nevoie de bani. 
E adevărat că pierd un 
miar, dar ce să fac, ti-am 
spus că sînt la strîmtoare...

Astfel, tranzacția . se în
cheie. Clientul se ocupă de 
mobilă, celălalt de întoc
mirea hirtiilor. Șeful ma
gazinului îl privește indi
ferent. aruncă o privire pe 
deasupra actelor și începe 
a completa formularele : 
contract de vinzare-cumpă- 
rare intre O.C.L. Mo
bila din București, unitatea 
nr. 32 din strada Gării de 
Nord nr. 6—8, și Ion Ia
cob, angajat la întreprinde
rea.... „U.P.P.P.M.P.A.". Pa
rafe. semnături. strîngeri 
de mîini și... unul cu mo
bila, altul cu banii ! N-am 
descris.însă, decît o secven
ță a acestui soi de negoț : 
furnizorul de „chilipiruri"

a jucat această . scenă 
o singură dată șj nu 
tr-un singur magazin ; de 
fiecare dată cumpăra în 
rate și vindea „cu reduce
re" și cit mai repede. Fi
rul întregii escrocherii — 
cum au stabilit organele de 
anchetă — nu se putea, des
fășura însă cu sorți de iz- 
bîndă fără concursul unor

sufletiști
• ta„binevoitori1
Iacob 
la in-

Fiindcă faptele lui 
nu s-au petrecut nici 
tuneric, nici aiurea, prin 
niscaiva locuri neumblate, 
ci „pe față", la lumina zi-

Dinu POPESCU
Emil MARINACHE

(Continuare în pag. a Il-a)

Intre 13 aprilie — 19 mai va avea 
Ioc la Santiago de Chile un eveni
ment de o deosebită însemnătate 
pe planul colaborării economice in
ternaționale : CEA DE A TREIA SE
SIUNE A CONFERINȚEI NAȚIUNI
LOR UNITE PENTRU COMERȚ ȘI 
DEZVOLTARE (U.N.C.T.A.D.), care 
va reuni reprezentanți ai 141 de 
state, precum și ai untii mare nu
măr de organizații internaționale.

Devenită după prima sa sesiune 
de la Geneva, din' anul 1964, organ 
permanent al Adunării Generale a 
O.N.U., conferința are funcțiunea 
principală de a promova extinderea 
comerțului international între toa
te țările lumii, indiferent de siste
mul lor social și de nivelul de dez
voltare, în scopul de a contribui 
astfel la accelerarea progresului 
economic, în special al țărilor în 
curs de dezvoltare. Pe această linie, 
la prima sesiune a U.N.C.T.A.D.. ca și 
la cea de-a doua, întrunită în anul 
1968 la New Delhi, s-au adoptat 
multiple recomandări vizind așe
zarea relațiilor economice interna
ționale pe baza unor principii juste și 
echitabile, eliminarea barierelor din 
calea schimburilor internaționale 
cu materii prime si produse prelu
crate, în primul rînd a barierelor 
aplicate la importul din țările în 
curs de dezvoltare, sporirea volu- 

' mului fondurilor financiare externe 
puse la dispoziția acestor țări etc.

România socialistă, profund atașa
tă cauzei dezvoltării economice — 
ea însăși angajată într-un efort fără 
precedent pentru construirea unei 
economii avansate și pentru elimi
narea decalajelor față de țările dez
voltate — participă susținut Ia ac
tivitățile U.N.C.T.A.D., în acesta 
găsindu-și expresia atît similitudi
nea multor preocupări cu ceie ale 
altor țări în curs de dezvoltare, cît 
și încrederea în rolul 
care revine colaborării 
internaționale în procesul 
rii, în asigurarea bunei 
intre popoarele lumii.

Militînd pentru adoptarea de că
tre comunitatea internațională de 
măsuri eficiente in domeniul cola
borării economice și financiare, des
tinate sprijinirii eforturilor 
ale țărilor în curs de 
țara noastră și-a adus, deopotrivă, 
o contribuție ' specifică 
U.N.C.T.A.D., inițiind o serie de re-

important 
economice 
dezvoltă- 
înțeiegeri

proprii 
dezvoltare,
în cadrul

comandări la cele două sesiuni de 
pînă acum, care au cunoscut o largă 
aplicare în practică. Dintre acestea 
amintim pe cele referitoare la : im
portanța acordurilor bilaterale și 
contractelor de lungă durată în ex
tinderea relațiilor comerciale din
tre state ; dezvoltarea cooperării 
economice, inclusiv prin livrări de 
echipament pe credit rambursabil 
în produse rezultate din obiectivele 
construite cu astfel de echipamen
te ; formarea de personal al țărilor 
în curs de dezvoltare, specializat în 
activitatea de comerț exterior si do
meniile conexe etc.

Perioada de după prima sesiune 
a U.N.C.T.A.D. . a fost marcată de 
tendințe divergente în comerțul in
ternațional. Pe de o parte 
loc o diminuare a taxelor 
în schimburile de mărfuri, 
ultimul timp o serie de țări 
tale au acordat preferințe . . .......
la importul lor din majoritatea ță
rilor în curs de dezvoltare. Pe de 
altă parte, se mențin in continuare 
bariere artificiale, tarifare și neta
rifare. multe cu caracter discrimi
natoriu. în schimburile țărilor capi
taliste dezvoltate cu celelalte țări, 
se intensifică și se lărgește aria 
geografică a procesului intagrațio- 
nist în Europa occidentală, cu efec
te negative pentru țările nepartici
pante, reapar — pe fondul crizei 
monetare — tendințe protecționiste 
în diferite țări capitaliste, în timp 
ce aportul financiar dat țărilor în 
curs de dezvoltare este in regres.

In Declarația de la Lima a 96 de 
țări în curs de dezvoltare, adoptată 
în 1971, se subliniază că. în ciuda 
ameliorării generale a comerțului 
internațional și a economiei mon
diale, în ansamblu, poziția relativă 
a țărilor in curs de dezvoltare con
tinuă să se deterioreze. Astfel, pon
derea lor în exportul mondial a scă
zut de la 21 3 la sută în anul 1960 la 
17,6 la sută in anul 1970, datoria exter
nă a acestor țări s-a ridicat la sfirși- 
tul anului 1969 la circa 60 miliarde 
dolari, decalajul tehnic fată de ță
rile dezvoltate s-a accentuat.

a avut 
vamale 
iar în 
dezvol- 
vamale

Nicolae M. NICOIAE 
ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior

(Continuare în pag. a V-a)
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faptul!
DIVERS''
A doua viață I 
a Crizantinei |

Gheorghe Miclescu din cornu- I 
na Alunu (Vilcea) aștepta îndu- i 
rerat. într-una din nopțile tre- > 
cute, la spitalul din Sinești. I 
Se anunțase moartea clinică a | 
fetiței sale, Crizantina, în vîrstă 
de trei ani. Intre timp însă I 
dr. Violeta Dobra, ajutată de I 
asistenta medicală Eugenia D. ■ 
Cimpoieru, se străduia să reali- ■ 
zeze ceea ce părea de domeniul I 
imposibilului : să readucă fetița | 
la viață. $i eforturile lor n-au 
fost zadarnice. Pentru că inima I 
Crizantinei a început din nou să I 
bată ! Celor ce l-au redat viața, • 
cele mai calde felicitări I |

Sarea altora ■ 
e mai... 
sărată ?

La Ocna Mureș există — după I 
cum se știe — o salină. In aceas- ' 
tă situație, normal ar fi ca locui- g 
torii de aici să aibă in solnițe I 
sare din orașul lor. Din păcate, | 
nu se intîmplă așa. La Ocna Mu
reș se găsește de vinzare sare I 
adusă cu mari sacrificii din alte I 
saline, situate la sute de kilome- 1 
tri distanță, cu cheltuieli de | 
transport, manipulare, depozita- I 
re etc. A făcut cineva saramură | 
ca să păstreze acest păgubos o- ■ . 
bicei ? Nu ne amestecăm in bu- I 
cătăria altora, dar acest sistem I 
de aprovizionare... sare in ochi. 
Pe cind atunci și măsurile ne- I 
cesare ?

Bilanțul | 
tragic 
al unui act 
iresponsabil 

Zi de tîrg în comuna Tuteni |

(Olt). Prilej pentru șoferul 
Cristodor Săndulescu să-și am- I 
baleze motorul. A adunat, în- I 
tr-un autocamion proprietatea • 
Schelei de extracție Ciurești, | 
16 persoane și a pornit la I 
drum. O dată ajuns la desti- | 
nație, neavînd pe semne altcevttn.su 
mai bun de făcut, a poposit la I 
bufet. După ce Și-a făcut „pli- I 
nul", și-a adunat „clienții" și... # 
s-a urcat la volan să-i ducă aca- B 
să ! In comuna Bîrla. în timp g 
ce voia să depășească în viteză | 
o motocicletă (cu toate că pe 
șosea se afla un strat de mîzgă !), I 
autocamionul a derapat și a fost | 
proiectat dintr-un pom într-un 
stîlp al rețelei electrice și de I 
aici — răsturnat în șanț. Bilan- I 
tul : două persoane accidentate I 
mortal, trei — foarte grav și . 
celelalte 11 — grav ! Toți cei 14 I 
răniți au fost internați de ur- | 
gență în spital. în ce-1 privește 
pe șofer, el este cercetat, sub I 
stare de arest, urmînd să fie de- I 
ferit instanței de judecată. '

Unde se I
oprește 
norocul ? I

După cum se știe, conferința pe țară a secretarilor comitetelor de 
partid și primarilor din comune a pus în fața organizațiilor de partid 
de la sate sarcini noi, complexe, superioare sub aspect calitativ. Lăr
girea atribuțiilor acestora impune, evident, un ajutor mai substanțial 
din partea comitetelor județene de partid, o îndrumare operativă, com
petentă și eficientă in rezolvarea problemelor economice, politice și so
ciale ale satului, în exercitarea- noilor competențe ce revin organelor 
comunale de partid. Cum răspunde acestui deziderat Comitetul județean 
de partid Ialomița 7 întrebarea am adresat-o în cadrul unei mese ro
tunde organizate la Slobozia ; au participat membri ai biroului comite
tului județean de partid, secretari ai'unor comitete comunale de partid, 
instructori ai comitetului județean.

REDACȚIA : Ne aflăm în pri
ma zi după instruirea activului de 
partid pe județ. Cum, cînd și în ce 
proporție ajung jos, în organizațiile 
de bază de la sate, sarcinile, obiecti
vele stabilite pentru perioada urmă
toare ? Cum concepe comitetul ju
dețean de partid îndrumarea, orien
tarea și sprijinirea organizațiilor de 
partid sătești 7

ION TARACHIU, secretar al co
mitetului județean de partid : Esen
țialul în această activitate îl consti
tuie, după părerea mea, să determi
năm organizațiile 
de partid să acțio
neze din proprie 
inițiativă pentru 
îndeplinirea sar
cinilor, a diferite
lor obiective ce ne 
revin. Instruirea, 
îndrumarea nu 
trebuie să însem
ne preluarea de 
către comitetul 
județean a sarci
nilor organizații
lor de bază. De a- 
ceea, la comună, 
cu prilejul trans
miterii sarcinilor, 
ne preocupăm ca 
secretarul comite
tului comunal de 
partid să aibă ro
lul principal. In
structorul sau, e- 
ventual, un mem
bru al biroului 
comitetului jude
țean care răspun
de de organizația 
comunală de partid respectivă îl 
ajută pe secretar să facă o instruire 
și o îndrumare cît mai completă, să 
transmită integral volumul de in
strucțiuni, sarcini sau indicații pe 
care le-a primit.

ION PETRE, șeful secției propa
gandă a comitetului județean de 
partid : Deficiența principală în a- 
ceastă privință este că unele sarcini 
„se pierd pe drum". în unele co
mune — Stelnica, Sudiți, Vlad Țepeș, 
Giurgeni, de exemplu — ansamblul 
sarcinilor ajunse la organizațiile de 
bază e cu mult inferior celui trans
mis la județ. Fie că nu și le notea
ză, fie din „economie" de timp sau, 
pur și simplu pentru că le consideră 
minore, secretarii comitetelor comu
nale de partid „sar" peste unele pro
bleme, transmit trunchiat altele. De 
exemplu, la comitetul județean de 
partid am insistat asupra criteriilor 
de selecționare a propagandiștilor, a 
cursanților, de stabilire a cursurilor în
vățământului de partid. Ulterior, e- 
fectuînd un control în comunele 
Jegălia, Ulmu, Unirea, Ștefan Vodă, 
Reviga, am constatat atît necunoaș
terea, cît și neaplicarea acestor cri
terii. Ceea ce dovedește, evident, ne- 
respectarea indicațiilor date cu pri
lejul instruirii.

NICOLAE MIHAILA, secretarul 
comitetului de partid din comuna 
Gheorghe Doja : Transmiterea in
completă are tonsecințe negative, 
bineînțeles, în organizațiile de bază. 
Așa s-a întîmplat la noi. Indicațiile 
privind îmbunătățirea muncii politice 
de masă în perioada campaniei de 
primăvară au fost transmise în or
ganizația de bază nr. 2 de la C.A.P. 
incomplet. Ca urmare, acțiunile mun
cii politice n-au vizat în primul rînd 
mobilizarea oamenilor la muncă, 
s-au efectuat greșit unele lucrări etc.

ION PETRE : Pe bună dreptate, 
la conferința primarilor și secretari
lor comitetelor de partid de la co
mune, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea ca munca de 
partid să abordeze, într-o măsură 
mai mare ca pînă acum, problemele 
mari ale vieții satului. Acesta e un 
obiectiv care trebuie să ne fie clar 
încă de la instruire. Tocmai de aceea 
se impune să acordăm principala a- 
tenție alegerii sarcinilor esențiale, de 
primă însemnătate. în acest context 
socot că nu este suficient faptul că în 
ultima perioadă s-a îmbunătățit con

ținutul instruirilor la comitetul jude
țean de partid ; în aceeași măsură 
trebuie să acționăm mai mult și mai 
organizat pentru sprijinirea organi
zațiilor de partid, ca ele insele să se 
poată orienta spre problemele ma
jore ale satului.

REDACȚIA : Negreșit, un rol Im
portant în sprijinirea și orientarea 
organizațiilor de partid îl are, după 
instruire, cel ce răspunde de în
drumarea lor. Avem în vedere atît 
instructorii, cît și membrii biroului

urma Iui. Instructorul nu trebuie eâ 
fie un simplu inspector. Din păcate 
și unii membri ai biroului comitetu
lui județean trec în același mod prin 
comune. Ei se opresc, de regulă, la 
comitetul comunal, dar mai puțin se 
ocupă de organizațiile de bază să
tești, de la ferme și brigăzi. Or, 
tocmai acolo se simte nevoia unui 
ajutor mai competent, mai per
sistent.

CONSTANTIN VANA, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid din 
comuna Dichiseni : In comuna noas
tră s-au perindat, în ultimii doi ani, 
trei instructori. Ei n-au reușit să cu
noască nici măcar oamenii. Iar de 
acest lucru a profitat fostul președin
te al C.A.P. Abuzurile, sustragerile 
din avutul obștesc, alte abateri au 
impus, pînă la urmă, sancționarea și 
destituirea lui.

REDACȚIA : Părerile pot fi îm
părțite. Importantă este, desigur, ac
tivitatea concretă, continuă pentru 
îndrumarea și orientarea muncii or

INSTRUCTOR SAU... INSPECTOR 
DIN FUGA TRENULUI?

Cum se realizează uneori sprijinirea organizațiilor 
de partid comunale

Viată de partid

comitetului județean cara se ocupă 
de un anumit număr de organizații.

ION TARACHIU : Evident. In 
sensul acesta s-au și repartizat oa
menii. Un instructor se ocupă și răs
punde de un grup de comune în 
care nu avem secretari scoși din pro
ducție, un membru al biroului co
mitetului județean — de toate organi
zațiile de partid de pe raza unui 
consiliu intercooperatist. Ambii în
drumă, coordonează și exercită con
trolul întregii activități de partid pe 
o perioadă de maximum un an. 
După aceasta se rotesc.

NICOLAE MIU, secretarul comi
tetului de partid din comuna Grivi- 
ța : E puțin un an. Și iată de ce. 
Comuna noastră numără circa 11000 
locuitori — peste 800 fiind comu
niști — 4 comitete de partid și 24 
organizații de bază. Cînd să le cu
noască, în mod temeinic într-un an, 
un singur om 7 Doi-trei ani, cred 
eu, ar fi perioada optimă care să-i 
asigure stabilitate și să-i prileju- 
iască atît cunoașterea profundă a 
comunei, cît și organizarea unor 
ample acțiuni a căror eficiență să 
poată, fi urmărită și corijată-în timp.

ION PETRE : Uneori, permanenti
zarea pe o perioadă mai îndelun
gată face loc obișnuinței, receptivi
tatea la neajunsuri scade. Important 
nu e faptul că avem un om la co
mună, că ajunge și stă, efectiv, un 
an, să zicem, în organizațiile de 
bază ale satului, ci calitatea muncii 
sale, cum și cît îndrumă, eficiența 
practică a acestei activități. La noi 
s-a întîmplat ca un activist al sec
ției de propagandă, trimis într-un 
colectiv la cîteva comune, să treacă 
realmente... ca trenul prin gară 
sau ca un inspector grăbit. La 
critica noastră a răspuns că are ex
periență, că poate îndruma și două 
localități într-o zi. Controlîndu-1. la 
Reviga, am constatat că nu făcuse 
mai nimic. De aceea, îndrumîndu-1 
să fie mai exigent, față de el și or
ganizația respectivă, i-am recoman
dat să stea cel puțin 20 de zile intr-o 
comună. Să rămînă. practic, ceva în

ganizațiilor de partid — problematica 
pe care se axează aceasta.

TRAIAN TOPALA, secretarul co
mitetului de partid din comuna 
Gheorghe Lazăr : Din experiența 
noastră ne-am dat seama că atunci 
cînd am primit ajutor in problemele 
mari ale organizației de partid, ale 
satului, munca noastră a avut, efec
tiv, de cîștigat. Cînd la noi s-a in
trodus acordul global, instructorul de 
partid ne-a ajutat concret la gîndi- 
rea și inițierea unor acțiuni politice 
variate în toate organizațiile de bază 
din C.A.P. Cu grafice, panouri, dia
grame extrase din documente de 
partid, cu ajutorul unor specialiști, 
s-au exemplificat, în fața birourilor 
organizațiilor de bază, a brigadierilor 
și a șefilor de echipă, avantajele și 
superioritatea noului sistem. La rîn- 
dul lor, aceștia au dus o intensă 
muncă'1' politică printre cooperatori, 
convingindu-i de eficacitatea acordu
lui global. De aici se vede cît de 
mult contează în ce probleme sîntem 
ajutați. De exemplu, într-o perioadă 
eram preocupați de creșterea com
bativității comuniștilor. Atunci, îna
intea adunărilor generale de dare de 
seamă anuale ale organizațiilor de 
partid, un membru al biroului comi
tetului județean ne-a ajutat să în
tărim spiritul critic, să dezbatem ca
zurile de neparticipare la muncă, la 
învățămîntul de partid, nerespecta- 
rea disciplinei și a democrației coo
peratiste. Cadrul creat a oferit posi
bilitatea unor discuții vii, combative, 
cu efecte pozitive asupra vieții de 
organizație. Abordarea ulterioară a 
altor teme vizînd conținutul adună
rilor generale de partid, respectarea 
principiului muncii colective, organi
zarea muncii politice pentru dezvol
tarea conștiinței cooperatorilor ș.a. 
au permis încetățenirea în organiza
ția noastră a unui stil de muncă efi
cient, ancorat efectiv în problema
tica majoră a satului socialist con
temporan.

FLORIAN UDMA, instructor al co

mitetului județean de partid : Ceea 
ce nu se întimplă, din păcate, în 
toate organizațiile de la sate. Bună
oară, In timp ce pentru introducerea 
acordului global la Frățilești s-a fo
losit — cu bune rezultate — întreg 
evantaiul mijloacelor muncii politice 
de masă, la Săveni, dimpotrivă, s-a 
procedat pe cale administrativă. Re
zultatul : în prima unitate, toți indi- 
catorii de plan au fost îndepliniți și 
depășiți, în cealaltă, nici unul ; la 
Săveni, valoarea normei convențio
nale a fost de numai 21 de lei, față 
de 50 de lei,' la vecinii lor din co
muna Gheorghe Lazăr. întreb deci : 
ce-au făcut, în anul trecut, instruc
torul, tovarășul din biroul comitetu
lui județean de partid care au răs
puns de comuna Săveni 7

REDACȚIA : Din ultimele două In
tervenții rezultă, ca o cerință esen
țială în îndrumarea activității orga
nizațiilor de partid, necesitatea de a 
munci cot la cot cu oamenii.

MARIN LEFTER, instructor al 
comitetului județean de partid : 

Exact. Și voi ar- 
■gumenta cu fap
te. In patru or
ganizații de par
tid de la C.A.P. 
Independența, a- 
dunările generale 
de partid se des
fășurau cu o pre
zență de numai 
60 la sută. De ce 
lipseau oamenii ? 
„Sînt foarte ocu
pați 1", ni s-a 
răspuns. Am con
trolat. Realitatea 
era alta. Am ini
țiat o discuție cu 
cele patru bi
rouri, precum și 
cu 20 de comu
niști din organi
zațiile respective. 
Ce a rezultat 7 
Unii nu erau 
convocați la
timp ; alții, vă- 
zîhd că pînă la 
începerea ședin

ței se așteaptă 1—2 ore, întîrziau ; 
pe unii nu-i mai anunțau birourile 
pentru că, chipurile, tot nu veneau. 
Firește, am trecut efectiv la ajutora
rea birourilor organizațiilor de bază 
atît in pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale, cît și în convo
carea oamenilor, în atragerea lor la 
dezbateri, în elaborarea unor hotăriri 
bune. Efectele au fost cele așteptate. 
Următoarele adunări generale s-au 
desfășurat în prezența Întregii orga
nizații, s-au caracterizat printr-o 
pronunțată exigență față de . lipsuri.

ION NASTASE, directorul S.M.A. 
din comuna Cuza Vodă, membru în 
biroul comitetului județean de partid: 
Important e și modul în care se face 
repartizarea răspunderilor în îndru
marea muncii de partid la sate. Sînt 
comune de care răspund eu și, în 
același timp, și alți tovarăși. La cîte
va ședințe chiar, au participat doi 
membri ai biroului. în schimb, cum 
s-a demonstrat aici, de alte oomune 
nu se ocupă nimeni.

REDACȚIA : Se întîmplă uneori 
ca cei care îndrumă organizațiile de 
la sate să nu se ocupe de întreaga 
sferă a problemelor muncii de 
partid, ei să-și îndrepte cu' precădere 
atenția către unele domenii de care 
răspund efectiv

ION TARACHIU : Intr-adevăr, în
drumarea trebuie să cuprindă în
treaga muncă de partid, să urmă- 
r,cască efectiv realizarea în practică 
a sarcinilor. Unii activiști insă, cu 
deosebire cei care răspund de secto
rul economic, „văd", practic, doar 
„parcela" lor. Se interesează numai 
de plan și mai puțin de celelalte as
pecte ale muncii de partid. Firește, 
noi combatem asemenea concepții. 
De aceea, în scopul îmbunătățirii ac
tivității de instruire și îndrumare a 

■organizațiilor de partid de la sate, în 
luna martie vom trimite în teren 
patru colective. Avînd în fruntea lor 
membri ai biroului județean, ele vor 
analiza, în principal, cum se înfăp
tuiesc programul de educație comu
nistă, sarcinile din rezoluția Confe
rinței pe țară a secretarilor și pri
marilor de la comune, din documen
tele celui de-al doilea congres al ță
ranilor cooperatori, punînd accent pe 
îmbunătățirea stilului de muncă și 
creșterea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid în viața satului.

Masă rotundă organizată de 
Ioan VLANGA
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CURIER JURIDIC

Reglementări

in vigoare privim!

TRANSFERUL

SALARIA ȚILOR
La întrebarea mai multor cititori ai ziarului 

nostru, în legătură cu reglementările în vi
goare privind transferul unui salariat de la o 
unitate la alta, am solicitat să dea răspuns 
pe tovarășul DUMITRU APOSTOL, consilier 
juridic șef în Ministerul Muncii.

Norocul — spune o vorbă I 
veche — vine de unde nici nu I 
te aștepți. Pensionarul Cicerone I 
Argintescu din Galați nu pare > 
a fi insă de aceeași părere. In I 
consecință, în ultimii trei ani I 
și-a procurat mai multe obliga- | 
țiuni C.E.C. și... a așteptat. Pină 
acum — după cum ne scrie el I 
— cînd patru dintre acestea au I 
ieșit cîștigătoare, unul adueîn- 
du-i un noroc de 50 000 lei. De | 
unde se vede că și norocului îi I 
place să se statornicească mai I 
ales acolo unde este întîmpinat . 
așa cum se cuvine. Un argument I 
(și încă ce argument 1) pentru | 
ca pensionarul C.A...._ să aștepte 
în continuare. Cum îi vor răs- | 
plăti această încredere tragerile I 
viitoare ?

Noi produse 

ale industriei locale

(Urmare din pag. I)

Legea nr. 1/1970 pri
vind organizarea și 
disciplina muncii în 
unitățile socialiste de 
stat nu a abrogat dis
pozițiile Codului Mun
cii referitoare la trans
fer, ci doar a comple- 

aceste reglemen- 
Astfel, pentru

perfectarea transferu
lui unui salariat in 
interesul serviciului 
este nevoie, pe lin
gă acordul celor două 
unități și al salariatu
lui, și de aprobarea or
ganului ierarhic supe
rior unității care acor
dă transferul. In ca
zul transferului de la 
o instituție centrală 
sau de la o unitate cu 
statut de centrală, a- 
cesta se poate realiza 
numai cu acordul ce
lor două unități și al 
salariatului, fără nici o 
altă aprobare. Trans
ferul la cerere se poa
te realiza numai cu 
consimțămîntul celor 
două unități și al sala
riatului. Subliniem că 
acordarea transferului 
la cererea salariatului 
trebuie să se facă pen
tru motive bine justifi
cate, cum ar fi : apro
pierea de familie, tre
cerea într-o altă mun
că, starea sănătății sa
lariatului etc.

In practică s-a sta
tuat ca unitatea 
dorește 
ze

care 
încadre- 

prin transfer un 
salariat de la o altă 
unitate, după ce a ob
ținut consimțămîntul a- 

, cestuia, să solicite prin- 
ț tr-o adresă acordul u- 
i riității al cărei angajat 
! este salariatul în cau

ză. Adresa trebuie să 
conțină : numele sala
riatului, funcția, sala
riul și locul de muncă 
în care acesta urmea
ză a fi încadrat, preci
zarea dacă transferul 
se face în interesul ser
viciului sau la cerere, 
precum și data la care 
cel în cauză trebuie 
să se prezinte la ser
viciu. Avînd în vedere 
condițiile menționate 
în adresă, unitatea so
licitată poate fi sau nu 
de acord. Dacă trans
ferai urmează a avea 
toc la cererea salaria
tului și unitatea soli
citată este de acord, 
atunci ea va comunica 
în scris aceasta unită
ții solicitante, emițînd 
concomitent o dispozi-

*
*

a-

ție de transfer. Așa 
cum am arătat, dacă 
transferul urmează a 
se face în interesul 
serviciului, unitatea 
solicitată, chiar dacă 
este de acord, trebuie 
să ceară în scris apro
barea organului ierar
hic superior. Numai 
după ce primește
probarea acestuia, ea 
va comunica în scris 
acordul său la trans
fer. menționînd numă
rul și data adresei prin 
care organul ierarhic 
superior a aprobat 
transferul și emițînd, 
în același timp, dispo
ziția de transfer. în 
ambele cazuri, dispo

Răspuns 
la întrebările

cititorilor

să

ziția de transfer tre
buie să cuprindă : 
nitatea, funcția, sala
riul și locul de muncă 
în care salariatul se 
transferă, data la care 
se va prezenta la ser
viciu, precum și natu
ra transferului : în in
teresul serviciului sau 
Ia cerere.

La data cînd condu
cerea unității care a 
cerut transferul a pri
mit comunicarea cu 
privire la acordul ce
leilalte unități, trans
ferul se consideră per
fectat, noua unitate la 
care va lucra salaria
tul urmînd a face în
cadrarea acestuia. Su
bliniem faptul că uni
tatea solicitată nu poa
te schimba niciodată 
natura transferului 
determinată de unita
tea solicitantă și ac
ceptată de salariat. în 
cazul cînd s-a râipuns 
greșit, schimbîndu-se’ 
natura transferului, a- 
cesta trebuie privit ca 
nefiind perfectat 
deci nu se poate emi
te dispoziția de trans
fer ; cele două unități 
și salariatul urmează 
să negocieze. în conti
nuare, pînă la realiza
rea unui acord perfect.

Acordarea transferu
lui este atributul ex
clusiv al conducerii

li

Și'

unității și al organului 
ierarhic superior, care 
vor aprecia situația în 
funcție de necesitățile 
unității și motivele sa
lariatului. Aceasta în
seamnă că împotriva 
refuzului de acordare 
a transferului salaria
tul nu are deschisă 
nici o cale de atac, de
oarece conducerea uni
tății refuzînd acorda
rea transferului 
încalcă nici * 
dere legală.

Acordarea 
rului după 
contractului 
este interzisă. Salaria
tul căruia i s-a refu
zat transferul de către 
conducerea unității, 
dacă apreciază refuzul 
ca nejustificaț — mai 
înainte de a desface 
unilateral contractul 
său de muncă — se 
poate adresa organului 
ierarhic superior uni
tății respective. După 
o analiză temeinică
a situației, organul
ierarhic superior, dacă 
consideră nejustificat 
refuzul unității, poate 
dispune retroactiv a- 
cordarea transferului, 
acesta putînd avea 
însă numai caracterul 
unui transfer la cere
rea salariatului.

O ultimă precizare 
pe care o facem este 
în legătură cu mențiu
nile ce trebuie făcute 
în carnetul de muncă. 
Astfel, pentru a putea 
stabili corect unele 
drepturi ce se cuvin 
salariaților transferați 
de la o unitate la alta, 
este absolut necesar ca 
in carnetul de muncă 
al celor în cauză să se 
facă totdeauna men
țiunea „transferat în 
interes de serviciu" 
sau „transferat la ce
rere", folosindu-se tri
miterea la reglemen
tările legale corespun
zătoare în ceea ce pri
vește determinarea na
turii transferului. în 
cazul transferului în 
interesul serviciului, 
unitatea de unde plea
că angajatul, pe lingă 
cele arătate, va men
ționa în carnetul de 
muncă : „cu aprobarea 
organului ierarhic su
perior".

Este util să arătăm 
importanța respectării 
cu strictețe a tuturor 
acestor reguli în ce 
privește transferul u- 
nui salariat de la o 
unitate la alta, intru- 
cît încălcarea lor de
termină întotdeauna 
litigii de muncă de na
tură a perturba buna 
desfășurare a activită
ții unităților.

nu
o preve-

transfe- 
desfacerea 
de muncă
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O „omisi
une" într-o |
evidență 
secretă |

Definind gestiunea magazinu- 
lui universal al cooperativei de I 
consum din comuna Aciș (Satu- I 
Mare), Stefan Opriș a sustras, ’ 
timp de 12 ani. aproape 230 000 I 
lei. Cu vremea, se convinsese că I 
„metoda" sa de a delapida, pa- I 
țin cite puțin, nu va da nici- . 
odată greș. Mai cu seamă că el I 
ținea și o evidență foarte stric- | 
tă a sumelor sustrase, cu ajuto
rul căreia la „controale" știa I 
precis cită marfă fictivă trebuie I 
să declare in plus fată de va- ' 
loarea reală a stocurilor din de- | 
pozit ! (Bineînțeles, la aceasta I 
l-a ajutat și încrederea oarbă (?) I 
a nenumărafilor revizori și > 
membri ai comisiilor de inven- I 
tariere care i s-au perindat prin ’ 
deoo^*' O cih’ă „a scăpat" însă i 
din faimoasa lui evidență. I 
Cifra pe care a avut grijă s-o • 
includă de curînd in calcul tri- l 
bunalul județean : 17 ani inchi- I 
soare! •

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii" |

SLATINA (corespondentul 
„Scînteii", Emilian Rouă).

Colectivele de muncitori. Ingi
neri și tehnicieni din întreprin
derile de industrie locală ale ju
dețului Olt s-au angajat ca în 
acest an să depășească valoarea 
producției globale din 1971 cu 7 
milioane lei, iar cea a producției 
marfă cu 6.5 milioane lei. După 
cum releva tovarășul Marin San
du. inginer-șef al direcției jude
țene de industrie locală, preocu
parea tuturor unităților în acest 
sector este îndreptată spre conti
nua diversificare și îmbunătățire 
a calității producției. La între
prinderea de industrie locală 
„Oltul" Slatina, de pildă, (unde 
în aceste zile a luat ființă un

atelier de proiectare și execu
tare de prototipuri) se vor rea
liza noi garnituri de mobilă și 
piese separate combinate din 
lemn și aluminiu sau cu împle
tituri de răchită, plăci înnobilate 
și fier forjat. Vor ti livrate co
merțului noi modele de tacimuri 
și servicii de bucătărie, diferite 
aparate electro-casnice, stllpi te
lescopici pentru susținerea cofra- 
jelor la blocurile de locuințe, o- 
biecte de artizanat, piese de 
schimb auto. Produsele unități
lor de industrie locală din ju
deț sînt cunoscute și apreciate și 
in alte țări, printre care Anglia. 
U R.S.S., R.F. a Gerțnaniei. Iran. 
Libia. Franța. Norvegia. Canada.

în unitățile de alimentație publică din Bacău

GRIJĂ FAJĂ DE CONSUMATORI
BACĂU (Corespondentul „Scin- 

teii", Gh. Baltă).
In municipiul Bacău funcțio

nează in prezent peste 150 de 
unități de alimentație publică. 
Marile restaurante din parcurile 
„Libertății" și „Trandafirilor", 
Popasul Gherăiești, unitatea cu 
specific local „Moldoveanca", 
precum și cele cinci unități pro
filate pe produse lacto-vegeta- 
riene. atrag zilnic un mare nu
măr de consumatori. O preocu
pare permanentă pentru condu
cerea T.A.P.L.-Bacău constă in 
studierea, prin sondaj, a prefe
rințelor cetățenilor. în acest 
scop sînt organizate consfătuiri,

expoziții cu meniuri specifice 
bucătăriei locale, schimburi de 
experiență etc. Ca urmare, cea 
mai mare parte a unităților pun 
azi la dispoziția consumatorilor 
produse alimentare proaspete 
și semipreparate in laboratoarele 
și bucătăriile proprii.

— Unitățile noastre — ne 
spune tovarășul Emilian Rusu, 
director al T.A.P.L. — au rea
lizat în ultima vreme peste 60 de 
sortimente culinare tradiționale. 
Vrem ca fiecare consumator — 
fie el turist sau localnic — să se 
simtă „ca acasă". Vrem ca fie
care consumator să fie servit cît 
mai bine.

lei. Unii n-au văzut, iar 
alții, abdicînd de la îndato
ririle lor, abdicînd de la 
cinste și demnitate, i-au 
dat ajutor să încalce legea, 
să înșele, să ture din ave
rea publică. Nu spunem 
un lucru nou afirmînd că 
oricine este direct răspun
zător pentru ceea ce se pe
trece la locul său de mun
că. pentru tot ceea ce i-a 
fost încredințat în virtutea 
funcției. Filmul unei alte 
împrejurări din aceeași 
suită nu este altceva de- 
cît o filă in plus la dosa
rul indiferentei, al ignoră
rii și tratării cu ușurință 
a propriilor obligații de 
serviciu. O filă semnifica
tivă :

...O privire circulară, mal 
mult orientativă prin curte, 
și omul a ales. Parcă ar 
merita încercarea. întredes- 
chide prudent ușa primului 
birou. Aici, se lucrează...

— Știți, pentru angajări...
— Biroul celălalt, la șeful 

de atelier, îi răspunde ci
neva fără să ridice ochii de 
pe hîrtii Intrusul se retra
ge. se îndreaptă spre ușa 
de alături. Bate încetișor. 
Nici un răspuns. Mai în
cearcă o dată. La fel. Apa
să ușor pe clanță și intră, 
înăuntru, nimeni. Fixează, 
fără mare interes, un teanc 
de hîrtii. cîteva dosare, o 
ștampilă. în sfîrșit, și o 
ștampilă. O încercare de 
probă și, dintr-un buzu
nar, apar mai multe hîr
tii... Cîteva mișcări, ce-a 
fost mai greu s-a făcut. 
Restul e un fleac 1 O 
semnătură, acolo, și să-și 
treacă numele : Iacob Ion, 
devenit ad-hoc salariat la 
întreprinderea de foraje 
București — Atelierul de 
reparații utilaje. Să aibă 
parte de sănătate ingine
rul Gheorghe Dumitrescu, 
șeful atelierului... Ceva mai 
tîrziu, același Iacob, la 
magazinul „Victoria", raio
nul aparate de radio și te
levizoare : privește, trage 
cu urechea, intră în trata
tive cu gestionarul. Nici o 
piedică, omul nu e curios.

Se și întocmesc acte : 
contract de vînzare-cumpă- 
rare între (...) și Ion Iacob, 
salariat al întreprinderii 
de foraje București. „Cum
pără" în rate două aparate 
de radio în valoare de 4 020 
lei ; le lasă în custodie a- 
celuiași gestionar. îi tre
buie clienți. Găsește doi 
amatori, cu același sistem 
al reducerii prețului... la 
strîmtoare.

...Din rechizitoriul procu
raturii aflăm că in decurs 
de 4 luni, Iacob Ion, „pe 
baza unor dovezi (n.n. — 
adeverințe de salariat).

roul deschis, cu ștampila u- 
nității la îndemîna oricărui 
nepoftit — greșeală desigur 
gravă și ea — n-a fost însă 
singura împrejurare care 
i-a dat apă la moară in
fractorului. In cuprinsul a- 
celuiași dosar se mai întîl- 
nesc și alte nume, se mai 
conturează și alte vinovății : 
ceea ce părea la început a 
fi doar fapta oarecărui es
croc singular s-a dovedit 
pînă la. urmă a ti rodul u- 
nui șir de „contribuții" în 
care se Împletesc ușurința, 
abuzul, complicitatea.

In noiembrie 1970. I. Ia-

treacă, și-i dă chiar el un 
număr la întimplare). ta- 
cob, idem : cumpără și 
vinde (5 500 lei). Intre timp, 
sosesc scadențele ratelor și 
trebuie schimbată sursa. Gă- 
sește alți furnizori de ade
verințe contrafăcute : după 
Nica își pun cinstea la tara
bă contra sumei de... 50 lei 
adeverința revizorul conta
bil Gheorghe Avramia și e- 
lectricianul Augustin Pop. 
Altă perioadă de „glorie". în 
rețeaua comercială vin una 
după alta dovezi fictive, 
dar nimeni nu sesizează ni
mic. Cornelie Slăvescu. șe-

UN VlNZĂTOR DE CHILIPIRURI
falsificate de el, a încheiat 
un număr de 12 oontracte 
cu diferite organizații co
merciale din Capitală, cum- 
părînd in rate mărfuri 
de 56 306 lei, pe care le-a 
revîndut in scopul de a-și 
asigura cîștiguri ilicite Ne
plătind ratele, iar pe de 
altă parte nefiind încadrat 
la locurile de muncă indi
cate în adeverințele falsi
ficate. banii cuveniți orga
nizațiilor socialiste n-au pu
tut ti recuperați". înșelă
ciune, fals, procedee nelip
site din arsenalul de meto
de al indivizilor de teapa 
lui Iacob. procedee despre 
care codul penal vorbește In 
termeni fără echivoc, cum 
fără echivoc este și sanc
țiunea acestor fapte. Cazul 
in sine n-ar fi reținut o 
atenție aparte dacă se do
vedea a fi doar cazul unui 
oarecare ins. altminteri, nu 
la prima manifestare anti
socială. nu la prima sanc
țiune penală.

Greșeala inginerului Gh. 
Dumitrescu, de a lăsa bi-

cob mimează că vrea să lu
creze ca strungar la între
prinderea de mecanizări și 
transporturi București. Se 
răzgîndește repede. Nu mai 
repede insă de a obține o 
dovadă de salariat, prilej 
cu care Nicolae Nica, func
ționar la serviciul personal 
al întreprinderii amintite 
comite primul fals, mențio
nînd o vechime ireală și un 
salariu mult mai mic. Un 
întreg circuit administrativ 
nu observă nimic. Iacob 
cumpără in rate haine de 
3189 lei și le vinde chiar 
din magazin. La mai puțin 
de o lună revine din nou : 
deși părăsise de două săp- 
tămîni serviciul, deși mai 
avea prin urmare o rată, 
mai obține încă o dovadă. 
Cumpără și vinde iarăși : 
peste 9 000 lei. Revine și a 
treia oară De data asta a 
fost mal greu. însuși sărito
rul funcționar Nica trebuind 
să se zbată pînă să-i obțină 
prețioasa dovadă (director, 
contabil șef. serviciul per
sonal. numai pe la registra
tură nu mai are curajul să

ful magazinului de mobilă 
(unitatea 32) Gara de Nord, 
n-are curiozitatea să se în
trebe de unde-o mai fi ră
sărit și întreprinderea... 
U.P.P.P.M.P.A. 1 (care de 
fapt nici nu există. înșirui
rea de litere nefiind decît 
inspirația lui Iacob).

După cum ne declara di
rectorul coordonator al 
O.C.L. Mobila din București, 
Alberto Pesavento, „orice 
contract de vinzare cumpă
rare în rate trebuie vizat de 
șeful unității respective o- 
bligat să verifice cu acest 
prilej legalitatea dovezii de 
salariat" Cum se îndepli
nește pe alocuri această o- 
bligație se vede cît se poa
te de limpede cînd apar la 
plată întreprinderi imagina
re și cumpărători fantomă. 
O demonstrează cu priso
sință și alte contracte în
cheiate de I. I. : Ia cî
teva contracte, pe dovadă 
scrie de exemplu UCECOM, 
Iar pe ștampilă... Cetrocoop! 
Să nu mai vorbim de șter
săturile și modificările — 
care doar nu strigă singure :

K S B ■
fals ! — cu care era împo
dobită mai fiecare din ade
verințele prezentate de Ia
cob. Dar în caruselul indi
ferentei, nimeni n-a obser
vat, nimeni n-a remarcat 
nici o nepotrivire. Dă hîr- 
tia, poftim marfa ! Optică 
a interesului-parcelă. a indi
ferenței și ușurinței. Optică 
ce dă deseori apă la moară 
celor. certați cu legea. Dacă 
— așa cum este firesc, așa 
cum este necesar — pentru 
făptaș și complicii săi răs
punderea este penală, cazul 
în sine are destule semnifi
cații care invită și obligă la 
meditație: grija pentru a- 
vuția obștească, pentru ceea 
ce este încredințat fiecă
ruia nu poate fi nici sus
pendată. nici lăsată in sea
ma altcuiva. Iar pentru cele 
relatate aici există acum și 
un

epilog judiciar...
consemnat zilele trecute la 
întreprinderea de mecani
zări și transporturi Bucu
rești. Intr-o sală arhiplină, 
procurorul a prezentat fap
tele. a evidențiat periculozi
tatea lor socială și vinovă
țiile inculpaților. Pe fețele 
multora din cei prezenți se 
putea citi indignarea, dure
rea pentru ceea ce n-au pu
tut opri la timp. Erau și pri
viri care ținteau în - jos: 
sentimentul culpabilității a- 
pasă și dincolo de boxa acu
zaților
■ ...în numele legii noastre 
socialiste, al oamenilor cin
stiți, instanța de judecată 
pronunță verdictul :-ani grei 
de închisoare pentru Ion 
Iacob. care n-a vrut să 
meargă în aceeași cadență 
cu toată lumea ; ani grei 
pentru Nica Pop și Avra
mia care și-au vîndut cin
stea și libertatea pe argintii 
rușinii. Zornăitul banilor 
nemunciți nu poate, nu are 
cum să ducă la alt epilog. 
Este, credem, ceea ce s-a 
înțeles într-o seară de fe
bruarie în sala unei între
prinderi de pe șoseaua Pan- 
telimon...

altcevttn.su
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ÎN CONSTRUCȚII 

Productivitate sporită, termene 
de execuție mai reduse

Referindu-se la cerința 
punerii mai intense în va
loare a rezervelor impor
tante ce există pe șantiere 
în domeniul creșterii pro
ductivității muncii, scurtă
rii duratei de execuție a lu
crărilor, la Conferința pe 
țară a cadrelor de condu
cere din întreprinderi și 
centrale industriale și de 
construcții tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Este 
necesar să se ia măsuri ho- 
tărite pentru folosirea de
plină a fondului de timp, 
pentru extinderea acordu
lui global — formă deosebit 
de stimulativă de salarizare 
în construcții...". într-ade- 
văr, practica arată că acolo 
unde acordul global se apli
că judicios, în condițiile 
stabilite de reglementările 
în vigoare, rezultatele mun
citorilor de pe șantiere sînt 
tot mai bune, ele concreti- 
zindu-se în intensificarea 
ritmului de execuție, fără a 
dăuna calității, în obținerea 
unor randamente superioare 
în muncă, pe calea organi
zării judicioase a lucrărilor, 
in ultimă instanță, în redu
cerea termenelor de punere 
în funcțiune a obiectivelor 
și capacităților de produc
ție.

O asemenea experiență a 
acumulat, în ultimul timp, 
colectivul ÎNTREPRINDE
RII DE CONSTRUCȚII SI
DERURGICE DIN HUNE
DOARA. Deși a fost nevoit 
să facă față unor greutăți — 
în bună măsură obiective — 
colectivul acestei mari în
treprinderi a îndeplinit anul 
trecut integral prevederile 
planului, la unii indicatori 
obținînd chiar depășiri im
portante. Greutățile au 
constat mai ales în lipsa 
forței de muncă calificate, 
cu precădere la meseriile 
de dulgher, fierar-beto- 
nist, zidar și sudor. A- 
ceastă stare de . lucruri a 
determinat conducerea în
treprinderii să impulsio
neze acțiunea de extindere 
a sistemului de lucru în a- 
cord global, cu scopul esen
țial de a asigura folosirea 
eît mai judicioasă a forței 
de muncă de care dispune, 
realmente, această mare 
unitate de construcții si
derurgice.

în ce constau, pe scurt, 
rezultatele obținute, mai 
ales sub raportul creșterii 
productivității muncii lu
crătorilor întreprinderii, 
accelerării ritmului de e- 
xecuție pe șantiere ? (pre
cizăm că, in decurs de un 
an, numărul constructori
lor care lucrează în acord 
global s-a dublat). Din ca

pul locului, un prim efect : 
reducerea — în majoritatea 
cazurilor — a duratei de 
execuție a lucrărilor cu 2 
pînă la 10 zile față de plan. 
Zidarii-șamotori, zidarii- 
roșu, dulgherii, lăcătușii și 
electricienii care au lucrat 
în acord global au reali
zat, comparativ cu cei în 
acord simplu, o productivi
tate orară a muncii cu 20,5 
pînă la 55,5 la sută mai 
mare ; corespunzător, sa
lariul orar a crescut între 
5.8 și 21,5 Ia sută. Munci
tori ca fierar-betonistul 
Vasile Pascu, lăcătușul 
Martin Koti, electricianul 
Ion Auner, zidarul samotor 
Kovaci Domokos au obți
nut. în medie, salarii lu-

Tribuna 
experienței 
înaintate

nare de 1998, 2564, 2646 si 
3244 lei.

— Extinderea muncii în 
acord global, ne relata tov. 
Ilie Ștefăniță, șeful ser
viciului salarizare al în
treprinderii, a fost bine 
pregătită, pentru a nu o 
compromite. S-au organi
zat consfătuiri cu maiștrii, 
șefii de brigăzi și de lo
turi, cu normatorii și per
sonalul operativ de pe 
șantiere, în cadrul cărora 
s-au clarificat problemele 
ridicate de aplicarea aces
tui sistem de către un nu
măr cit mai mare de lu
crători. Mai ales în rîndul 
normatorilor operativi de 
pe șantiere, au fost difu- 
,«ate;; inș.țjuctlupi precise, ros 

: r- cuprinzînd exemple con- ' 
crete — în scopul aplicării ■"- 
exigente, cit mai - riguroase, 
a acordului global, obiecti
vele primordiale urmărite 
fiind creșterea susținută a 
productivității muncii, re
ducerea duratei de execu
ție a lucrărilor, fără a 
știrbi cu nimic calitatea 
acestora. N

— Pe lingă faptul că asi
gură o utilizare superioară 
a forței de muncă de care 
dispunem — a adăugat tov. 
ing. Gheorghe Moldt, di
rectorul general al I.C.S. 
Hunedoara — această for
mă de salarizare ne per
mite să repartizăm mai oo- 
reot cîștigurile pe formații 
de lucrători. în funcție de 
realizările fizice în înde
plinirea planului de con-

strucții-montaj. Pe baza 
experienței de pînă acum, 
putem spune că sîntem pe 
deplin edificați asupra a- 
plicării judicioase a acor
dului global. Efectele pozi
tive înregistrate privesc 
creșterea preocupării pen
tru pregătirea temeinică a 
lucrărilor, desfășurarea lor 
în ritm susținut, scurtarea 
termenelor de execuție. 
Oamenii cu o calificare 
mai inaltă sint cu mult mai 
receptivi față de munca în 
acord global, fapt confir
mat și de' generalizarea a- 
cesteia în cadrul șantiere
lor electrotehnic, construcții 
IV și montaj II. De aici, au 
decurs, în bună parte, și 
măsurile luate de noi pen
tru îmbunătățirea pregă
tirii tehnlco-profesionale a 
muncitorilor. Au apărut 
însă și unele fenomene 
negative pe care ne stră
duim să le înlăturăm. De 
pildă, se vehiculează ideea 
greșită că există lucrări 
„bune" și lucrări „rele" 
(acestea din urmă, chipu
rile, nu s-ar preta la acor
dul global), scăpîndu-se 
din vedere faptul că scopul 
este ca toate să fie execu
tate pe baza celui mai efi
cient sistem de salarizare. 
De asemenea, strădania 
noastră de a-i cuprinde și 
pe tehnicieni și maiștri în 
acest sistem de muncă s-a 
izbit, în unele situații, de 
tendința acestora de a ob
ține cîștiguri cit mai mari, 
fără ca acestora să le co
respundă o productivitate 
superioară a muncii.

Ținind seama de faptul 
că în anul 1972 planul de 
producție al întreprinderii 
prevede o creștere sub
stanțială, de peste 60 la sută 
față de anul trecut, preo
cuparea conducerii este 
de a extinde munca în a- 
cord global la lucrări cit 
mai.ipplte și mai complexe, 
în acest fel. potențialul teh
nic și uman al întreprinderii 
este mai' bine utilizat, jn 
scopul înfăptuirii și depăși
rii prevederilor planului de 
construcții-montaj. Datele 
înregistrate pe două luni 
din anul curent sînt edifi
catoare în acest sens : atît 
la construcții, cit și la mon
taj planul a fost îndeplinit 
și depășit în mod substan
țial. La aceste rezultate, un 
aport deosebit l-a avut a- 
plicarea acordului global, 
instrument eficace de mă
rire a randamentului mun
cii constructorilor.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii*

LA STAȚIUNEA AGRICOLĂ
'■ *

EXPERIMENTALĂ CARACAL

Cercetarea științifică 
in pas cu cerințele practicii

Stațiunea experimen
tală agricolă Caracal, prin 
realizările obținute în ac
tivitatea de cercetare, s-a 
făcut cunoscută în unită
țile de producție din ju
dețul Olt și din județele 
limitrofe. în ultimii cinci 
ani, au fost create cîteva 
soiuri de cereale cu ca
racteristici agrobiologice 
ridicate. Este vorba de 
soiul de orz C6, de 
soiurile de grîu Olt și 
Roșu românesc, precum 
și de un alt soi de grîu 
Arnăut (Durum) C 1138. 
Pe baza rezultatelor obți
nute în producție, în toam
na anului trecut, în coo
perativele agricole din 
județele Olt, Teleorman 
și Dolj, aflate în aria de 
influență a stațiunii, s-au 
însămînțat 4 000 ha cu orz 
C 6, 3 000 ha cu griu Roșu 
românesc și peste 10 006 
ha cu soiul Olt. Precoci
tatea, una dintre caracte
risticile de bază ale soiu
rilor C 6 și Roșu româ
nesc, oferă posibilitatea 
obținerii, in același an, de 
pe aceeași suprafață de 
teren, a încă unei recolte 
fie de porumb, fie de alte 
plante agricole.

— Pentru ca rezultatele 
cercetătorilor noștri să 
nu se limiteze doar la 
cirnpurile de experiență 
ale stațiunii, ci să avem o 
confruntare largă cu pro
ducția, ne spunea dr. ing. 
Constantin Bălan, directo
rul stațiunii, avem orga
nizate. la întreprinderile 
agricole de stat Redea și 
Brebani două ferme-pilot, 
iar la cooperativele agri
cole Bucinișu, Dobroslo-

veni, Drăgănești-Olt, Stoi- 
cănești și acum la Crîm- 
poia, județul Olt, Izvoa
rele, Tătărăști și Rado- 
iești, județul Teleorman, 
puncte de sprijin. Practi
ca ne-a dovedit utilitatea 
atît a fermelor-pilot, cit și 
mai ales a punctelor de 
sprijin. în acest fel, re
zultatele cercetătorilor 
noștri sînt generalizate 
mai repede în producție. 
Ba mai mult. în unele ca
zuri. extinderea în cul
tură a unor . soiuri s-a 
făcut mai repede decît 
omologarea lor.

— Ce priorități aveți a- 
cum pe agenda de lucru 1

— Multe, chiar foarte 
multe. Ne preocupă însă 
în cea mai mare măsură, 
găsirea unor soluții, a u- 
nor metode de cultură 
pentru folosirea eficientă 
a pămîntului, pentru aco
perirea lui cu vegetație u- 
tilă în tot timpul anului. 
Intenționăm ca, pe baza 
unor rezultate obținute, să 
extindem folosirea ca 
masă verde in perioada 
lunilor de toamnă a orzu
lui C 6. Iată cum se pro
cedează :

• Perioada august—sep
tembrie și pinâ la căderea 
zăpezii se poate „acoperi" 
cu plante de furaj care să 
reziste la brumă. Orzul 
semănat între 15 august 
și 10 septembrie înspică 
la 15 octombrie—1 noiem
brie, asigurînd 15—20 de 
tone masă-verde la hectar. 
Se poate folosi pentru 
pășunat sau administrat 
la iesle ca masă verde 
pînă la căderea zăpezii. în

primăvară urmează o cul
tură obișnuită.
• In perioada octom

brie—noiembrie terenul 
poate fi folosit prin culti
varea soiului de mazăre 
furajeră, Artona. Semănat 
toamna, în octombrie, a- 
cest soi vegetează normal 
și în perioada 10—20 mai, 
poate fi recoltat. Asigu
răm 20—30 tone de masă- 
verde la hectar, care se 
poate și bricheta sau' ad
ministra ca fin. După ma
zăre se cultivă, in mod 
obișnuit, porumb pentru 
boabe.

• O altă variantă pen
tru folosirea eficientă a 
fondului funciar, care a 
dat bune rezultate, este 
cultivarea unor forme de 
cereale păioase de toamnă 
timpurii (orz C 6, grîu 
Roșu românesc), care se 
pot recolta în prima și a 
doua decadă a lunii iunie. 
Urmează apoi o a doua 
cultură de boabe care poa
te fi porumb din soiul 
timpuriu, fasole soia, sau 
chiar floarea-soarelui. A- 
ceastă metodă, în județul 
Olt, se extinde foarte 
mult, mai ales pe terenu
rile irigate. în prezent, ne 
aflăm în faza producerii 
de sămînță timpurie din 
soiurile amintite. Multe u- 
nități practică aceste sis
teme de cultură, iar rezul
tatele sint ca și cele în
registrate pe cirnpurile 
experimentale ale stațiu
nii.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii”

FNSĂMÎNȚĂRILE DIN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ
Măsuri pentru folosirea 
rezervei de apă din sol
(Urmare din pag. I)

administrate pe terasele cu vie, 
pe terenurile pregătite a fi în- 
sămînțate cu porumb și sfeclă de 
zahăr. „Asigurînd îngrășăminte, să
mînță, pat germinativ de bună ca
litate și semănînd la timpul optim 
— spunea interlocutorul nostru — 
este imposibil să nu obținem recolte 
bogate".

...La cooperativa din Sărmaș s-au 
transportat 1 440 tone gunoi de grajd 
pe o suprafață de 48 hectare care se 
va însămînța cu sfeclă de zahăr. De 
asemenea, s-au aplicat 128 tone în
grășăminte chimice pe o suprafață 
de 586 hectare s-au curățat 280 hec
tare pășuni și au fost săpate șan
țuri pentru scurgerea apei de pe te
renurile semănate cu grîu. Pe o' su
prafață de 5 hectare finețe s-au să
pat șanțuri pentru desecare, dislo- 
cîndu-se 800 metri cubi pămînt. Au 
lucrat 150 cooperatori.

Omul, principalul deținător al 
„frînelor" din campaniile agricole, 
nu este neglijat. Mat ales grija pen
tru ca femeile cooperatiste să poată 
participa la muncă : „La Viforoasa 
va funcționa o grădiniță cu mîn- 
care caldă pentru 28 de copii, iar 
la Rouă pentru 29 de copii. In co
munele Bala și Crăiești-Reghin con
ducerile cooperativelor s-au ocupat 
de (introducerea la grădinițele-cămin 
a programului de 10 ore și de crearea 
celor mai bune condiții pentru în
grijirea copiilor".

Sînt consemnate în buletinul infor
mativ amintit și acele locuri unde 
pregătirile n-au fost încheiate : „In 
ședința consiliului de conducere al 
cooperativei agricole din Chiher 
s-au repartizat sarcinile pe sectoare. 
S-au luat măsuri pentru buna des
fășurare a campaniei de primăvară 
și s-a ascultat informarea prezen
tată de brigadierul zootehnic. în 
cadrul ședinței s-a ridicat proble
ma că nu se găsesc cuțite de plug 
pentru pluguri reversibile. Secția de 
mecanizare din Chiher are nevoie de 
4 tractoriști"

De obicei, campania agricolă de 
primăvară implică multe aspecte 
ca acesta, de pildă : „La coopera
tiva din Idrifaia s-au desfundat

300 hectare teren pentru vie. însă 
nu există nici un specialist care să 
coordoneze lucrările de plantat". Ra
poarte scurte și solicitări abundă de 
multe ori. S-ar părea că problema 
semințelor rămîne încă un semn de 
întrebare pentru acest județ, de a- 
ceea se cere o preocupare deosebită 
în acest sens a tuturor organelor 
răspunzătoare. Buletinul prezintă și 
aceste aspecte : „La cooperativa Mo- 
șuni s-au însămînțat 4 hectare cu 
ovăz. Se solicită sprijin pentru procu
rarea de semințe de in și porumb".

In această primăvară rezerva de 
apă din sol este mai redusă. Ea va 
trebui menținută prin executarea 
lucrărilor solului. Cum se prezintă 
global, pe județ, situația arăturilor 
sau a celorlalte lucrări de întreți
nere a solului este o întrebare la 
care nu se poate răspunde. O astfel 
de situație nu există. Si totuși gă
sim, în vizita efectuată, că' pe unele 
sole nu au fost efectuate arăturile. 
De aceea, trebuie acordată o mare 
atenție grăbirii acestei lucrări, care să 
se execute concomitent cu grăpatul 
pentru a se preintîmpina pierderea 
apei din sol. Arăturile trebuie execu
tate acum, ținind cont, în primul rînd, 
de plantele care urmează a fi însă- 
mînțate în prima epocă. Aceasta pen
tru că prelungirea perioadei de semă
nat ar putea avea efecte defavora
bile asupra recoltelor.

Sînt consemnări din debutul cam
paniei agricole de primăvară, lucrări 
care, fără îndoială, se vor intensi
fica de la o zi la alta.

Munca bine organizată 
în fermele legumicole 
(Urmare din pag. I)

Anul acesta se vor cultiva 4 000 ha 
cu legume. De pe această suprafață 
va trebui să se obțină un fond de 
marfă de peste 52 000 tone, din care 
35 000 tone se vor livra pieței pentru 
aprovizionarea populației din județ și 
a altor localități din țară. Numai în 
solarii se vor cultiva 30 ha cu tomate 
timpurii. Pentru acestea sint nece
sare 13 milioane fire de răsaduri. în
treprinderea pentru producerea, va
lorificarea și industrializarea legume
lor și fructelor Brăila a organizat 
producerea centralizată a acestor ră
saduri. La serele intercoopera-

tiste. din Surdila-Găiseanca se vor 
produce astfel, în două etape, 2,6 mi
lioane fire de răsaduri (tomate tim
purii, ardei etc.). Acestea vor fi 
distribuite fermelor legumicole din 
județ. 1,3 milioane de fire de răsaduri 
din prima serie sînt deja repicate in 
ghivece nutritive. „In jurul datei de 
20 martie — ne declară ing. Ion 
Danielescu, director tehnic al 
I.P.V.I.L.F.-Brăila, vrem să le plan
tăm în solarii".

Ca urmare a unei bune organizări a 
muncii, în marea majoritate a ferme
lor vizitate de noi — Tichilești, Gro- 
peni, Tufești, Țibănești și altele — se 
remarcă stadiul avansat al lucrărilor, 
cu circa două săptămini față de anul 
trecut. De pildă, la ferma legumico
lă nr. 2 a cooperativei agricole Tichi
lești, încă din luna ianuarie s-au se
mănat 6 ha cu ceapă. 5 ha cu mor
covi, un hectar cu mărar. în luna 
februarie s-au semănat 3 ha cu spa
nac, 2 ha cu ridichi și 4 ha cu mor
covi. în ziua raidului, peste 100 de 
cooperatori lucrau la repicatul ulti
melor răsaduri de tomate și la repa
ratul solariilor, confecționau rogo
jini, verificau sistemele de irigații. 
„O lucrare urgentă către care am în
drumat oamenii — ne spunea ingi
nera Georgeta Cioclov — este plan
tatul arpagicului pe cele 10 hectare, 
din care am realizat 4 hectare". Ace
leași aspecte le-am întîlnit și la fer
mele legumicole de la cooperativele 
agricole Gropeni, Tufești, Țibănești 
și altele.

Cu toate acestea treburile nu merg 
tot atît de bine în toate fermele le
gumicole din județul Brăila. La fer
mele legumicole de la cooperativele 
agricole Mircea Vodă și Cîineni, de 
pildă, se întîrzie transportul gunoiu
lui. Repicatul răsadului se execută 
anevoios. La ferma legumicolă de la 
cooperativa agricolă Galbenu nu ,ș-a 
respectat graficul de eșalonare a se
mănatului în răsadnițe, datorită sla
bei preocupări a șefului de fermă. 
Emil Tudor, și a consiliului de con
ducere al cooperativei. Ca și la coo
perativele agricole Mircea Vodă și 
Cîineni și aici repicatul răsadurilor 
întîrzie, deși stadiul de creștere a 
plantelor reclamă de urgență această 
lucrare. Ce ’se impune ? Ca în timpul 
care a mai rămas să se treacă de ur
gență la amenajatul paturilor calde, 
la repicatul plantelor. Se recomandă, 
de asemenea, urmărirea modului în 
care se dezvoltă plantele în răsadnițe 
și ghivecele nutritive.

CONTRASTE
Categoric, Brâncuși
n-ar fi fost de acord!

con-
- Tg. 
„argu- 

cără- 
sticlă

Binecunoscută de gor- 
jeni, întreprinderea 
județeană de 
strucții-montaj 
Jiu, datorită 
mentelor" din 
midă, beton și
pe care le-a înălțat în 
județul Gorj și-a ciș- 
tigat o meritată faimă, 

înțelegem dorința 
constructorilor între
prinderii de a dirija 
toată forța de muncă 
direct pe șantierele din 
subordine, 
rească de 
termenele 
lucrările 
Dar de ce 
glijată „ograda" ' pro
prie, asta nu înțelegem 
de fel. Căci la sediul 
întreprinderii mențio
nate, situat în plin 
centrul municipiului

dorința fi- 
a preda la 

prevăzute 
contractate, 
trebuie ne-

Comorile

tainice

Tg. Jiu, deci in văzul 
tuturor, lucrurile merg 
tare anevoie. ’ Doar 
pentru înlocuirea țiglei 
de pe acoperiș, cu ta
blă, se lucrează, nici 
mai mult nici mai pu
țin, decît de... vreo 
4 luni. Productivi
tatea celor șase meș
teri ce lucrau „acolo 
sus" era din cale afară 
de coborită : 0,5 mp
tablă pe zi. Poate meș
terii nu mai vor să co
boare. îndrăgostiți de 
„Coloana infinitului" 
ce se zărește de pe a- 
coperiș. Totuși, lu
crarea ar trebui ter
minată. „Infinitul" co
loanei nu poate fi con
siderat ca etalon pen
tru termene de lucru pe 
șantiere. Categoric, nici 
Brâncuși n-ar fi 
de acord.

La fabrica de piele și încălțăminte „Clujana" se 
desfășoară o amplă acțiune de valorificare supe
rioară a materiei prime, în scopul reducerii conti
nue a cheltuielilor materiale de producție. Incepînd 
cu luna ianuarie, aici a luat ființă o nouă 
secție în care resturile provenite de la croitul pieilor 
sînt acum transformate în fețe pentru sandale sau 
pantofi pentru copii. Pe aceeași linie se înscrie și 
extinderea producției de șpalt-velur pentru încăl
țăminte și a șpaltului tăbăcit vegetal pentru înveliș 
de tocuri sau rame necesare la diferite sortimente 
de încălțăminte. S-au creat modele de pantofi și 
ghete, mai ales pentru copii, confecționate din bu
căți mici de piele ștanțate, în diferite forme : fîșii, 
romburi, cercuri etc, în diferite culori, din care o 
parte au fost contractate și pentru export. Tot din

resturile care pînă acum se aruncau sau se vindeau 
la prețuri derizorii se confecționează port-chei, port- 
stilou, ornamente pentru încălțăminte și îmbrăcă
minte. degetare, manșete.

O.recentă realizare vine să împlinească eforturile 
colectivului acestei mari întreprinderi privind uti
lizarea cu maximum de randament a materiilor 
prime. Despre ce este vorba ? A fost obținut un nou 
sortiment de piele sintetică destinată articolelor de 
marochinărie, cu aspect Și calități fizico-mecanice 
superioare. Sortimentul este rezultatul destrămării 
in fibre de diferite dimensiuni a deșeurilor de piele 
care nu pot avea altă utilizare, fiind apoi restructu
rate, cu ajutorul unor lianți, pe cale chimică In 
fotografic : aspect din secția croitorie a fabricii.
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rește, cu programarea acestora, po
trivit cerinței de a asigura reali
zarea reviziilor și reparațiilor la timp 
și de bună calitate. Deosebit de im
portant este, însă, ca această pro
gramare să nu fie privită îngust, ca 
o problemă strict calendaristică, ci 
să aibă în vedere, deopotrivă, atît 
oportunitatea reparației, cît și alege
rea celei mai eficiente metode de e- 
xecuție. Așadar, să urmărim mai în- 
tîi cum se programează activitatea de 
revizii și reparații în alte întreprin
deri.

— Unitatea noastră — ne spunea 
ing. Mihai Cobaschi, șeful serviciu
lui plan-utilaje din cadrul Uzinei de 
medicamente din București — a fo
losit pînă acum numai metoda pre- 
ventiv-planiflcată de programare a 
reparațiilor, pe baza căreia. în urma 
unei inspecții tehnice, se stabilea 
data intrării în reparație a utilaju
lui. Cu timpul, însă, ne-am dat sea
ma că metoda în sine poate și tre
buie să fie perfecționată, în vede
rea luării în calcul a unor durate 
minime, cît mai realiste și exacte de 
execuție a fiecărei etape din pro
gramul de reparații. Acest lucru a 
fost pasibil prin aplicarea, la condi
țiile concrete, a teoriei grafelor. In 
acest fel, au fost create condiții pen
tru o urmărire strictă și o corela
re precisă a stadiilor de reparare a 
instalației pe fiecare subansamblu. 
Efectul ? Numai la o singură in
stalație — cea de fabricare a sulfa- 
tiazolului — la care am aplicat a- 
ceastă metodă, am obținut o scurtare 
sensibilă a duratei de execuție, ceea 
ce a însemnat un spor de produc
ție de circa un milion de lei.

După cum se vede, la uzina bucu- 
reșteană s-a găsit un drum mai si
gur în vederea atingerii unor indici 
înalți de eficiență in domeniul re

parării utilajelor. Esențial e ca ex
periența bună cîștigată să circule cit 
mai repede, să fie generalizată Ia 
toate reparațiile ce se efectuează nu 
numai în unitate, ci și în celelalte 
întreprinderi din cadrul centralei de 
medicamente și coloranți. Fiindcă, 
pînă acum, experiența amintită n-a 
depășit „porțile" uzinei.

O programare judicioasă a re
parațiilor se verifică in practi
că drept eficientă numai dacă, în 
continuare, se asigură o bună orga
nizare a execuției reparațiilor. Și în 
acest domeniu au fost conturate o 
serie de metode moderne. Este vor
ba, printre altele, de metoda execu
tării reparațiilor pe baza subansam- 
blelor, folosită cu bune rezultate la 
Uzina de radiatoare, echipament me
talic, obiecte și armături sanitare din 
București. Pe scurt, metoda constă în 
înlocuirea subansambiului defect cu 
altul existent în rezervă, ceea ce face 
ca perioada de imobilizare a utilaju
lui pentru reparații să fie scurtată 
substanțial.

— Aplicarea metodei reparațiilor 
rapide, prin folosirea de ansam- 
ble și subansamble, ne spunea 
inginerui-șef mecano-energetic de 
la UREMOAS, Vasile Iliasa, numai 
la secția de radiatoare a dus la o 
creștere a producției cu peste 8 mi
lioane Iei costurile de întreținere și 
reparație pe o perioadă de un an 
micșorindu-se cu aproape 40 la sută.

Și alte întreprinderi s-au convins 
de eficiența deosebită, incontestabi
lă a aplicării metodei subansamble- 
lor în execuția reparațiilor. Nu însă 
întotdeauna s-a trecut cu curaj la 
folosirea practică a acesteia. Bună
oară, la centrala industrială a me
dicamentelor și coloranților se află 
întocmit, de un an, un studiu pri
vitor la eficiența executării repara
țiilor prin metoda subansamblelor. 
in acest studiu se arată că. folosin-

du-se procedeul amintit la efectua
rea unei reparații a instalației de 
stabilizatori de P.V.C. de la Uzina 
de medicamente București, durata de 
imobilizare a acesteia se reduce de 
peste 7 ori în comparație cu meto
dele „clasice". Deși Ministerul In
dustriei Chimice a fost avizat de un 
an asupra studiului în cauză, pînă 
acum centralei nu I s-a trimis nici 
un răspuns. Și, astfel, la C.I.M.C. o 
inițiativă valoroasă a fost dată ui
tării, lipsindu-se economia națională 
de importante sporuri de producție.

Tot mai mult, în cadrul progra
mării și organizării reparațiilor uti
lajelor se au în vedere nu numai 
restabilirea caracteristicilor tehnico- 
funcționale inițiale, dar și moderni
zarea lor, care are drept efect mă
rirea randamentului in folosirea a- 
cestora. La Uzina de strunguri din 
Arad s-a modernizat sistemul de 
ungere la unele freze portal prin 
schimbarea sistemului vechi cu un 
dispozitiv automat. Pe această cale 
se asigură prevenirea uzurii fizice, 
prelungindu-se perioada dintre re
parațiile curente și capitale cu peste 
20 la sută.

Rezultatele obținute în unele în
treprinderi în domeniul folosirii me
todelor avansate de programare și 
organizare a reviziilor și reparații
lor se impun extinse și generaliza
te. Și aceasta depinde de fiecare în
treprindere și centrală industrială in 
parte. Circumscrisă la activitatea 
sistematică de sporire a gradului de 
utilizare a capacităților de produc
ție, această problemă trebuie soluțio
nată în spiritul indicațiilor date la 
Conferința pe țară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi și centrale 
industriale și de construcții, pentru a 
se lichida neintîrziat neajunsurile in 
domeniul întreținerii, reviziei și re
parațiilor mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor industriale.

Există la bibliote
ca Oficiului de stat 
pentru invenții și 
mărci (O.S.I.M.), o co
lecție de aproximativ 
trei milioane și jumă
tate de brevete, pa
tente și descrieri de 
invenții, datind, aproa
pe toate, de mai puțin 
de 15 ani; Este, fără 
doar și poate, un a- 
devărat tezaur de in
teligență tehnică — a- 
ceste finalizări ale cer
cetării științifice apli
cative conținînd, sub 
formă de soluții prac
tice inedite ale unor 
probleme tehnice, un 
imens volum de infor-, is 
mâții valoroase. ... Se
pare însă că nu
toți cei care ar. tre
bui să știe acest 
lucru îl știu. Căci nu
mai așa se explică 
faptul că, deși solu
țiile a diferite teme din 
planurile de cercetări 
și proiectări pe anii 
trecuți ale , unor uzine

și chiar institute de 
specialitate puteau fi 
găsite aici, de-a gata, 
fără osteneală, în co
lecția de brevete a 
O.S.I.M. — ele au fost 
ignorate. In necunoș- 
tință de cauză, s-a 
consumat, adesea, mul
tă energie și mult timp 
pentru „descoperirea" 
unor soluții gata puse 
la punct și încă la ri
dicat nivel tehnic. 
Din dorința ca o ase
menea anomalie să nu 
se mai repete, adre
săm tuturor cercetă
torilor, proiectanților, 
inventatorilor și inova
torilor îptijpbarea : ați 
consultat brevetele de 

.ririyenții- din domeniul 
'■care vă preocupă?

Dacă nu, nu uitați s-o 
faceți. Colecția de bre
vete a O.S.I.M. vă aș
teaptă și vă oferă un 
material, veți consta
ta, surprinzător de bo
gat.

Descoperirea

de la Vaslui: anul

are 60 de luni
ju-întreprinderea 

dețeană de construcții 
Vaslui a început încă 
din 1970 construcția 
unor obiective zooteh
nice în județul cu a- 
celași nume. Este vor
ba de Complexul in- 
tercooperatist pentru 
creșterea și îngrășa- 
rea taurinelor de 
Costești 
complex avicol 
găini ouătoare 
de carne, lîngă 
După ce, la 
s-au schimbat 
samentele. ceea ce 
generat ’ .____
lor cu întîrziere. con
structorii au început 
să tergiverseze lucră
rile și fără „cauze o- 
biective". în primele 
două luni din acest 
an s-a realizat numai

la 
unși de 

pentru 
și pui 
Vaslui, 
început 
ampla- 

_ a 
definitivarea

3.4 la 
anual 
montaj. Adică, o pro
porție foarte rațională 
dacă anul ar avea vreo 
60 de luni. In luna fe
bruarie. la Costești 
s-au executat lucrări 
în valoare de numai 
o sută de mii de lei, 
față de 2.5 milioane, 
cît prevede planul 
trimestrial. La păsări, 
unde halele trebuie să 
fie gata pină la data 
de 30 iunie 
registrează 
ritm. Pină 
soluționa 
între astronomi 
trustul local de 
strucții, cu privire . 
împărțirea anului, n-ar 
vrea consiliul popular 
județean să-i pună la 
curent cu calendarul 7

sută din planul 
de construcții-

a.c.. se în- 
același 

cînd se va 
divergența 

Și 
con

ta

Și vițeii s-au mirat

ca la poarta nouă
Anul acesta urmea

ză să intre în func
țiune numeroase în- 
gră.șătorii de taurine. 
Un specific al aces
tora se referă la fap
tul că vor crește și 
zeci de mii de viței 
sugari, proveniți din 
cooperativele agricole 
și din alte sectoare. 
Aceștia vor fi alăptați 
„la găleată", cu un 
preparat românesc 
denumit „Inlavit", ca
re în urma experi
mentărilor a dat re
zultate bune. Majori
tatea 
pentru faza intii de 
creștere a vițeilor ur
mează să fie termina
te pînă la 30 iu
nie anul curent, iar 
unele încă în luna 
mai. Dacă in ceea ce 
privește realizarea u- 
nor investiții în va
loare de multe mili
oane de Iei există 
premise certe, în 
schimb plutește o to
tală incertitudine în 
ceea ce privește con
fecționarea unor uti
laje simple pentru a-

adăposturilor

lăptarea vițeilor, care 
urmau să fie asigu
rate de către Cen
trala industrială pen
tru fabricație, repara
ții și montaj în agri
cultură (C.I.F.R.M.A.). 
Deși s-au făcut co
menzi din timp, con
ducerea centralei a- 
mintite nu a găsit so
luția pentru a execu
ta un utilaj sim
plu : dizolvator-omo- 
genizator pentru „In- 
lavit". Mai intii a 
preconizat să-l execu
te din tablă inox la 
un preț de 20 000 lei 
bucata. Pe bună drep
tate. beneficiarul a 
solicitat un material 
mai ieftin — tablă 
zincată. care ar redu
ce costul la circa 2 000 
lei. Există unele pro
misiuni de 
re â acestui 
rat pentru... mai 
ziu. în trimestrele 
mătoare.

Numai că vițeii 
vor putea aștepta pină 
atunci. Auzind de ter
mene și vițeii s-au mi
rat. Ca la poarta nouă.

realiza- 
dezide- 

tîr- 
ur-
nu

1
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Nicolae DRAGOȘ

de 
gra- 

ca deznădăjduite, 
poezie adevă- 
emoției ce ni 
citind paginile 
află în harul

SI

ale 
marile 
Bogza 
aceea

Consta tarea 
se impune

primă 
au- 

ca un 
știitid

Priveliști

acestei cărți, ca 
a oricăreia din 
sale, dezvăluie 
imnic, solemni-
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studioului 
Sahia“) 

nu numai 
autentici- 
ceea ce

ne
1-a 

atîtea 
ob- 

foarte

sentimente"

treaz și 
eroică

că tot universul 
lucrează.

a spațiului 
nesc, frumusețea

în frunțile

cu „
NOTE PE LECTURĂ

scrînciobul copi-

PROGRAMUL I

cinema

11.45;

21,

(Urmare din pag. I) apoi

comitetului

se

VIC-
18.30;

oor- 
a- 

sta- 
unul

tîr- 
in- 
se- 
de

— 11.30; 15,30; 19.

1
I

*

I

ț

Erebara. Imaginea : 
film care nu trebuie

pomenești că 
la ce va fi cind

absolvenți ai 
profesionale, 

de profil 
abia se în-

se dădea serios de 
în timpul stagiului, 
se zicea că ri-au 

nimic timp de

Blognfla unei tinereți
2 milioane lei 
decît în 1970). 
și numărul mare al 
care comnun col°c-

209

Saim Kokona. Muzica : Robert Radoya. Cu : Arian Semto 
9ă lipsească din preocupările părinților și educatorilor.

elevi, operatorul 
Dumitru Trotuș, 

printre „veterani" 
de ani).

, mă

Scenariul : Flamour Topi. Regia : Gezim 
Mevlan Shanay, Rouytime Disha. Vn

I

13.30: îo;,.^

INCOMPATIBILITATEA PROZEI REALISTE

Nicolae lorga, G. Călinescu, Tudor 
Via’nu, Lucian Blaga s-au întrebat, 
nu o dată, care sînt caracterele esen
țiale ale literaturii române. Mai pu
țin cunoscute, tocmai pentru că nu 
s-au grupat monografic într-o pre
ocupare, sînt opiniile lui Camil Pe
trescu. Intr-un eseu publicat în 1939 
(Eminescu și esențele), scriitorul fă
cea o observație plină de consecințe 
și ușor de aplicat și altor momente 
din istoria literaturii noastre. Și a- 
nume : primele traduceri din poezia 
lui Eminescu în Franța fuseseră ro
manțele ; traducătorii consideraseră 
romanțele ca fiind cele mai specifice 
creații eminesciene. Dar 
tica franceză poetul a fost 
rat în lotul șansonetiștilor, 
cu greu a putut fi dislocat 
ducerile ulterioare. Ne

evident structura tradițională și nu 
mai sîntem țara cu datele demogra
fice și cu caracteristicile menționate 
de vechile enciclopedii. Orașul indus
trializat a devenit o realitate preg
nantă în peisajul general al țării. Au 
crescut puternic rîndurile intelectua
lității. Cîteva romane publicate in 
ultimii ani sînt, din acest punct de 
vedere, cărți specifice pentru litera
tura noastră actuală, fără să specu
leze artificii, zone de pitoresc excesiv 
sau elemente de gratuit decor 
lingvistic.

E poate mai dificil de definit, de

în cri- 
înoorpo- 
din care 
prin tra- 
întrebăm 

dacă, tradusă, o parte a prozei noas
tre din ultimii ani n-ar oferi senza
ția de „modă" împrumutată. Dacă, în 
1939, autorul Patului Iui Procust se 
întreba ce este specific în' Eminescu 
pentru ca străinii să aibă, citindu-1, 
reprezentarea spiritului românesc, cu 
atît mai mult trebuie să ne întrebăm 
prin ce proza noastră de azi își poate 
defini specificitatea ?

Cele mai evidente aspecte specifice 
prozei noastre contemporane sînt, 
cum e și firesc, cele tematice. Reali
tățile noastre socialiste, cu tot ce a- 
vem mai caracteristic pe plan social, 
politic, uman, frămîntările noastre 
de azi ne singularizează, cu un cuvînt, 
ne definesc, chiar dacă unele su
biecte par a nu satisface pe unii ce 
teoretizează „neutralismul estetic” și 
„aplatizarea funcțională" a temelor 
artistice. Romane ca Moromeții lui 
Marin Preda, Ce mult te-am iubit de 
Zaharia Stancu sau Groapa lui Eu
gen Barbu pot oferi această singu
larizare fără să existe pericolul con
fuziei cu unele tematici de import.

Cărțile prin care să ne definim 
specificitatea nu se reduc, desigur 
numai la romanul sau la povestirea 
cu tematică rurală, cum, de asemenea, 
s-a încercat să se acrediteze. La noi 
mutațiile social-politice din ultimul 
sfert de veac ne-au schimbat în mod

sesizat specificul prozei noastre ca 
modalitate de expresie, ca stil, ca 
structură categorială. Pînă de curind, 
romanul a fost balzacian sau prous- 
tian ; celelalte modalități nu erau 
esențiale. Experimentele din ultima 
vreme au dus la o multiplicare a sti
lurilor, dar și a „modernismeloi-", 
conjugate sau singularizate, lansate 
ca un „val" sau ca o modă. Se înțe
lege, nu este nimic nefiresc în apli
carea unor experimente. Discuția tre
buie să înceapă însă de acolo 
unde intervine jocul absurd și 
tuit, căutarea „noului artistic" 
scop în sine. Și, cu atît mai mult, de 
acolo de unde începe exclusivismul. 
Prozatorii abisali au negat tot ce nu 
era abisal, existențialiștii și absur- 
diștii tot ce nu suna la fel\ cu exerci
țiile lor. Au apărut „proze” nonfigu
rative în care confesiunea a devenit 
infraanalitică, totul părînd scris pen
tru o lume suprasensibilizată, în care 
literatura nu mai e o plăcere, o sa
tisfacție estetică, ci un joc sau un 
„drog al lucidității". Autorii acestor 
proze par a uita că, funcțional, arta 
prozatorului constă în capacitatea sa 
de a înțelege (în orice stil și în orice 
modalitate) contemporaneitatea

de a-și adapta genul la necesită
țile ei.

Specifice nouă ni se par cărțile 
scrise narativ (nu în stilul narațiu
nii demodate), pline de culorile tari 
ale limbajului nostru neabstractizat; 
în care farmecul epicului, s-a adîncit. 
Iar epicul se realizează numai prin 
ceea ce are specific ca gen. Un mare 
prozator, un scriitor cu vocație re- 
nunțînd la epic se minimalizează. Un 
prozator antiepic poate fi interesant 
și necesar ca unicitate, dar mai mulți 
scriitori pot compromite categoria. 
Urmuz e remarcabil prin unicitate și 
prin legendă, prin consecințele pe 
care literatura sa le implică, dar o 
literatură plină de Urmuzi ar fi, 
după opinia mea, o pseudoliteratură. 
Povestirea, caracterul narativ le con
sider esențiale pentru destinul pro
zei noastre, a, cărei orientare de e- 
sență, a cărei modalitate de existen
ță este cu primordialitate realismul.

Criza . fenomenologică 
nismului, căutarea 
„prozei pentru 
aici legile altui 
unde lucrurile 
s-a simțit și la 
în cîteva cărți............... ..
unde s-au născut, cărțile respective 
ar prezenta pe autorii lor ca pe niște 
subfiliați stilistici ai prozatorilor la 
modă acolo.

Doi prozatori contemporani, dintre 
cei mai reprezentativi, au dovedit și 
prin diverse pledoarii (Eugen Barbu 
prin Caietele Princepelui și Marin 
Preda în Imposibila întoarcere) că 
orice inovație se cere aplicată fondu
lui nostru narativ și orice soluție fon
dului nostru esențial. După opinia 
mea, deci, dincolo de narațiune, de 
epic, în sensurile cele mai evoluate 
și mai moderne, nu există și nu poate 
exista, proză contemporană româ
nească de înaltă valoare, cu șansa de 
a se adresa cititorilor de azi și de 
mîine, de a depune mărturii edifica
toare asupra realităților noastre so
ciale și umane.

9,00 Deschiderea emisiunii de 
mineață. Telex.

9,05 Ritm, tinerețe, dans.
10,00 Curs de limba engleză — lec

ția a 6-a.
10,30 Telecinemateca : „Afurisitul 

de bunic".
12,00 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba germană 

— lecția a 5-a.
Deschiderea emisiunii 
după-amiază.
Emisiune în limba maghiară.
Confruntări. Cum aplicăm 
legea ? încadrarea și promo
varea în muncă a persona
lului.
Muzică ușoară cu formația 
„Savoy".
Publicitate.
1001 de seri : Intîmplări cu 
Petl.
Telejurnal.
Reflector.

LA RADIO

O EMISIUNE

în chiar ziua deschi
derii, la București, a 
celui de-al II-lea Con
gres al Uniunii Națio
nale a Cooperativelor 
Agricole de Produc
ție, teatrul-document 
al Radiodifuziunii ne 
propunea, pentru 70 
de minute, un popas 
în mijlocul țăranilor 
cooperatori din Stoi- 
cănești, comună așe
zată „în Boian, pe 
Călmățui".

Istoria contempora
nă a acestui sat de 
multimilionari și eroi 
ai muncii socialiste se 
desprindea pentru în
ceput lent, cu o chib
zuială aleasă. din 
greaua curgere a vre
mii : „Cine poate să 
știe de cînd sîntem și 
cîte s-or fi petrecut pe 
pămînturile astea ale 
noastre. Din tată în fiu 
se zice că numele de 
Stoicănești s-ar trage 
de la ciobanul Stoica, 
care a venit și a rămas 
cu oile pe aici, deoa
rece a găsit și pășune 
și adăpost". „Cuvînt 
înainte" menit să im
pună tonalitatea gravă, 
generală a evocării, 
dar și marca unică a 
autenticității, a spon
taneității. Reporterul, 
Vasile Coîocaru, și-a 
invitat eroii să-și re
constituie datele sem
nificative 
tîei lor. 
trăiască biografia 
centă. în 
raneitate" 
act de 
conștientă 
jare comunistă în ma
rile schimbări ale 
timoului nostru. De la 
amintirea unui 1907 de

ale evolu- 
să-si re- 

re- 
„contempo- 
înteleasă ca 
participare 

și de anga-

a moder- 
disperată a 

proză" (aplicîndu-se 
domeniu, al poeziei, 
stau cu totul, altfel), 
noi, și-a aflat ecoul 
Dar, traduse în țara

Emil MÂNU

20.10 Tinerii despre ei înșiși.
20.40 Pagini de umor ; Charlie 

Chaplin.
21.10 Fotbal : Ujpest Budapesta — 

Celtic Glasgow (Cupa cam
pionilor europeni). înregistra
re de la Budapesta.

22.40 „24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunli — 
Festival Beethoven. Dirijor : 
Iosif Conta. Solist : Ion Voi- 
cu. In program : „Marea 
fugă", cantata „Liniștea mă
rii" și „Călătorie fericită", 
Concertul pentru vioară șl 
orchestră, uvertura „Inaugu
rarea casei". In pauză : 
genda.

21,45 Muzică ușoară cu formația 
Puiu Mancaș (Ploiești).

22,00 Film serial : Planeta gigan-

â

Observarea lumii din 
jur. a spectacolelor naturii, 
în exploziile vegetale sau 
in încremenirea seculară a 
rocilor, introspecțiile în
tr-un timp istoric riguros 
definit prin marile lui per
sonalități — totul se pro
duce în scrisul lui Geo Bog
za sub imperiul unor ori
ginale impulsuri lirice, de- 
finindu-i atitudinea funda
mentală în fața vieții, a lu
mii ca aparținînd unui ro
mantic poet modern.

Recentul volum. Priveliști, 
și sentimente, tipărit de E-’ 
ditura Minerva, are o sem
nificație aparte. Este de 
real interes pentru cerce
tătorul literar să observe 
cum autorul descoperă noi
le realități ale țării, con
fruntarea dintre eterna ei 
natură și intervenția spec
taculoasă a omului, modi
ficarea naturii de către 
constructorii ultimelor de
cenii.
care __ ___
torul se dezvăluie. 
adept al înnoirilor, 
să observe și să pună în lu
mină mai presus de orice 
fapta omului. Permanente
le naturii, ale istoriei, ale 
omului însuși nu sînt ac
ceptate în ipostaze imobile, 
osificate, ci — cu o rară a- 
cuitate a observației și a 
traducerii în cuvînt memo
rabil a rezultatelor ei — 
gîndite, înfățișate în deve
nirile lor firești. în înno
bilările lor secrete.

Două sînt zonele țării față 
de care scriitorul își . măr
turisește un atașament 
structural ; meleagurile 
Moldovei și ale Dobrogei. 
Anteic, sentimentul dobîn- 
dește. vigoare uimitoare la 
întîlnirea cu aceste locuri. 
El dă emoție, putere de 
comunicare și sugestivitate 
cuvîntului. Acest sentiment 
al aderenței la un teritoriu 
geografic, devenit univers 
al unor patetice trăiri, du
ce la convertirea într-o 
simbioză unică a solemnită
ții și calmului contemplării 
priveliștilor cu ritmul dens 
al comunicării stărilor, ge
nerate de acestea. Iar tai
na, forța sugestivă a pagi
nii scrise se nasc din sen
timentul de luare în stăDÎ- 
nire spirituală a unor teri
torii ale patriei. Geo Bog
za se simte dator, legat cu 
însăși viața sa de locurile 
pe care le înfățișează. Con
fesiunea va fi mai întîi dic
tată de datorii față de sine 
însuși. Autorul oficiază în 
numele unui cult specific, 
aș spune, al poporului nos
tru : cultul naturii, âl na
turii care îl înalță pe crea
tor la dimensiunile ei. A- 
flîndu-se în munți, va no
ta : „tmi păream mie însu
mi un uriaș". De aici și tri
miterile insistente la capo
doperele poeziei populare, 
la Miorița

Omul este imaginat, si
tuat în condiția sa superi
oară. Este învăluit în di
mensiunile fără țărm 
naturii. Una din 
lecții ale lui Geo 
este, fără îndoială, 
care ne îndeamnă să pri
vim natura, să o descifrăm. 
să1'o' înțelegem. „Schița' de 
cosmogonie a Bucovinei" cu 
care .. debutează volumul 
este, în fapt, o meditație 
asupra vîrstelor naturii,

vîrstelo-r lumii și ale omu
lui însuși. Opțiunile scrii
torului față de multele 
ipostaze cu care de-a lun
gul anotimpurilor este dă
ruit peisajul nordului țării 
sînt pentru primăvara se
velor și pentru iarna ima- 
culăriior — două spații' de 
legendă ale timpului. Su
fletul său este o cutie de 
rezonantă în care împlini
rile sau dramele peisajului 
comunică distinct. Sfîrșitu] 
toamnei, după despovăra
rea de roade a cîmpurilor, 
imaginea întunecată, clisoa- 
să a peisajului, de pildă, îl 
întristează. (Acum, copacii

o rară măreție sau înfrico
șătoare. Aici, munții mă le
gănau atit de blind, pur- 
tîndu-mă fără zguduiri in
tre pămînt și cer. incit u- 
niversul îmi apărea fantas
tic și in același timp prie
tenos, ca 
lăriei".

Lectura 
de altfel 
scrierile 
caracterul . __  ______
tatea de odă. Fraza savant 
construită, mărturisind tra
valiul îndelung, lupta te
nace cu cuvî.ntul pentru a 
se lăsa supus, duc la un pa
tetism sobru, la starea de

a

sînge — din primăvară 
pină-n toamnă, dar 
mai ales de la acea 
memorabilă piatră de 
temelie a cooperativei 
agricole („scrieți: sape, 
pluguri, o clocitoare și 
o bibliotecă"), de la 
neînțelegerile unora și 
greutățile începutului, 
pînă la siguranța și 
competența gospodari
lor de astăzi.

Formula aceasta
documentarului social- 
politic, pe care teatrul 
radiofonic o descoperă 
acum cu pasiune, dar 
și cu harnică profesio- 
nalitate (să nu uităm 
însă, în acest sens, ex
periența 
„Alexandru 
poate aduce 
un spor de 
tate dar — 
este la fel de impor
tant — o calitate deo
sebită a emoției artis
tice. ..Uitați-vă și dv, 
la . ei" — grăiește la 
un moment dat unul 
dintre eroii documen
tarului radiofonic. Toți 
sînt țărani coopera
tori. ..Sînt aceiași oa
meni pe care-i știm, și 
totuși sînt alții".

Tată un adevăr 
care însăși viata 
confirmat în 
rînduri : deși au 
tinut rezultate 
bune la culturile mari, 
deși sectorul zooteh
nic a atins culmi nici 
măcar bănuite odinioa
ră. cooperatorii din 
Stoicănesti sînt vesme 
nemulțumiți. Tdeea de 
mai mult si de mai 
bine încolțește Ia tot 
pasul". Aceasta ar fi 
de fapt și ideea ce 
generează și susține

conflictul dramatic al 
acestui scenariu-docu- 
merit ; „mai mult și 
mai bine". își au loc 
aici, și trecerile în re
vistă, în cifre și pro
cente. ale unor impre
sionante rezultate, 
pregătirea 
viitoare, 
competente, 
le-am spune, despre 
munca cîmpului. dar și 
snoavele moderne des
pre țărani isteți, tineri 
agronomi și căpșune 
cultivate după cele mai 
noi metode, și zîmbe- 
tul. și cîhtul serilor 
de sărbătoare de la că
minul cultural.

Reportaj epic ? în 
mare parte da. Să nu 
uităm însă tensiunea 
interioară a acestei e- 
voluții narate, născută 
din intensitatea și 
frumusețea trăirilor u- 
nor oameni ce caută, 
cu puterile și înțele
gerile lor, mereu mai 
binele, adevărul, va
loarea și importanța 
social-politică a ges
turilor lor. Și să nu 
uităm mai ales numele 
acestor personaje ade
vărate care ne-au rea
mintit că istoria con
temporană înseamnă 
viață, muncă și foarte 
multă dragoste de om. 
La Stoicănesti. în Bo
ian pe Călmățui, ele se 
numesc astăzi : Dumi
tru Tudose. Erou al 
Muncii Socialiste, pre
ședintele C.A.P.; Stan 
Ghinescu. viceoreșe- 
dintele. Gh. Prună, 
primarul comunei, și 
mulți alți oameni pa
sionați.

.. Si 
succeselor 
discuțiile 

tehnice,

Mirela NEDELCU

L. Cara- 
Surorile

Interesul

• Opera Română : Liliacul — 19.30. 
a Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19.30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
Boga — 20.
• Teatrul de Comedie : 
general — 20
• Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sahia): 
Iubire pentru iubire — 20.
« Teatrul de Stat Botoșani (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
— sala din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Profesiunea doamnei Warren
— 17; 20.

Teatrul Mic : Balul absolvenți- 
- 19.30.

a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30;
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
n Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Cartea cu Apolo- 
dor — 15.
• Teatrul de păpuși Bacău (la 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : și-ncălecai pe o 
căpșună — 10: 15; 17.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ton Vasllescu" : Siciliana — 19,30 
(la Sala Palatului) : Vine, vine.. 
Olimpiada 1 — 19.30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tâ- 
nașe" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.

moderne. Patru ani în- 
cheiați s-a lucrat sub 
plan. Chimiștilor bor- 
zeșteni — de la operator 
la directorul general — 
nu le este jenă să recu
noască. Au astăzi, în per
spectivă, motive de justi
ficată mîndrie.

— Cum era la început? 
Cunoștințe teoretice — 
puține sau deloc, expe
riență practică — nu. Dar 
am fost înțeleși, și, mai 
ales, ajutați. Am învățat, 
am . cîștigat deprinderile 
necesare, iar rezultatele 
se văd. ne putem com
para cu unități! similare 
din țări puternic dezvol
tate. S-a avut încredere 
in noi : am muncit pe 
rupte și am răspuns la 
încredere cu încredere.

Sini cuvintele' ingineru
lui Petru Bunea. director 
general incă de i la 32 de 
ani... De aceea i-am și 
spus inginerului chimist 
loan Anton, originar de 
undeva din Teleorman, 
câ n-am văzut între
prindere unde tinerii să 
avanseze atît de ușor.

— Ușor ? Cind s-a 
nit „cauciucul" eram 
colo 20 de ingineri 
giari. Din 20. doar 
mai lucrase vreun an și 
jumătate. Era singurul 
om cu „experiență" Res
tul abia fuseserăm repar
tizați. Ce-am făcut ? 
Ne-am apucat să-i... in
stituim pe cei cu care 
urma să pornim instala
țiile. De fapt instruirea 
era paralelă Ușor ? Mda... 
„Elevi" ne erau construe-

torii care au trecut 
la beneficiar și băieții de 
17—18 ani,...................
altor școli 
fiindcă cele 
petrochimic 
ființaseră... Ne eram sin
guri și profesori, și elevi...
Ușor ? ! Era pe vremea 
cînd nu puteai intra pe 
platformă fără cizme, iar 
duminica, să fim mai „e- 
leganți“. purtam galoși...

creze toți inginerii sta
giari...

Deslușesc în vorbele lui 
Trotuș o nemulțumire. II 
văd că se încruntă :

— Păi sigur. Am fost 
la specializare într-un alt 
coriibinat din țară. Am 
surprins acolo o atitudine 
ciudată față de stagiari : 
nu li 
lucru 
Apoi 
făcut

Astăzi, fostul stagiar a 
ajuns șeful primului ser
viciu de inginerie chimi- 

. că din țară. Vorbește cu
rent două limbi străine — 
le-a învățat aici, la „fi
lologia" combinatului. 
Este, și inventator. Are 
acum 35 de ani. Despre 
el mi-a vorbit unul din 
foștii i 
chimist 
socotit i 
(are 30

— Eu descurcam 
mai ușor cu noroiul de
cît tovarășul inginer. Mă 
cățăram pe o estacadă și 
așa mergeam pînă Ia lo
cul de muncă. Dînsul. deși 
tînăr. n-a vrut să ne dea 
exemple proaste... Așa ar 
trebui să fie puși să lu-

trei ani. Depinde de ceea 
ce li se cere, de exigența 
în care sînt integrați. Oa
menii buni Ia greu se 
formează...

Și. totuși, nu prea înțe
legeam unde „bate" ope
ratorul cu nume parcă 
predestinat : Trotuș de pe 
Trotuș. Am aflat mai 
ziu. într-o discuție cu 
ginerul Mihai Traian, 
cretarul 
partid.
- Te 

gîndește 
s-o întoarce... I-am dat re
comandare pentru școala 
de maiștri. E un operator 
excelent. Lucrează în in
stalație încă de la pune
rea ei în funcțiune. Nu 
și-a schimbat locul de 
muncă. Nici el, nici Ma
ria Dimitriu. nici Nicolae 
Crețu... Dintre operatorii 
cu care a lucrat alături 
au putut să se afirme o

singuratici vor schița „ges
turi desnădăjduite și za
darnice în fața naufragiu
lui total". La vederea dru
murilor devenite „un aluat 
enorm, o cocă telurică", în
suși „frunzișul lăuntric" al 
povestitorului se va jilavi.) 
In schimb, anotimpul mari
lor zăpezi, de „mare blîn- 
dețe, cu cerul sprijinit pe 
munfi ondulați ca un clo
pot de pislă", „cu omături 
nemaipomenite" vor face 
ca toate simțurile să tră
iască sub imperiul univer
sului de zăpadă. La fel, 
generozitatea și frenezia de 
verde, intimitatea arborilor 
și miresmelor lor. apele 
repezi, cum este Bistrița, 
„o fată cu genunchii goi și 
glesne de fluier", ..amurgu
rile tihnite intre vaste si 
calme orizonturi".

Geo Bogza inventează 
propriu-zis natura, fără ca 
să se îndepărteze de ade
vărul ei. Se spune despre 
unii autori că au creat per
sonaje care fac concurență 
stării civile. Despre scrie
rile lui Bogza se poate afir
ma. cred, că fac concurență 
naturii : „Din toate zările 
veneau spre mine valuri 
liniștite de munte, ca gestul 
mereu repetat al unei min
gile,ri — va scrie. îmi tre
ceau prin inimă, transmi- 
țînd întregii mele ființe, rit
mul lor domol. Aceasta era. 
esența cea mai din adine a 
leagănului nostru, a cărui 
mișcare ne-a făurit firea și 
bufleiul : uri 'spațiu paȘriWl 
armonios.) nebîrituit de fur
tuni. în alte părți ale lu
mii puteau fi altfel de rit
muri. uragane, taifunuri de

acută sinceritate în fața 
vastei materii a lumii, a 
munților și apelor, a oame
nilor înșiși. Gestul solemn, 
starea de sublim („Suceava ! 
Suceava !“), se întîlnesc în 
aceeași pagină cu efuziunea 
discretă, gingașă („Ciuș", 
„Avionul și căprioara"), așa 
cum de pe aceeași clavia
tură a unei orgi căreia îi 
dă viață un mare artist 
se pot înălța strigăte lumi
noase sau 
Ca în orice 
rată, taina 
se transmite 
bogziene, se 
de a da cuvîntului nu nu
mai sens, ci și viață. Astfel 
se va înțelege și un ade
văr neglijat de către unii 
autori de reportaje ; acela 
că marea lecție a acestuia 
este poezia. Dar poezia a- 
devărată Cum este cea 
cuprinsă între coperțile a- 
cestei nu prea întinse cărți, 
fie că se vor nota pentru 
timpurile ce vin emoțiile 
încercate la Liveni unde 
s-a născut Enescu, la Ște- 
fănestii lui Luchian, la Ipo- 
teștii Luceafărului sau în 
Mălinii lui Labiș, din casa 
căruia va duce spre păs
trare coarnele de cerb, 
jertfite naturii în anii sece
te1, ca un „trofeu tragic de 
vînătoare". din care s-a 
născut „Moartea căprioa
rei" ; fie că aflînd de des
coperirea unei măsele co
losale de mamut pe locu
rile unde, la Suceava, se 
înălța mi; mare combinat 
forestier, autorul va vedea 
în această .coincidență re
apariția după secole a mă
reției pe meleagurile amin-

tite ; combinatul îi va pă
rea „o sămințâ care a aș
teptat multă vreme ca să 
poată încolți", pentru a se 
.relua tradiția giganților.

Cu aceeași dăruire emo
ției cuvîntului, Geo Bogza 
va reconstitui drumul Vito- 
riei Lipan, plăsmuirea ace
lui mare demiurg al natu
rii-. care a fost, Sadoveanu, 
va celebra izbînda asupra 
vijelioasei ape Suha, ce nu 
se sfia să intre nici în ci
mitire. înfrîngerea ei, de 
către oameni, în ziduri de 
beton, și străpungerea mun
telui de la Leșul Ursului la 
Ostra. „Săraca tara Moldo
vei" îi va arăta scriitorului 

. ce s-a întristat cu decenii 
în urmă pentru viața 
grea a unui întreg po
por la Hașmașul Mare, o 
față înnobilată de mina 
harnică, măiastră a con- 
strtictorului socialismului. 
Generator de aceleași sen
timente se va dovedi și un 
spațiu „drag inimii" sale — 
Dobrogea. pămîntul dintre 
ape, însetat de apă, trezit 
și el la viață nouă. Noile 
zidiri ale omului i se înfăți
șează scriitorului ca o 
a doua natură pentru 
care fraza imnică află
cadențe memorabile. Iată
imagini inspirate de aces
te noi realități : „Ideea de 
a scoate lina din gaz metan 
și cauciuc, din gazele pro
venite de la cracarea petro
lului, a transformat văile 
Trotușului și Bistriței nu 
numai in bulevarde pe care 
poate fi întilnit cel mai 
mare număr de ingineri la 
suta de trecători, ci și în 
locuri a căror maximă fru
musețe sînt uzinele" (...) 
„Noaptea, pe. toate aceste 
construcții se aprind mii de 
lumini și atunci începe ma
rea lor splendoare. Vechile 
frumuseți ale Moldovei, in-, 
dată după amurg, intrau iri 
întuneric și doar foșnetul 
li se mai putea auzi. Noua 
ei frumusețe abia la că
derea nopții, izbucnește, 
plină de forță și pe de
plin triumfătoare asupra 
întunericului. Atîtea uimiri 
am trăit eu acolo, contem- 
plînd-o, incit mi s-a părut 
că am ajuns în cer. Un cer 
ivit din voința unui de
miurg, în care se simțeau 
legile mecanicii cerești, for
țele intrate in acțiune și 
țelul pe care îl urmăreau. 
Nu se auzea nici un zgomot, 
totul era tăcut, dar din în
volburarea acelor uimiri se 
simțea că se petrece ceva 
măref, că tot universul e 

Istoria 
ronfâ- 

eternă,
mun

ților, în ape, în zborul spre 
înalt a] copacilor se conto
pesc în această carte într-o 
osmoză, năzuită parcă din- 
totdeauna, cu faptele noii 
istorii. Adăugind scrierilor 
sale, adăugind Cărții Oltu
lui. cărțile altor ani și al
tor meleaguri, Geo Bogza 
împlinește statornic o Cîn- 
tare a României în care, așa 
cum se întîmplă în acest 
volum, sînt puse în valoa
re, sensurile evului pou. 
socialist, al țării.

mulțime. Ion Manoliu, 
Constantin Boghiu. Kurt 
Nirneș; Hedwig Hanne- 
Ltiise i-au fost vecini la 
tabloul de comandă. Azi 
sînt ingineri de diferite 
specialități. Ceilalți au 
terminat toți liceul. Noi 
privim lucrurile astea cu 
toată răspunderea...

'Cunoșteam. Citisem o 
parte din concluziile in
vestigațiilor sociologice 
întreprinse aici și publi-

cate în revista ..Viitorul 
social" nr. 1. Spune aco
lo : „Interesul crescut al 
lucrătorilor din întreprin
derile cercetate (G.I.P.B. 
— n.n.) pentru lărgi
rea bagajului ' de cunoș
tințe este confirmat de 
numărul mare al celor 
care și-ău continuat stu
diile după intrarea în pro
ducție. Din numărul total 
al subiecților cuprinși în 
eșantionul cercetat (750 
de salariați), și-au conti
nuat studiile după intra
rea în producție 44.6 la 
sută din muncitori și 51 
la sută din cadrele teh
nice. La Combinatul de 
cauciuc, ponderea mun
citorilor cu studii comple
tate după angajare este 
de 53.5 la sută, iar a ca
drelor tehnice 55.2 la sută. 
Preocupări susținute pen
tru ridicarea nivelului de

școlarizare și de pregăti
re profesională a munci
torilor există și la nivelul 
conducerii întreprinderi
lor, concretizate în acțiuni 
și măsuri de reciclare și 
de completare a studii
lor".

Asta explică multe. Și 
cele 310 propuneri de in
venții și inovații înregis
trate în 1971 (d’ti 
s-au aplicat pînă ; 
91) și cele peste 44 
Iioane lei „eficientă" 
peste 
mult 
pb’că 
celor 
tivele de creație 
în ..colective", iar 35 „in
dividual". Num-î învătînd 
și perfeețîonîndtt-se au 
reușit să devină inovatori 
și .inventatori, oameni ca 
inginerul Virgil Băncilă, 
maiștrii Mihai Bobei si 
Ilie Porfir, electricianul 
Tordache Chir’ae. lăcătu
șul Nicolae Manea...

Biografia clădită • ■ oe 
muncă și studiu, pe efort 
creator exnlică numeroa
sele prefaceri de substan
ță din viața și munca a- 
cestor oameni, mîndria lor 
de a fi. pe aceste locuri, 
pionierii unor noi tradiții 
de activitate industrială, 
la nivelul tehnicității 
mondiale. Tineri, mulți 
sub 30 de ani. ei au de pe 
acum cu ce să se mîn- 
drească. Nici nu te mai 
miri dacă îl auzi pe unu] 
spunîndu-ți :

— Dacă ați văzut la di
recție un balot de cauciuc 
și vi s-a explicat că ace
la este primul produs a- 
tunci în iulie 1963. să știți 
că nu-i tocmai exact. 
Ăla era de fapt al doilea.

care 
acum 

mi- 
(cu 

mai 
Ex-

)
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• Pâdurea pierduta : PATRIA — 
10; 12,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Sacco și Vanzetti : SCALA — 
9,45: 12,30; 15,15; 13; 20,45.
• Olesia : CAPITOL — 9.30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Nu-mi place ziua de luni : 
tori A — 9: 11,15: 13,30: 16: 
20,45.
• puterea și adevărul ; CENTRAI.
— 10; 15,30; .19,15, GRIVIȚA — 9; 
12,13; 1G; 19,30, GLORIA - 9: 12,30; 
16; 19.30.
• Steaua Sudului : LUCEAFĂRUL
— 8,30: 11; 13,30; 16; 18.30; 21,
BUCUREȘTI — 8.45: 11: 
18,30; 21. -i
• Program de filme pentru copii : l 
DOINA — 10.
• Fuga : DOINA
• Micul scăldător : FESTIVAL
9,15; 11,30; 13.45; 16,15: 10,45; 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30: 16;
13,30: 20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30.
•> Douăsprezece scaune :. FLACA- 
RA — 15,30; 19.
a Osceola : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA
— 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18: 20,15.
a Livada din stepă : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE - 15,30; 17,45; 20.
• Aventuri în Ontario : LUMINA
— 9—20 în continuare, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20.15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,30.
• Vikingii — 10: 12: 14,13, Lincoln
— 16,30, Plăcerea — 18,45; 21 : CI
NEMATECA (Sala Union).
• Neînfricatul Gyula vara și iar
na : BUZEȘTI — 15,30: 18: 20,15.
• Locotenentul Builitt : AURORA
— 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15,
TOMIS - 9: 11,15; 13,30: 15,45:
18,15; 20,30, FLAMURA — 9: 11,15: 
13,30; 16: 18,15: 20,30.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
Ia moarte : UNIREA — 15.30; 18:
20.15.
• Farmecul ținuturilor sălbatice : 
MOȘILOR — 15.30; 17.45: 20, TIM
PURI NOI — 9—18,30 în continuare.
• Program de filme documentare : 
TIMPURI NOI — 20.15.
• Poveste de dragoste ; VIITO
RUL - 15.45: 18: 20.15.
• Ultimul războinic ; BUCEGI — 
15.30: 18; 20.30. ARTA — 15,30; 18;
20.15.
• B. D. Ia munte și la mare : 
PACEA — 15,45; 18; 20, COSMOS
— 15,30; 18: 20,15.
• Mirii anului II ; LIRA — 15,30; 
18; 20,15,
• Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
MUNCA — 15,30: 18; 20,15.
• Tick... Tick... Tick... : DRUMUL 
SĂRII — 11,30; 17.45: 20.
• Antracit : LAROMET — 15,30: 
17,30: 19,30.
• Love Story : . GIULEȘTI — 
15,30: 18: 20.15.
• Articolul 420 : POPULAR — 10; 
15,30: 19.
• Cea mai frumoasă soție : RA
HOVA - 15,30; 18: 20,15.
• Mihail Strogoff : CRINGAȘI — 
15.30: 18: 20.15.
■ Dreptul de a te naște : FEREN
TARI — 15.30; 17,45; 20.
« Steaua de tinichea : VTTAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Anna celor o mie de zile : 
PROGRESUL — 15.30: 19.
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Stabilirea relațiilor diplomatice
între Republica Socialistă România
și Republica Guineea Ecuatorială

în dorința unei mai bune cunoaș
teri reciproce și a dezvoltării rela
țiilor de colaborare dintre Republi
ca Socialistă România și Republica

Guineea 
lor două 
lească relații diplomatice la rang de 
ambasadă.

Ecuatorială, guvernele ce- 
țări au hotărît să stabi-

Semnarea Planului de colaborare culturală

și R. P. D pe anii 1972-1973

Sărbătorirea zilei de 3 Martie
Adunarea festivă din Capitală

Miercuri a fost semnat la Bucu
rești Planul de colaborare culturală 
între Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană pe anii 1972—1973.

Planul prevede vizite reciproce de 
oameni de știință, cultură și artă, de 
cadre didactice, schimburi de stu- 
denți, organizarea de expoziții, gale 
de film și alte manifestări științifice 
și culturale.

Din partea română, documentul a

fost semnat de Vasile Gliga,, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea coreeană de Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

La semnare au luat parte Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste.

(Agerpreș)

Cu prilejul zilei de 8 Martie — 
Ziua internațională a femeii — 
miercuri dupâ-amiază a avut loc în 
Capitală o adunare festivă.

Au participat lucrătoare din între
prinderi și instituții bucureștene, 
activiste de partid, ale organizațiilor 
de masă și obștești, vechi militante 
ale mișcării de femei din țara noas
tră, gospodine. Au luat parte, de ase
menea, soții ale șefilor misiunilor di
plomatice din țările socialiste acre
ditați la București.

La adunare au partioipat tovarășii 
Gheorghe Pană, Gheorgne Rădulescu, 
Dumitru Popa, Cornel Burtică, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale.

Luînd cuvîntul, prof. ing. Suzana 
Gâdca, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, a vorbit despre 
semnificația Zilei internaționale a fe
meii, zi tradițională, care simbolizea
ză eliberarea și emanciparea femeii. 
Experiența a demonstrat că prezența 
femeilor în activitatea productivă și 
spirituală, în viața socială a țării 
noastre — a arătat vorbitoarea — re
prezintă o necesitate obiectivă, deter
minată atît. de cerințele mobilizării 
tuturor forțelor creatoare ale națiu
nii, în amplul proces de construire a 
societății socialiste, cit și de princi
piul deplinei egalități și emancipării

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HOCHEI În cîteva rînduri
Campionatul mondial (grupa o

• Echipele Italiei și Austriei, învingătoare în meciurile 
de ieri, conduc în clasamentul general

MIERCUREA CIUC (coresponden
tul „Scânteii", Bartunek Istvăn). — 
După o zi de odihnă în campionatul, 
mondial de hochei (grupa C), ieri la 
amiază, la ora 12, peste 2 500 spec
tatori au venit să asiste la prima în
tâlnire a programului, meciul dintre 
reprezentativele Bulgariei și Olan
dei. In prima repriză, datorită greșe
lilor frecvente ale apărării olan
deze, jucătorii bulgari reușesc să-și 
creeze un avantaj de două puncte 
(2—0). Dar, tînăra echipă olandeză, 
„inepuizabila", 'cum au denumit-o 
spectatorii datorită condiției fizice 
foarte bune a jucătorilor, nu-și pier
de speranța și obține în cea de-a 
doua parte a meciului un scor egal 
(2-2).

In repriza a treia, formația bulgară 
își mărește avantajul cu încă un gol, 
jucătorii olandezi reacționează puter
nic, dar nu reușesc să marcheze de- 
cît o singură dată (1—1). Deci, scor 
final : 5—3, o Victorie muncită din 
greu a echipei. bulgare. .

Nidi' ziua de iei-? n-â-irfecut-făTă ’ 
vreun rezultat surprinzător. Cel - de 
ieri a fost furnizăt de'meciul Italia'-' 
R.P. Chineză, și a constat din în*- 
fringerea la scor a echipei chineze : 
7—1 !

A urmat partida vedetă a .se
rii, dintre echipele Austriei și Un-

gariei. La începutul 
cheiștii austrieci fac 
succesive ale echipei 
contraatacă periculos, 
deschid scorul, 1—0, rezultat cu care 
se încheie repriza. în partea a doua 
a meciului, echipa Austriei urcă sco
rul la 2—0, dar formația maghiară 
reușește să egaleze, 2—2. E rîndul 
austriecilor să înscrie (min. 31) și 
să termine iarăși în avantaj : 3—2. 
Au fost 20 de minute de hochei de 
calitate, care au evidențiat forma ex
celentă a portarului austriac Pregl. 
In repriza finală, echipa Ungariei 
restabilește egalitatea (3—3). însă, ad
versarii speculează o greșeală a por
tarului maghiar și înscriu punctul 
victoriei (4—3) într-un meci frumos, 
dinamic și corect disputat de ambele 
părți. Deci, o victorie a echipei Aus
triei, care va atîrna probabil greu la 
alcătuirea definitivă a clasamentu
lui.

Deocamdată, în clasament conduce 
echipa Italiei cu 6 puncte, urmată. 
de’Austria . 6 puncte,.., Bulgaria,. 
R. P„,Chineză — 4 puncte, Ungaiția, 
Olanda — 2 puncte și Danemarca — 
0' puncte.

Competiția continuă astăzi cu ur
mătoarele trei jocuri : Italia—Dane
marca ; Ungaria—Olanda și Austria— 
Bulgaria.

FOTBAL IN „CUPA CUPELOR"

meciului, ho- 
față atacurilor 
maghiare, apoi 
iar în min. 19

• Turneul internațional de tenis 
de la Washington, contînd pentru 
Marele Premiu-FILT, ultimul din ca
drul circuitului „indoor" american, se 
află în plină desfășurare, Ilie Năsta- 
se, unul din fâvoriții competiției, l-a 
întîlnît pe chilianul Patricio Cornejo, 
de care a dispus cu scorul de 6—2, 
6—4. Ion Țiriac a cîștigat cu 6—0, 
6—2 în fața austriacului Hans Kary. 
Renumitul jucător american Stan 
Smith, care se află în prezent pe pri
mul loc in clasamentul „Marelui Pre
miu", a dispus cu 6—3, 1—6, 6—3 de 
suedezul Ove Bengston. Iată alte re
zultate : Connors (S.U.A.) — Svends- 
sen (Suedia) 6—3, ,6—3; Graebner 
(S.U.A.) — Szoke (Ungaria) 6—4, 6—2; 
Koch (Brazilia) — Edelfsen (S.U.A.) 
6—3, 7—5 ; Barthes (Franța) — Mc- 
manus (S.U.A.) 6—3, 6—2.

In campionatul mondial de iahting 
(clasa „star"), după desfășurarea re
gatei a treia (cîștigată de suedezul 
Petterson), continuă să conducă bra
zilianul Jorge Bruder. Echipajul lui 
Bruder are 179 puncte, fiind urmat în 
clasament de Petterson (Suedia) cu 
168 puncte.

femeii, consfințit juridic și realizat în 
fapt. Angajate in marele efort cons
tructiv pe care-1 cunoaiște întreaga 
țară, milioanele de femei de la orașe 
și sate aduc o importantă contribu
ție la îndeplinirea obiectivelor econo
mice și sooial-culturale, conștiente că 
înfăptuiesc propriile lor aspirații de 
progres, fericire și bunăstare. în con
dițiile în care toate forțele sociale ale 
țării sint chemate să ridice pe o 
treaptă superioară calitatea muncii 
lor, organizației noastre, comitetelor 
și comisiilor femeilor le revin răs
punderi sporite in antrenarea maselor 
de femei de la orașe și sate la în- 

.. deplinirea mărețelor obiective puse 
de partid in fața poporului, in des
fășurarea unei bogate activități edu
cative in scopul dezvoltării conștiin
ței politice și cetățenești a femeilor, 
fructificînd astfel drepturile și înda
toririle cu care este învestită femeia 
în societatea românească contempo
rană.

Subliniind faptul că femeile se ma
nifestă activ și în viața internaționa
lă, demonstrind astfel conștiința răs
punderii lor pentru viitorul omenirii, 
vorbitoarea a 'spus: Ziua internațio
nală a femeii reprezintă, un prilej 
deosebit pentru exprimarea prieteniei 
și solidarității femejlor din lumea în
treagă in lupta pentru interesele lor 
fundamentale, pentru pace și progres. 
Astăzi, mai mult ca oricînd, cîștig'a- 
rea și consolidarea egalității în drep
turi pentru femei sînt obiective legate 
de independența națională a popoare
lor și de apărarea păcii, de dezvolta
rea democrației și de progresul social.

Participantele la adunare au adop
tat apoi textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, dînd 
glas gîndiurilor și sentimentelor 
profunde ale tuturor femeilor din pa
tria noastră, își exprimă devotamentul 
nețărmurit față de Partidul Comunist 
Român și se angajează să mobilizeze 
toate forțele, întreaga capacitate de 
muncă, pentru a contribui la traduce
rea în viață a mărețului program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

In continuare, în telegramă se 
spune : Femeile din patria noastră — 
românce, maghiare, germane și de 
alte naționalități — vor acționa cu 
perseverență, împreună cu toți' oa
menii muncii, pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe 1972 
— cel de-al doilea an al cincinalului — 
pentru perfecționarea calitativă și a- 
sigurarea unei înalte eficiențe a în
tregii activități eoonomice, pentru 
mai buna gospodărire și înfrumuse
țare a orașelor și satelor.

Pe deplin conștiente că participarea 
tot mai activă la conducerea societă
ții impune ca o necesitate absolută

ridicarea continuă a nivelului de 
pregătire politică și profesională, creș
terea conștiinței socialiste a femeilor, 
îmbogățirea orizontului lor cultural și 
științific, ne angajăm să contribuim 
cu toate forțele la traducerea în viață 
a programului Partidului Comunist 
Român pentru îmbunătățirea activi
tății ideologice și de educație socia
listă, adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971. Tot
odată, conștiente de înalta responsa
bilitate socială ce ne revine ca mame, 
vom educa copiii . ' "... 
mărețelor idealuri umaniste ale 
cialismului, vom 
inima lor dragostea de muncă și în
vățătură, simțul datoriei față de socie
tate, respectul și recunoștința 
fundă față de Partidul 
mân, dragostea față 
popor.

Femeile din patria 
spune în încheierea 
sprijină pe deplin politica 
clarvăzătoare a partidului și statului, 
care pune în centrul preocupărilor 
dezvoltarea relațiilor cu toate țările 
socialiste, militează activ pentru lăr
girea colaborării multilaterale cu 
toate statele lumii, așezînd la baza 
relațiilor internaționale principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tul independenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburile in
terne și avantajul reciproc. Contri
buind activ la înfăptuirea politicii ex
terne a României, ne manifestăm 
solidaritatea activă cu forțele demo
cratice și progresiste ale mișcării fe
minine mondiale, dezvoltăm legătu
rile de .prietenie cu femeile din în
treaga lume, în lupta pentru apăra
rea păcii, pentru democrație și pro
gres social.

noștri în spiritul 
so- 

sădi în mintea și

pro-
Comuniist Ro
de patria și

noastră — se 
telegramei — 

externă

★
Adunări festive, expuneri și simno- 

zioane dedicate Zilei femeii au fost 
organizate și la Baia Mare, Buzău, 
Cluj, Constanța, Craiova, Caransebeș, 
Deva, Galați, Hunedoara, Iași, Plo
iești, Reșița, Satu-Mare, Timișoara, 
Tîrgoviște, Vaslui, Zalău și în alte 
localități din județele țării.

★
Filarmonica de stat „George Enes- 

cu“ a prezentat, miercuri seara, la 
Sala mică a Palatului, un concert 
consacrat Zilei femeii.

Programul acestui concert omagial 
a cuprins lucrări aparținînd compozi
toarelor Florica Dimitriu, Mansi 
Barber Îs. Carmen Petra-Basacopol, 
Miriam Marbâ, Hilda Jerea, Irina 
Odăgescu și Felicia Donoeanu.

La reușita manifestării și-au dat 
concursul cunoscuți soliști ai Filar
monicii bucureștene — Marta Joja, 
Maria Cardas, Lucia Țibuleac, Krirn- 
hilda Criistescu, Stella 
relian Octav-Popa, Dan 
alții.

Mohr, Au-
Mușetescu și

(Agerptres)

Bayern 1-1

• Au început campionatele mon
diale de patinaj artistic. întrecerile 
au loc în localitatea canadiană Cal- 

. garjv în proba, masculină? după dps?., 
, fășurarea a 4 din cele 6 figuri., im

puse, în clasament pe primul loc se 
află marele favorit — cehoslovacul' 
Ondrej Nepela, cu 691,8 puncte. Ser- 
ghei Cetveruhin (U.R.S.S.) ocupă lo
cul doi cu 654,2 p.

In proba de pețechi, pe primul loc 
se află. Irina Rodnina — Alexei Ula
nov (U.R.S.S.) cu 106,2 puncte. Lud- 
rpila Smirnova — Andrei;. Suraikin 
(U.R.S.S.) ocupă locul doi cu 104,4 
puncte. După disputarea primelor 
dansuri impuse (vals și rumba), in 
această' probă conduce Pahomova- 
Gorskov (U.R.S.S.).

dul Moldovei, s-a semnalat ceață. In 
București : vremea s-a încălzit. Ce
rul a fost variabil, mai 
Temperatura maximă a 
grade.

mult 
fost

noros. 
de 12

Ieri în țară : vremea s-a încălzit în 
toate regiunile. Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit în estul țării. Au 
căzut precipitații slabe 
formă 
izolat 
suflat 
ratura
3 grade la Avrămeni, Cotnari și Do- 
rohoi și 18 grade la Gurahonț și Sin- ' 
nicolau-Mare. Izolat, în munți, în nor-

locale sub 
de burniță și ploaie și cu totul 
ninsori în Moldova. Vîntul a 
slab, pină la potrivit. Tempe- 
aerului la ora 14 oscila intre

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 martie. în țară : vreme re- 
rativ călduroasă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea burnițe și ploi locale, în 
jumătatea de vest a țării. In rest, ploi 
izolate. Vînt potrivit din sbd-est. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între zero și 10 grade, iar maxi
mele între 7 și 17 grade. In Bucu
rești : vreme relativ călduroasă. Ce
rul va fi variabil. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura se menține ri
dicată.

DIN fÂRILE SOGlĂUSTri

„DISPECERUL 
ELECTRONIC"
Pentru un institut 

de cercetări științifice 
în domeniul construc
țiilor, șantierul — ca 
formă de organizare a 
unui colectiv însărci
nat cu realizarea in 
condiții de operativi
tate și eficiență maxi
mă a unui nou edifi
ciu industrial, social 
sau cultural — repre
zintă o amplă sursă de 
idei și de teme de cer
cetare. Tocmai despre 
această corelație — 
„șantier-cercetare" — 
am discutat nu demult 
cu Spiro Nedealkov, 
șeful sectorului de 
construcții de la Co
mitetul județean. Ruse 
al P. C. Bulgar. Și îmi 
amintesc cu cîtă însu
flețire mi-a vorbit spe
cialistul bulgar despre 
colaborarea dintre con
structorii din Ruse și 
cercetătorii Institutului 
pentru cibennetizarea 
construcțiilor din Sofia, 
despre rezultatele ac
tivității lor comune.

...Distanța de peste 
300 kilometri, care des
parte cele două orașe 
bulgare, nu a constituit 
un impediment în 
menținerea, de-a lun
gul anilor, a unor ra
porturi strînse între 
cele două colective de 
muncă. După succesul 
obținut in anul 1966 
cînd, pentru prima 
oară în Bulgaria, pe 
cîteva șantiere din ju
dețul Ruse a fost in
trodusă metoda așa- 
numită a „drumului 
critic", legăturile lor 
s-au multiplicat și di
versificat tot mai mult. 
Calculatorul electronic 
al institutului din Sofia 
„învățase" bine limba
jul constructorilor din 
Ruse și le comunica în 
mod regulat răspunsu
rile la numeroasele în
trebări pe care aceștia 
i le adresau. După pre
lucrarea electronică a 
graficelor elaborate pe 
baza noii metode de 
organizare a șantiere
lor, calculatorul le in
dica din 15 în 15 zile, 

•» pentru fiecare obiectiv 
.în parte„7„care este, 
t „momentul critic" în 
asigurarea mîinii de 
lucru, a materialelor 
de construcție, a mași
nilor și mecanismelor 
necesare. Mai tirziu, 
au apărut așa-numi- 
tele „grafice-semnal" 
care anunțau respecti
vul moment cu două 
săptămîni mai devre
me. A mai apărut „ra-

diodispecerizarea", care 
asigură operativ infor
mația necesară unei 
conduceri eficiente a 
fiecărui punct princi
pal de lucru. In sfirșit, 
de curî.nd a apărut 
„Sumar“-ul — noul 
„magazioner electro
nic" al șantierului — 
un sistem informațio
nal capabil să rezolve 
repede și eficient di
ferite probleme ale 
unuia din sectoarele- 
cheie ale activității 
constructorilor : apro
vizionarea tehnico-ma- 
terială. Despre acest 
sistem am discutat cu 
unul din creatorii lui, 
Blagoi Nikolov, ingi- 
ner-șef al Institutului 
pentru cibernetizarea

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU 

LA SOFIA

construcțiilor din Sofia. 
Am aflat că „Sumar" 
este astfel conceput 
îneît să răspundă în 
esență la următoarele 
patru întrebări : ce fel 
de materiale și ce can
titate din acestea sînt 
necesare în fiecare mo
ment la obiectivele 
aflate în construcție ; 
pe ce căi își pot asigu
ra organizațiile de con
strucții cantitățile nor
mate de materiale; ce 
rezerve au apărut în 
depozitele de materia
le ; care este prețul de 
cost pentru fiecare 
material de construc
ție în raport cu cel 
planificat.

Elaborarea noului 
sistem de către colec
tivul de cercetări con
dus de inginerul Blagoi 
Nikolov a durat doi 
ani. în prezent, el 
se experimentează în 
cinci localități din 
Bulgaria : Ruse, Ka- 
zanlîk, Stara-Zagora, 
Burgas și Sofia, alese 
astfel pentru a oferi 
posibilitatea .verificării,,, 
sistemului în condițiile 
unor distanțe diferite 
de deplasare a infor
mației. Rezultatele ob
ținute pînă acum in 
cadrul experimentării 
sînt dintre cele mai 
promițătoare. în vede
rea prelucrării infor
mațiilor, mașina' elec
tronică afectată în 
acest sens are nevoie

de 10 puncte de refe
rință pentru a da răs
punsurile necesare a- 
sigurării unei condu
ceri precise și eficiente 
a aprovizionării tehni- 
co-materiale a șantie
rului. Ea verifică da
tele primite, restituie 
raportările incorecte 
sau semnalizează in
formațiile lipsă și face, 
zilnic, balanța de ma
teriale a depozitelor, 
în acest fel, magazio
nerii — persoanele di
rect răspunzătoare de 
corecta manipulare a 
materialelor existente 
în depozit — scapă de 
o evidență prea încăr
cată, de multe ori gre
oaie, și adesea ine
ficace. Sistemul con
tribuie la asigurarea 
cantităților de mate
riale necesare pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan pe o perioadă de 
o lună sau de trei luni 
și la eliminarea stocu
rilor supranormative. 
In același timp, el „ur
mărește" și. corectitu
dinea furnizorilor de 
materiale de construc
ții, angajați prin con
tracte, de a asigura la 
anumite termene can
titățile de materiale.

Fiind unul din cele 
patru subsisteme ale 
„sistemului automati
zat de conducere în 
oonstrucții" aflat în a- 
tenția cercetătorilor In
stitutului pentru ciber
netizarea construcțiilor 
din Sofia, „Sumar" va 
fi în curînd pus la dis
poziția constructorilor 
bulgari. Creatorii lui 
arată că utilizarea sis
temului de administra
re a resurselor mate
riale, care se experi
mentează în construc
ții, poate fi extinsă și 
în alte domenii. Cu 
anumite modificări în 
sistemul de codificare, 
el ar putea fi folosit în 
orice sector al econo
miei socialiste. Tocmai 
așa se explică de ce 
experimentarea „ma
gazionerului electro
nic" este urmărită eu 
un interes aparte nu 
numai de constructori, 
ci, -ins-genere^-«de spe- 

'. ciâîiștii bulgari In dife
rite domenii de activi
tate, pentru care mo
dernizarea continuă a 
proceselor de produc
ție, a economiei socia
liste a R. P. Bulgaria 
reprezintă o deviză de 
cea mai mare actuali
tate.

C. AMARIȚEI

Unui număr foarte mare de ama
tori de fotbal i-a stat in putință să 
compare două meciuri jucate la șcurt 
interval de timp de către echipele 
românești U.T.A. și Steaua, în com
pania unor adversare de elită. Pro
babil, majorității spectatorilor sau 
telespectatorilor le-a plăcut mai mult 
partida de ieri, dintre Steaua și 
Bayern. Motive sînt destule. Intîi, 
Steaua a început bine meciul și a 
jiT'ât peste așteptările suporterilor 
vreme de 60 de minute. Era corect 
din punct de vedere tactic să se 
fructifice condițiile favorabile ale te
renului propriu și să se atace adver
sara din primul minut, ceea ce 
Steaua, spre deosebire de U.T.A., a 
și făcut. Apoi, cursul partidei a co
respuns cu dorințele spectatorilor o 
bună bucată de timp, iar, pină la 
urmă, scorul de 1—1 a fost rolativ 
mulțumitor. Desigur, se impune să 
adăugăm că acest scor este cam 
departe de ceea ce îi trebuia Ste
lei pentru calificarea în semifinalele 
„Cupei cupelor". în sfirșit, . partida 
Steaua—Bayern a fost un spectacol 
mai apropiat de gustul publicului 
nostru prin inventivitatea combina
țiilor ambelor echipe și prin tehnica 
jucătorilor bavarezi. Deși Bayern și 
Tottenham se aseamănă ca forță de 
joc, totuși, tehnica balonului deose
bește cele două echipe, bavarezii 
avînd de partea lor finețe in lovirea 
mingii, fapt care influențează firește 
latura spectaculară a fotbalului.

Steaua a atacat furtunos din pri
ma clipă și a ajuns repede la a- 
vantajul de un punct (min. 16, lo
vitură splendidă a lui Tătaru, e- 
xact în colțul de sus al porții). Dacă 
în minutul imediat urmățor, repe
tarea acțiunii Iordănescu—Tătara 
s-ar fi încheiat cu un nou gol, a- 
tunci, poate, am fi înregistrat alt 
scor final. Rezerva se impune s-o 
facem, fiindcă, pe de-o parte. Steaua 
nu s-a dovedit pregătită fizicește 
pentru 90 de minute de joc aprig, 
iar pe de alta, pentru că Bayern, am

DIN AGENDA A.C.R.

CALENDARUL AUTOMOBILISTIC 1972
Competițiile automobilistice pe 

1972 au fost definitivate recent, în 
cadrul unei ședințe a Comisiei spor
tive naționale auto (C.S.N.A.). în 
acest an, Automobil Clubul Român 
va organiza, prin serviciul său de 
competiții, campionatul național de 
viteză în coastă (cu patru etape : 
22—23 aprilie la Poiana Brașov, 6—7 
mai la Cota 1 400 Sinaia. 20—21 mai 
la Mateiaș, 7—8 octombrie la Fe- 
leac) ; campionatul național de în- 
demînare pentru amatori (cu faza 
finală în București) ; cinci circuite 
de viteză ; două raliuri internațio
nale (Raliul Dunării între 10 și 13 
august și Raliul Balcanic — 14
și 15 octombrie). în afara unor astfel 
de competiții de mare anvergură, 
A.C.R. — prin filialele sale județene 

constatat cu ochii noștri, este o e- 
chipă europeană nu numai prin teh
nică și tactică, ci și prin resurse fi
zice formidabile. Acestea au ieșit cu 
atît mai mult la suprafață, după ce 
bucureștenii ne-au arătat limitele 
pregătirii efectuate în iarnă.

Cam de prin minutul 60, Steaua 
a cedat complet inițiativa, iar Ba
yern, sub regia lui Beckenbauer, a 
condus partida autoritar pînă la sfîr- 
șit. Lipsit și de aportul lui Iordă
nescu (accidentat în min. 40), ata
cul bucureștenilor și-a pierdut trep
tat din incisivitate, permițind lui 
Beckenbauer, Schwartzenberg și 
Roth sâ părăsească dispozitivul de 
apărare și să forțeze egalarea. Golul 
dorit de bavarezi a fost marcat la 
o lovitură liberă (min. 70, o șirete
nie simplă Roth—Miiller, totuși cu 
efeot la apărătorii șteliști !), dar el 
ar fi putut să vină și în alte mo
mente de presiune la poarta lui 
Hajdu...

în meciul de ieri, s-au remarcat, 
de la oaspeți, Beckenbauer, Honness, 
Zdbel și Roth, iar de la Steaua hal- 
fia Vigu — Naom, însă numai 
in prima repriză, cînd, de altfel, a 
constituit punctul forte al echipei, Ior
dănescu, Hâlmăgeanu, Hajdu și Sma- 
randache.

Partida retur se va disputa la 
Miinchen, la 22 martie.

Valeriu MIRONESCU

Rezultate în cupele 
europene

„CUPA CAMPIONILOR" : Ujpest 
Doasa — Celtic 1—2 (0—1).

„CUPA CUPELOR" : Steaua Roșie 
Belgrad — Dinamo Moscova 1—2 
(0—1) ! Aatvidaberg — Dynamo Berlin 
0—2 (0—1).

„CUPA U.E.F.A." : Juventus Tori
no — Wolverhampton 1—1 (1—0).

— va organiza raliuri locale, curse 
de îndemînare și alte genuri de în
treceri automobilistice pentru în
cepători.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA CONCURSUL Nr. 10 
DIN 8 MARTIE 1972

EXTRAGEREA I : 33 2 29 18 30 36. 
FOND DE CÎȘTIGURI : 555 205 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 13 38 25 22 27. 
FOND DE CÎȘTIGURI : 518 970 lei.

(Urmare din pag. I)

In. acest context, obiectivele celei 
de-a treia sesiuni a U.N.C.T.A.D. se 
înscriu între preocupările majore 
ale contemporaneității, antrenînd 
interesul tuturor țărilor lumii. Ță
rile în curs de dezvoltare, prin De
clarația de la Lima, adoptată la cea 
de-a doua . reuniune ministerială . a 
„grppului oeloș 77", susțin necesitatea 
instaurării unei echitabile diviziuni 
internaționale a muncii, care să le 
permită diversificarea economiei 
și un acces mai larg al produselor 
lor pe piețele externe. în acest 
scop, țările dezvoltate sînt chemate 
să adere la principii ea : dreptul 
suveran al țărilor de a dispune în 
mod liber de resursele lor naturale, 
și, în paralel, eliminarea tuturor mă
surilor și presiunilor politice sau 
economice externe de natură să le
zeze exercitarea acestui drept ; acor
darea unui regim preferențial la im
portul din țările în curs de dezvol
tare ; promovarea pe scară largă șl 
în condiții avantajoase a transferu
lui de tehnologie către aceste țări ; 
participarea — în condiții de egali
tate — a țărilor în curs de dezvol
tare la consultările și deciziile pri
vind reforma sistemului comercial 
și monetar internațional ; aplicarea 
de către comunitatea internațională, 
a unui program de măsuri speciale 
în favoarea țărilor în curs de dez
voltare cele mai rămase iu urmă. 
Pornind de la aceste deziderate, 
țările în curs de dezvoltare au ela
borat un program de acțiune, care 
se va concretiza în timpul Confe
rinței în propuneri de recomandări.

România acordă o deosebită aten
ție celei de a treia sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. In vederea pregătirii 
participării delegației române la se
siune a fost constituit un Comitet 
național, in care sînt reprezentate 
ministere economice, institute de 
cercetări și de învățămint.

în definirea poziției noastre față de 
sesiunea U.N.C.T.A.D., pornim de la 
faptul că. România este confruntată, 
în prezent, cu probleme similare cu 
cele ale țărilor in curs de dezvoltare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
într-o cuvîntare din toamna anului 
trecut : „Este adevărat, am realizat 
multe, dar avem încă multe de făcut 
și nu dorim să rămîncm în urma dez
voltării altor state — atît socialiste, 
cit și capitaliste. Dorim să reducem 
cit mai repede decalajul care ne des
parte de țările avansate, să le ajun
gem cit mai repede din urmă". 
Tînăra industrie a țării — creație 
a orînduirii noastre socialiste — se 
află în plin proces de creștere, diver
sificare și de perfecționare a struc
turilor. Sectorul agricol, la rîndul 
său, a păcit hotărît pe calea me
canizării și chimizării, care să-i 
asigure un randament sporit. Comer
țul exterior s-a dezvoltat în
tr-un ritm relativ rapid, treeîn- 
du-se treptat de la un export ba
zat în cea mai mare parte pe . ma
terii prime și derivate din acestea, 

la un export în creștere de produ
se finite, inclusiv o serie de mașini 
și utilaje. Pornind de la un nivel 
redus, agravat de distrugerile consi
derabile provocate de cel de-al doilea 
război mondial, economia românească 
— cu toate succesele deosebite reali
zate — mai are de parcurs o perioadă 
îndelungată, pentru a intra în rîndul 
economiilor dezvoltate, pentru a asigu
ra un venit ridicat pe locuitor. Actua
lul plan cincinal a deschis perspectiva 
parcurgerii unei etape deosebit de 
importante spre atingerea obiectivu
lui de mai lungă durată stabilit de 
partid — făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mai mult ca orice, experiența 
proprie ne-a demonstrat că punerea 
în valoare a resurselor materiale și 
umane, dezvoltarea forțelor de pro

România la U.N.C.T.A.D.
ducție depind, în primul rînd, de 
munca și eforturile fiecărui popor, 
ale fiecărui stat. In același timp, 
participarea activă la circuitul eco
nomic mondial se impune ca o ne
cesitate obiectivă. In acest sens, 
este bine cunoscută politica consec
ventă a României de a-și amplifica 
colaborarea, economică . atît cu țările 
membre ale C.A.E.R., pe baza acordu
rilor bilaterale și a Programului com
plex, cit și cu celelalte state socia
liste. Schimburile cu țările socialiste 
reprezintă peste 50 la sută din to
talul comerțului exterior al Româ
niei ; în cadrul acestor schimburi, un 
rol tot mai important revine acțiu
nilor de cooperare economică și teh- 
nico-științifică. Totodată, țara noas
tră î~i extinde relațiile cu toate sta
tele lumii, indiferent de orinduirea 
lor social-eoonomică, potrivit cerin
țelor diviziunii internaționale a mun
cii, in spiritul coexistenței pașnice.

In aceste relații, țara noastră se 
conduce neabătut după principiile 
respectării suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, prin
cipii consacrate și în recomandări 
ale U.N.C.T.A.D., împreună cu alte 
norme specifice colaborării econo
mice dintre state. Ansamblul de 
principii adoptat de U.N.C.T.A.D. în 
anul 1964 se impune a fi completat 
la cea de-a treia sesiune cu noi nor
me de natura celor avansate' în De
clarația de la Lima, în beneficiul 
ordinii economice mondiale favora
bile progresului și realizării secu
rității economice colective, care să 
fie riguros respectate de toate ță
rile.

Un rol deosebit de important în 

înfăptuirea. obiectivelor U.N.C.T.A.D. 
revine, fără îndoială, adoptării de 
către țările dezvoltate de măsuri 
eficiente pentru a facilita atît impor
tul de produse de bază, cît mai ales 
de produse finite din țările în curs 
de dezvoltare. Produsele industriilor 
tinere din aceste țări sînt confrun
tate pe piețele externe cu produsele 
țărilor -cu tradiție industrială, în 
timp ce materiile prime și deriva
tele, preponderente în exportul tu
turor țărilor în curs de dezvoltare, 
spre țările dezvoltate, înregistrează 
fluctuații și o tendință generală de 
deteriorare a prețurilor in raport cu 
prețurile produselor manufacturate 
importante. In aceste condiții, dez
voltarea și diversificarea economiei 
țărilor în curs de dezvoltare sînt 
mult îngreunate, ceea ce ridică nece- 

sîtatea de a li se acorda regimuri 
preferențiale de comerț.

Obstacolele tarifare și netarifare a- 
plicate de țările capitaliste dezvoltate 
aduc prejudicii exporturilor româ
nești. De aceea, în orientarea politi
cii sale economice externe, România, 
pornind de la realitățile vieții con
temporane, a acționat pentru elimi
narea sau diminuarea efectelor nega
tive ale acestor obstacole. Aderarea 
României la G.A.T.T. este o expre
sie a acestei politici, vizînd îndeosebi 
eliminarea restricțiilor cantitative 
discriminatorii practicate de unele 
țări dezvoltate la importul de mărfuri 
românești, cît și obținerea clauzei 
națiunii celei mai favorizate. Tot
odată, România a susținut încă de la 
prima sesiune a U.N.C.T.A.D. ideea 
ea țările dezvoltate să acorde prefe
rințe tarifare generalizate tuturor 
statelor in curs de dezvoltare, fără 
discriminări. Pornind de la nivelul 
dezvoltării sale economice în raport 
cu țările cu economie dezvoltată, țara 
noastră a considerat și consideră că 
este îndreptățită să beneficieze de 
sistemul preferințelor generalizate la 
exporturile sale. în acest sens. Româ
nia a întreprins demersuri pe lingă 
toate țările donatoare de oreferinte, 
pentru a fi inclusă în rîndul țărilor 
beneficiare.

Fenomenul subdezvoltării unor sta
te are cauze adînci în istorie, fiind 
generat. în primul rînd, de exploa
tarea crînoenă la care au fost su
puse statele respective. de către pu
terile coloniale, imperialiste, de către 
monopolurile internaționale. De aceea, 
este pe deplin justificată cererea 
ca. paralel cu intensificarea eforturi
lor fiecărei țări în curs de dezvoltare 
pe calea propășirii economice, 6ă 

crească volumul sprijinului financiar 
din partea țărilor dezvoltate din punct 
de vedere economic. în acest sens, 
realizarea obiectivului privind trans
ferul anual de resurse financiare 
echivalente cu 1 la sută din produsul 
național brut al țărilor dezvoltate 
către țările în curs de dezvoltare, 
indiferent de regimul lor social-e
conomic, ar constitui un aport efi
cient la diminuarea decalajelor e- 
conomice, care constituie o cauză ge
nerală.

De asemenea, înghețarea și redu
cerea bugetelor militare, realizarea 
dezarmării generale ar permite e- 
liberarea unor importante resurse 
materiale și financiare, care să fie 
puse în slujba dezvoltării proprii și 
sprijinirii eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare.

n
Poziția consecventă a României de 

sprijinire și de identificare cu as
pirațiile legitime ale țărilor în curs 
de dezvoltare din Asia, Africa și A- 
merica Latină se regăsește și în în
semnătatea deosebită ce o acordă 
dezvoltării multilaterale a relațiilor 
economice și de cooperare cu a- 
ceste țări. Apropiata vizită pe care 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, secre
tarul general al C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, urmează să 
o întreprindă într-un șir de state din 
Africa — avind caracterul unei mi
siuni de prietenie, pace și solidari
tate — constituie în același timp o 
nouă și elocventă expresie a hotărîrii 
țării noastre de a multiplica și adînci 
colaborarea, cu țările africane în curs 
de dezvoltare, in interesul reciproc, 
al cauzei progresului comun. In acest 
sens, încă în expunerea cu prile
jul sărbătoririi semicentenarului 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Una din direcțiile po
liticii noastre externe o consti
tuie dezvoltarea relațiilor cu ti
nerele state independente, care pă
șesc pe calea dezvoltării economice 
și sociale de sine stătătoare. Rapor
turile României cu statele în curs 
de dezvoltare și cu alte state care 
se preocupă de progresul lor eco
nomic-social au un caracter reciproc- 
avantajos, contribuind la propășirea 
economică, științifică și culturală a 
țărilor noastre ; ele se înscriu, tot
odată, în contextul luptei generale 
împotriva imperialismului și neoco- 
lonialismului, oricăror forme de do
minație și înrobire a popoarelor, 
contribuie la intensificarea partici
pării țărilor noastre la viața politică 
internațională".

Relațiile economice cu cea mai 
mare parte din aceste țări se dez
voltă într-un cadru organizat, al u- 
nor instrumente de schimb, cum 
sînt : acorduri comerciale și de coo
perare economică, protocoale, pre
cum și alte instrumente juridice. In 
anul 1971, România a avut încheiate 
asemenea instrumente de schimburi 
cu. peste 50 de țări în curs de dez
voltare. din care 20 au reprezentat 
acoruuri pe termen lung, care dau 
relațiilor economice o mare stabilita
te și o bază durabilă.

In acest cadru juridico-economic,. 
relațiile economice ale României cu 
țările în curs de dezvoltare au cres
cut într-un ritm rapid. Astfel, in anul 
1970, volumul schimburilor a crescut 
cu 125 la sută față de 1965, ritm cu 
mult superior celui înregistrat de co
merțul exterior total al României (75 
la sută).

România exportă în țările în curs 
de dezvoltare mărfuri necesare eco
nomiilor acestor țări, atit din sec
toarele producătoare de mărfuri in
dustrializate (utilaj petrolier, trans
formatoare, tractoare, mașini-unei- 
le), cît și din celelalte sectoare 
(produse chimice, cherestea și pro
duse din lemn, combustibili, lami
nate, bunuri de consum și pro
duse agroalimentare). O mare parte 
din importul României din țările in 
curs de dezvoltare este formată din 
mărfurile care dețin ponderea cea 
mai mare in exportul acestor țări, 
precum și bunuri de consum și, 
în ultimii ani, mașini și utilaje 
oferite de industriile în dezvoltare 
din unele din aceste țări.

în paralel cu dezvoltarea schim
burilor comerciale, România extin
de cooperarea economică și tehnică 
cu țările în curs de dezvoltare. în 
forme variate, care să ofere avan
taje reciproce. între acestea sînt de 
menționat construirea de obiective 
industriale cu plata utilajelor în 
produsele rezultate din aceste obiec
tive sau în alte mărfuri, prospec
tarea, explorarea și exploatarea în 
comun a unor resurse naturale, coo
perarea în producție sub forma de 
societăți mixte etc.

Planul cincinal de dezvoltare e- 
conomică a României creează posi
bilități și mai mari ca schimburile 
comerciale cu țările în curs de dez
voltare să crească și să se diver
sifice. Participarea României la di
ferite aranjamente existente între 
țările în curs de dezvoltare ar fi 
de natură să contribuie la intensi
ficarea colaborării economice cu a- 
ceste țări. In acest sens, U.N.C.T.A.D., 
G.A.T.T., precum și alte organi
zații economice internaționale sau 
regionale, oferă multiple posibilități. 
In același timp, țara noastră privește 
cu multă simpatie și Înțelegere dezi
deratele țăritor în curs de dezvolta
re de propășire economică, de înlă
turare a oricăror urmări ale ex
ploatării colonialiste, de consolidare a 
independenței naționale, de progres 
social.



viața internațională
MMMMBMBRHBMWIIIIIBWII IIIMiWMIUIlil!Fll>lllllllliyi1l!TWrilMnWini IIIMeeMBMMMPWWMWMH—IBM—«Mfl—4—MHW—lll  I ■IIMIBUI^ mii

VIENA

Semnarea acordului între 
guvernul român și A.l. E.A. 

cu privire la aplicarea garanțiilor în cadrul 
tratatului de neproliferare a armelor nucleare

VIENA 8. — Corespondentul Ager
pres, Petre Stăncescu. transmite : La 
sediul Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.l.E.A.) de la 
Viena, a fost semnat, miercuri, a- 
cordul cu privire la aplicarea garan
țiilor în cadrul tratatului de nepro
liferare a armelor nucleare, între gu
vernul Republicii Socialiste România 
și AI.E.A.

Ambasadorul Dumitru Aninoiu, 
reprezentantul permanent al țării 
noastre la A.I.E.A., a subliniat că 
semnarea acestui acord este o ex
presie a politicii constante și fidele 
a României față de problemele 
dezarmării generale și în primul 
rind a celei nucleare. Cu toate limi
tele și imperfecțiunile Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare — 
a spus el — guvernul român con
sideră că el constituie un pas în di
recția măsurilor de limitare și li
chidare a dezvoltării înarmării ato
mice, pe care o doresc toate po negocierilor".

InAirea delegațiilor P. C. Italian

si „Mișcării Socialiștilor Autonomi"
ROMA 8 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : La 

Roma au avut loc întîlniri intre o delegație a Partidului Comunist Ita
lian, alcătuită din Gian .Carlo Pajetta și Alessandro Nalta, membri ai 
Direcțiunii, și Guido Cappelloni, membru al Comitetului Central, și 
o delegație a „Mișcării Socialiștilor Autonomi" (M.S.A.), compusă din 
J. Busoni, D. Fioriello și V. Orilia, membri ai Comitetului Executiv
al M.S.A.

Cele două delegații — scrie zia
rul „L’Unita" și-au expus punc
tele de vedere asupra situației ac
tuale, în cadrul colaborării po
litice strinse care a caracteri
zat în toți acești ani relațiile din
tre P.C.I. și M.S.A., și au afirmai 
din nou identitatea aprecierilor lor 
asupra momentului actual caracte
rizat de pregătirile pentru alegerile 
parlamentare anticipate și de ne
cesitatea unei orientări spre refor
me și progres democratic pe care 
masele muncitoare italiene le cer 
de multă vreme și care vor putea îi 
realizate numai prin forța și voința 
politică a stîngii unite.

Aceasta a determinat M.S.A. să 
considere astăzi, ca o concluzie

SIRIA

Crearea Frontului 
Național Progresist
DAMASC 8 (Agerpres). — In Si- ■ 

ria a fost creată o nouă grupare po
litică, Frontul Național Progresist, al
cătuită din Partidul Baas, partidul de 
guvernămînt, partidul comunist, U- 
niunea Socialistă Arabă Siriană. „U- 
nioniștii socialiști" și „Socialiștii a- 
rabi“.

Carta frontului, dată publicității 
marți, arată că la această grupare 
pot adera, în viitor, alte partide sau 
organizații.

Organismul director al frontului, 
Comandamentul Central, este alcă
tuit din 17 membri: nouă aparținînd 
Partidului Baas și cîte doi din partea 
celorlalte organizații componente. 
Președintele republicii și secretarul 
general al Partidului Baas va fi și 
președintele Comandamentului Cen
tral.

BRUXELLES

ACORD DE PRINCIPIU 
ÎNTRE „CEI ȘASE“ 

PENTRU RELANSAREA 
UNIUNII ECONOMICE

ȘI MONETARE
BRUXELLES 8 (Agerpres). - 

Marți seara s-au încheiat la Bru
xelles lucrările reuniunii miniștrilor 
de finanțe din țările membre al Pie
ței comune, consacrată relansării 
preconizatei uniuni economice și mo
netare a „celor șase". _ .

în cursul celor două zile de dez
bateri. miniștrii au ajuns la un acord 
de principiu asupra problemelor a- 
bordate, acord ce urmează să fie 
aprobat de Consiliul ministerial al 
C.E.E., convocat pentru zilele de 20 
și 21 martie. între altele, miniștrii 
de finanțe ai „celor șase", care în 
ultima zi a reuniunii s-au consultat 
cu omologii lor din țările candidate 
la C.E.E. (Marea Britanie. Irlanda, 
Norvegia și Danemarca), au fixat 
marjele de fluctuație ale monedelor 
naționale din țările comunitare în ra
port cu dolarul la 2,25 la sută. Re
centul acord de la Washington al ța
rilor occidentale a fixat această li
mită, pe ansamblul lumii capitaliste, 
la 4,5 la sută.

Agenția U.P.I. relevă că în cursul 
dezbaterilor s-au înregistrat și o se
rie de divergențe, mai ales în legă
tură cu așa-numita politică regiona
lă a „celor șase", care prevede. între 
altele, crearea unui fond suplimen
tar comunitar de 50 milioane dolari 
anual. De acest fond, față de care 
multe țări, și in principal Franța, 
manifestă puternice rezerve, ar urma 
să beneficieze, în primul rînd. Italia 
in vederea realizării unor obiective 
pe plan regional. Nerezolvarea aces
tei probleme in condițiile formulate 
de Ttalia — adaugă agenția citată — 
riscă să pună în pericol adoptarea 
acordului global privind uniunea e- 
conomică și monetară, așa cum a lă
sat să se înțeleagă în cuyînt.ul său 
ministrul italian al trezoreriei. Emilio 
Colombo. 

poarele lumii. în acest context a în
țeles România negocierea și înche
ierea acordului de garanții.

La rîndul său, directorul general 
al A.I.E.A., Sigvard Eklund, a spus : 
„Atunci cînd excelența sa, domnul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Con
siliului de Stat al României, a ono
rat ageuția cu prezența sa la Con
ferința generală din 1970, domnia sa 
a subliniat importanța pe care Româ
nia o atribuie măsurilor concrete de 
dezarmare nucleară. România a 
participat activ la dezbaterile Comi
tetului de dezarmare de la Geneva, 
unde Tratatul de neproliferare a ar
melor nucleare a fost negociat, pre
cum și la lucrările Comitetului dc 
garanții care, in 1970—1971. a stabi
lit conținutul și structura acordului 
de garanții în cadrul tratatului. Țin 
să subliniez in mod deosebit spiritul 
de cooperare de care a dat dovadă 
guvernul dumneavoastră în cursul 

eficace a experienței sale, conflui- 
rea în rindurile partidului comunist, 
in care recunoaște forța determi
nantă a clasei muncitoare și a for
țelor populare, ceea ce corespunde 
liniei. sale de înaintare democratică 
spre socialism și de luptă pentru o 
societate democratică, ce-și găsește 
locul într-o nouă unitate a stîngii — 
relevă organul P.C.I.

Pe baza acestor aprecieri. cele 
două delegații au considerat că 
există toate condițiile politice și or
ganizatorice pentru a propune or
ganelor naționale respective con- 
fluirea Mișcării Socialiste Autonome 
in Partidul Comunist Italian. cu 
prilejul celui de-al XHI-Ica Con
gres național al P.C.I.. care are loc 
la Milano. între 13 și 17 martie 1972.

Raportul Departamentului de Stat cu privire 
la palitica externă a S. U. A. în 1971

WASHINGTON 8 (Agerpres). — Se
cretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, a prezentat marți raportul 
Departamentului de Stat, adresat 
Congresului, referitor la politica ex
ternă a Statelor Unite în 1971.. Docu
mentul completează analiza făcută 
de președintele Richard Nixon in 
raportul său anual către Congres, 
trecînd în revistă mai amănunțit ac
tivitatea diplomatică a S.U.A. in 
cursul anului trecut . în diverse pro
bleme și in relațiile cu diferite țări.

De asemenea, sînt menționate ac
țiunile diplomatice în curs de reali
zare și cele care urmează a fi între
prinse în acest an.

Referindu-se la relațiile cu dife
rite țări, in raport se spune : „Rela
țiile americano-romăne s-au dez
voltat în spirit de cordialitate de 
la vizitele președintelui Nixon la 
București în 1969 și președintelui 
Ceaușescu la Washington in 1970. 
Dialogul la nivel înalt a fost conti
nuat printr-un număr de vizite la ni
velul cabinetului in și din România. 
Obiectivul Statelor Unite de a dez
volta neîntrerupt legăturile cu Româ
nia în toate domeniile se bazează pe 
principii împărtășite dc ambele țări : 
respectarea suveranității naționale, 
drepturi egale, avantaj reciproc și 
neamestec.

în 1971, Administrația a întreprins 
doi pași importanți pentru promova
rea pe mai departe a dezvoltării re
lațiilor economice romăno-americane. 
La 30 noiembrie, președintele a dispus 
acordarea de facilități de către Ban
ca de export-import pentru comerțul 
cu România. De asemenea, preșe
dintele a cerut Congresului să adopte 
legislația care să-l autorizeze să ne
gocieze un acord comercial cu Ro
mânia, incluzind acordarea clauzei 
națiunii celei mai favorizate. Comer
țul bilateral, cuprinzind o gamă lar

REZULTATUL ALEGERILOR 
PRELIMINARE 

DIN NEW HAMP SHIRE
WASHINGTON 8 — Coresponden

tul nostru. C. Alexandroaie, trans
mite : Alegătorii din New Hampshire 
au fest chemați în fața urnelor în 
cadrul primelor alegeri preliminare, 
considerate a fi o „repetiție gene
rală" a alegerilor prezidențiale și 
pentru Congres din noiembrie a.c.

Pe lista republicanilor, președin
tele Richard Nixon a obținut 69 ia 
sută din voturile partizanilor acestui 
partid. Paul McCloskey — 20 la sută 
și John Ashbrook — 10 la sută. Pe 
lista democraților, cele mai multe vo
turi au fost obținute de Edmund 
Muskie — 43 la sută, urmat de Geor
ge McGovern — cu 37 la sută. Can- 
didații democrați cu vederi conser
vatoare Hartke. Yorty și Mills au 
obținut sub 5 la sută.

R. F. G.

Opinii în favoarea ratificării 

tratatelor cu U.R.S.S. și Polonia
BONN 8 (Agerpr-es). — In R. F. a 

Germaniei continuă să fie întreprin
se diverse acțiuni iu sprijinul ratifi
cării neîntîrziate de către Bundestag 
a tratatelor încheiate cu U.R.S.S. și 
Polonia. La Ditsseldorff, Uniunea per
soanelor care au avut de suferit de 
pe urma nazismului a organizat un 
miting la care redactorul ref adjunct 
al ziarului „Unseră- Zeit“, Gunther 
Henzell, a subliniat importanța celor 
două tratate pentru dezvoltarea vii
toare a R.F.G., pentru normalizarea' 
situației în Europa. în încheierea 
reuniunii a fost adoptată o rezoluție 
In care membrii Bundestagului sînt 
chemați să urmeze poziția majorită
ții populației țării și să voteze pen
tru ratificarea tratatelor.' tn aceeași 
zi. pe străzile orașului a avut loc o 
manifestație inițiată de partidul co
munist și alte organizații democra
tice. Participanții purtau lozinci care 
exprimau necesitatea ratificării tra
tatelor, a recunoașterii R.D.G., a con
vocării în anul 1972 a Conferinței ge- 
neral-europene în problemele securi
tății și colaborării.

La rîndul său. Uniunea vest-ger- 
mană a păcii a dat publicității o de

Convorbirile polono-suedeze
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — A- 

genția P.A.P. a dat publicității co
municatul privind vizita oficială fă
cută în Polonia, la invitația lui 
Ștefan Olszowski, ministrul de exter
ne al R. P. Polone, de Krister Wick
man, ministrul afacerilor externe al 
Suediei.

Cei doi miniștri de externe — se 
arată în comunicat — au dat o apre
ciere pozitivă stadiului relațiilor 
polono-suedeze și au constatat exis
tența unor largi posibilități pentru 
dezvoltarea lor in viitor oe diverse 
planuri.

Ei au constatat cu satisfacție dez
voltarea pozitivă a relațiilor dintre 
statele europene și au exprimat con
vingerea că ținerea unei conferințe 
general-europenc pentru securitate si 
colaborare bine pregătite, cit parti
ciparea tuturor țărilor interesate, 
inclusiv a Statelor Unite și a Cana
dei. ar contribui la dezvoltarea co
laborării multilaterale în Europa. 
Cei doi miniștri de externe s-au 
pronunțat în favoarea organizării 
grabnice Ia Helsinki a conyorbirilor 

gă de bunuri, a crescut de la 8 mili
oane dolari in 1965 la 80 milioane 
dolari în 1970 și este posibil să fie 
sporit cu încă 30 la sută.

Schimburile culturale și științifice 
s-au dezvoltat rapid în cadrul acor
dului pe doi ani existent. Numărul 
vizitatorilor români în S.U.A. in ca
drul schimburilor s-a apropiat de 
200 în 1971. față de 77 in 1968. Bi
blioteca română din New York s-a 
deschis în decembrie, iar Biblioteca 
S.U.A. din București — la începu
tul anului 1972. Cele două guverne 
au semnat în 1971 acorduri privind 
cooperarea în domeniile poștei, fo
losirii pașnice a energiei nucleare și 
transporturilor.

La sfîrșitul acestei părți a rapor
tului. W. Rogers s-a referit la ne
gocierile în curs int.re România și 
S.U.A. pentru semnarea convenției 
consulare.

ău din 3 martie, săptămînalul britanie „TRIBUNE” pil
de mai jos, trimisă, redacției de soția unui muncitor a- 
‘ a dat nici numele, nici adresa. Așa cum se spune și în 

a redacției, scrisoarea este „o dovadă mișcătoare des
carc sînt nevoiți să trăiască muncitorii agricoli".pre

In 
blicâ

Sini sofia unui argat (muncitor a- 
gricol) și cunosc bine greutățile și 
vitregiile pe care viața le .hărăzește 
acestei categorii de muncitori. In 
multe privințe, el este ca un iobag de 
altădată. O dată intrat in baraca pe 
care i-o pune la dispoziție proprieta
rul. el va rămâne acolo toată viața, 
dacă, bineînțeles, nu ii surîde norocul 
și nu trage lozul cel mare. Proprieta
rul iși asigură astfel o forță de munca 
docilă, care nu iși va ridica niciodată 
glasul pentru a protesta, deoarece a- 
dăpostul și bunăstarea familiei sale 
depind. în întregime de bunul plac al 
patronului pentru- care lucrează.

Dacă un muncitor agricol îndrăz
nește să-și ceară unele drepturi — 
dintre acelea pe care alte categorii de 
muncitori le-au dobindit —ca. bună
oară, plata pentru muncă suplimen
tară, concedii plătite, el se poate aș
tepta numai la refuz din partea pa
tronului și, totodată, amenințai cu 
concedierea, indiferent cit de conștiin
cios ar munci. Dacă iși caută alt loc 
de muncă, se întlmplă. nu arareori, ca 
patronul pe care îl părăsește să anun
țe pe cel solicitat că muncitorul res
pectiv este un „turbulent" și, bine
înțeles, că nu va mai fi angajat. Ast
fel, muncitorul agricol se va găsi in 
fața unui zid de nepătruns și va tre
bui să apeleze la fermieri pe care nu 
ii cunoaște vechiul patron și care sint 
dispuși să-și asume responsabilitatea 
de a-l angaja.

Deseori va descoperi însă că a că
zut din lac in puț, ba chiar că a ni
merit-o mai rău decit înainte, deoa
rece întreaga familie se va găsi In
tr-un mediu străin, copiii vor fi la 
școală printre colegi necunoscuțl, iar 
el însuși va trebui să muncească in
tr-un mediu neprietenos și. uneori, 
in condiții de muncă mai grele. 

clarație în care este subliniată însem
nătatea tratatelor pentru, realizarea 
păcii și securității în Europa. și nece
sitatea ratificării lor neîntîrziate.*

Tratatele încheiate de R.F. a 
Germaniei- cu U.R.S.S. și Po
lonia au o mare însemnătate 
politică — a declarat vicepre
ședintele Comisiei Bundestagului pen
tru probleme juridice, Klaus Arndt, 
care a prezentat în comisie raportul 
asupra proiectului de lege privind ra
tificarea tratatului cu U.R.S.S. „Ca 
reprezentant al Partidului social-de
mocrat, a arătat Arndt — intr-un in
terviu acordat ziarului „Pravda" — 
pot afirma că noi ne-am expus con
vingerea noastră și am ajuns la con
cluzia că tratatele, atit în întregul lori 
cit și în prevederile lor particulare, 
corespund pe deplin constituției noas
tre".

'..Noi am examinat, de asemenea, 
concordanța dintre tratate și princi
piile internaționale. a continuat 
Arndt. Concluzia noastră este că am
bele tratate sînt formulate în cadrul 
dreptului international".

privind pregătirea convocării confe
rinței în viitorul apropiat, subliniind, 
în context, importanța colaborării 
bazate pe încredere între toate sta
tele, indiferent de sistemul, lor poli
tic,. social și economic, în scopul în
tăririi păcii și securității in Europa. 
Această colaborare trebuie să se 
bazeze pe principiile respectării su
veranității naționale, integrității te
ritoriale. renunțării Ia folosirea for
ței și amenințarea ou forța, neames
tecului în treburile interne ale state
lor. rezolvării pașnice a conflictelor 
— se arată în comunicat.

Edward Gierek, prim secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. l-a primit miercuri 
pe ministrul suedez al afacerilor ex
terne. Krister Wickman. în timpul 
convorbirii, care a avut loc cu acest 
prilej, au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea, in viitor, a re
lațiilor polono-suedeze.

de cuvjnt al Guvernului 
Regal de Unitate 

Națională din Cambodgia
PEKIN 8 (Agerpres). — Un purtător 

de cuvîht al Guvernului Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei a dat 
publicității o declarație in care con
damnă planurile regimului de , la 
Priom Perih de a organiza un „refe
rendum" cu privire la așa-zisa „Con
stituție" în vederea legalizării regi
mului actual. Declarația arată că ac
tuala situație din Cambodgia nu 
permite realizarea unui sufragiu uni
versal, deoarece șapte. zecimi țlin 
populația Cambodgiei trăiește pe cele 
opt zecimi ale teritoriului național 
eliberat de către F.U.N.K. și Gu
vernul Regal de Uniune Națională. 
Pe de altă parte, restul populației 
care se află in zona' temporar con
trolată de către actualul regim nu 
are-posibilitatea să-și exprime voin
ța în mod liber datorită legii mar
țiale și măsurilor coercitive de tot 
felul impuse de administrația de la. 
Pnom Penh.

Declarația subliniază că Guvernul 
Regal de Uniune Națională, singurul 
guvern legal și legitim al Cambodgiei, 
denunță și respinge așa-zisa Consti
tuție, indiferent de rezultatele „refe
rendumului".

Dacă —în speranța că va părăsi 
ferma actuală și se va muta cu fami
lia in altă parte — se gîndește să-și 
treacă numele pe tabelul ce se întoc
mește la consiliul districtual in ve
derea acordării de locuințe, practic,

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI 

Ce înseamnă să fii argat
- Scrisoarea adresată de soția unui fermier săptămîna- 

luiui „Tribune"

nu are nici o șansă să-și vadă vreo
dată cererea rezolvată.

Toate acestea definesc condiția de 
„iobăgie" a muncitorului agricol, de 
pe urma căreia profită proprietarul 
care stoarce fiecare picătură de su
doare de pe muncitor in folosul lui. El 
este oricind gata să se descotorosească 
de orice muncitor care se îmbolnă
vește sau devine prea bătfțn pentru 
muncă și pentru asta nu ezită să re
curgă la orice mijloace, chiar din 
cele mai reprobabile, pentru a-l da 
afară din locuință pe motiv că are 
nevoie de baracă pentru un alt mun
citor.

Noi ne-am pus problema ce se va 
ințimpla dacă astma de care suferă 
soțul meu se agravează sau dacă i s-ar

COMUNICAT COMUN 
la încheierea vizitei 

delegației guvernamentale 
a R. P.D. Coreene 

în R. A. Egipt
CAIRO 8 (Agerpres). — La încheie

rea vizitei de prietenie efectuate în 
Republica. Arabă Egipt de. o delegație 
guvernamentală a R.P.D. Coreene, 
condusă , de Zăng Zun Tliek, vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri, a 
fost dat publicității un comunicat. în 
cuhșul vizitei, delegația coreeană a in- 
mînat președintelui Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, un mesaj perso
nal din partea lui Kim Ir Sen, șeful 
stalului R,P.D. Coreene. Delegația a 
avut o întrevedere cu Mohamed Sa
lam El-Zayyat, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.A.E., și a pur
tat convorbiri cu o delegație guver
namentală egipteană, condusă de mi
nistrul afacerilor externe; Murad 
Glialeb. în cursul convorbirilor, păr
țile au procedat la un schimb de 
vederi cu privire la întărirea în con
tinuare și dezvoltarea relațiilor prie
tenești între guvernele și popoarele 
celor două țări.

Partea egipteană și-a exprimat spri
jinul față de lupta poporului coreean 
pentru unificarea națională, îfi con
formitate cu voința sa proprie, fără 
vreun amestec din afară. Partea co
reeană a relevat necesitatea retrage
rii trupelor israeliene din toate teri
toriile arabe ocupate, și-a mani
festat sprijinul și solidaritatea cu lup
ta dreaptă a poporului palestinean.

Protestul reprezentanților 
R. D. Vietnam și fi. R. P. 

din Vietnamul de sud 
la conferința cvadripartită 

de la Paris
PARIS 8 (Agerpres). — Reprezen

tanții delegațiilor guvernului R. D. 
Vietnam și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud la Conferința cvadripartjtă de 
la Paris în problema Vietnamului au 
protestat împotriva hotărîrii delega
țiilor S.U.A. și administrației saîgo- 
neze de a nu participa la ședința din 
9 martie a conferinței.

♦

HANOI 8 (Agerpres). — într-un 
comunicat al Comisiei R. D. Vietnam 
pentru anchetarea crimelor de război 
ale imperialiștilor Statelor Unite în 
Vietnam, difuzat de agenția V.N.A., 
se arată că în luna februarie, în 
Vietnamul de sud, s-a înregistrat o 
intensificare a bombardamentelor e- 
i'ectuate de aparatele „B—52“ — în 
special în zonele populate din pro
vinciile Quang Tri, Thua Thien, 
Quang Nam, Kontum " și Pleiku — 
precum și a bombardamentelor tac
tice. Comunicatul menționează, de 
asemenea, că efectivele flotei a 7-a 
americane au crescut de la 13 000 la 
20 000 de oameni, iar numărul port- 
avibaneior care operează în golful 
Tonkin a ajuns la patru, cel mai 
mare număr din ultimii, trei ani. Tot 
în Vietnamul de sud, în cadrul cam
paniei ’ de „pacificare", s-a intensifi
cat operația de strămutare . forțată a 
populației.

întimpla cumva să cadă și să-și rupă 
■piciorul ; ar fi, desigur, o mare ne
norocire și fără o locuință nu ne-ar 
rămîne decit să mergem la un azil, 
așa cum li s-a întâmplat la atiția mun
citori agricoli fără noroc, Ne-am decis 
de aceea să ne înscriem pe un tabel 
de case, astfel că dacă ni se întlmplă 
ceva rău să nu fim aruncați pe dru
muri. Deși neîncrezători, am perse
verat și pină la urmă numele nostru 
a fost trecut pe o listă, dar ni s-a 
spus de la început că e fără nici o 
perspectivă, afară <■'; cazul că am fi 
loviți de o nenorocire.

Ferma in care munceam a fost la 
un moment dat vindută și noi am 
fost somați să o părăsim. Ne-am 

adresat consiliului rural districtual, 
dar am primit un refuz categoric. Am 
intrebat dacă cel puțin numele nos
tru va fi menținut pe tabelul de 
case, dacă plecăm de acolo la o fer
mă din apropiere și ni s-a spus că 
da. Singurul loc de muncă pe care 
l-am găsit a fost nu prea departe, 
dar în afara circumscripției. Am fost 
totuși încredințați că rămânem pe ta
bel, ceea ce ne dădea o mică sigu
ranță împotriva unei eventuale eva
cuări.

La ferma la care ne-am mutat era 
mai rău. Sănătatea soțului meu a 
început să se înrăutățească păzind cu 
ochii, după doi ani de muncă cite 
13—14 ore zilnic, ca îngrijitor la o 
cireada de vaci cu lapte. Am scris 
din nou la vechea circumscripție

Pavilionul românesc de la Tirgul internațional de la Cairo se bucură, 
tn continuare, de un frumos succes, pînă marți numărul vizitatorilor 
fiind în jur de 100 000. în fotografie: primul ministru al Republicii 
Arabe Egipt, Aziz Sedki, vizitînd pavilionul României în ziua deschi

derii tîrgului

Sprijin mișcărilor de eliberare 

din sudul Africii
Hotărirea consiliului ministerial al 0. U. A.

KAMPALA 8 (Agerpres). — Consi
liul ministerial al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), întrunit la 
Kampala, a decis să sporească spri
jinul acordat mișcărilor de eliberare 
din sudul Africii, a declarat intr-o 
conferință de presă secretarul gene
ral al O.U.A., Diallo Telli. „Africa, 
a spus el, este hotărâtă să nu se târ
guiască. asupra libertății și demnită
ții sale".

Referindu-se. pe de altă parte, la

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Delegația de activiști ai
de tovarășul IonP.C.R., condusă

Crețu, adjunct de șef de secție la 
Consiliul Economic, care, la invita
ția C.C. al P.M.U.P., a făcut o vi
zită în schimb de experiență in R. P. 
Polonă, a fost primită miercuri de 
Jan Szydlak, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P. A 
fost prezent Mihai Marin, ambasado
rul României la Varșovia.

Edward Gierek, prtm-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., a primit 
miercuri delegația, sovietică condusă 
de Vladimir Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului ■ de Miniștri al U.R.S.S.. 
președintele Comitetului de Stat pen
tru știință și tehnică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, aflat . în vizită 
la Varșovia. în cursul convorbirii 
care a avut loc cu acest' prilej, au 
fost examinate probleme privind dez
voltarea colaborării tehnico-științifice 
dintre Polonia și Uniunea Sovietică, 
relatează agenția T.A.S.S.

Parlamentul italian, diz01~ 
vat de președintele Giovanni Leone, 
la 28 februarie a.c., a fost convocat 
marți în sesiune extraordinară pentru 
a dezbate bugetul, care trebuie să fie 
aprobat, conform constituției, cel mai 
tîrziu pînă la 31 martie. Astfel este 
aplicată, pentru prima dată din anul 
1924, clauza constituțională ce pre
vede posibilitatea convocării parla- 

pentru a afla dacă avem vreo șansă 
să obținem locuința. Răspunsul pri
mit m-a năucit. Ni se aducea la cu
noștință că numele nostru a fost șters 
de pe lista de locuințe din momen
tul in care ne-am mutat in altă cir
cumscripție și că va trebui să ape
lăm la consiliul circumscripției de 
care aparținem acum. Aceasta echi
vala cu o nouă înscriere, deci cu lua
rea de la capăt a tuturor avataru
rilor, după ce timp de cinci ani 
ne-am legănat cu iluzia că vom fi 
la adăpost de riscuri nefericite.

In sfirșit, a trebuit să ne mutăm 
într-o nouă circumscripție, deoarece 
soțul meu n-a putut găsi o muncă 
mai ușoară la o fermă din același 
district. In privința locuinței, trebuie 
să luăm totul de la capăt, deoarece 
numele nostru figurează la sfîrșitul 
tabelului. în plus sintem îngrijorați 
din cauză că aci se lucrează cu un 
număr de muncitori mai mic, un vo
lum de muncă mai mare.

E greu să ceri unor oameni care 
au muncit o viață întreagă să mai 
lucreze șl la o virstă înaintată pen
tru îmbogățirea patronilor. In plus, 
un muncitor agricol, practic, nu pri
mește casă de la consiliul districtual 
șl el însuși nu poate să siringă atiția 
bani incit să-și cumpere chiar și cea 
mai prăpădită cocioabă.

Desigur, totul e foarte bine pen
tru proprietarul de pământ față de 
care guvernul arată toată solicitudi
nea. Ori de cite ori Uniunea Națio
nală a Fermierilor (proprietari) a 
vrut ceva, oficialitățile au venit in 
întimpinarea doleanțelor acestora, 
care sînt printre cei mai reacționari, 
patroni din țară. Fermierii clștigă 
sute de mii de lire și pentru aceas
ta mulți dintre ei nu ridică nici mă
car un ac.

Motivul pentru care muncitorii a- 
gricoli rămân pasivi și nu îndrăz
nesc să protesteze este acela că ei 
știu bine cit de ușor pot să fie li
sați pe drumuri, fără adăpost. Vă 
rog să înțelegeți că numai aceasta 
stă la baza docilității lor. Ei au ne
voie de cineva care să le apere in
teresele. Vă rog să organizați o cam
panie pentru îmbunătățirea vieții a- 
cestor oameni care procură bunuri 
de subzistentă pentru toată lumea. 

criza din Orientul Apropiat, Diallo 
Telli a declarat că O.U.A. este în mă
sură să contribuie la elaborarea unei 
soluții, în care scop a fost creată o 
comisie constituită din 10 șefi de stat. 
Membrii unuia din subcomitetele a- 
cestei comisii, a adăugat Diallo Telli, 
au vizitat deja Egiptul și Israelul 
pentru a remite recomandările comi
siei, care au fost, de asemenea, pre
zentate și secretarului general a! 
O.N.U.. Kurt Waldheim.

mentului, dacă a fost dizolvat înainte 
de expirarea legislaturii, pentru re
zolvarea unor probleme urgente.

Li Sien-nien, ^premier 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
și Go Mo-jo, vicepreședinte ăl Co
mitetului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întreaga 
Chină, au avut o întrevedere cu Car
los Altamirano, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist din Chile, 
care se află intr-o vizită în R. P- 
Chineză. Cu acest prilej, menționează 
agenția, a avut loc o discuție caldă, 
prietenească.

^apartamentul pentru rea
lizarea reformei agrare din 
PerU a distr’buit, pînă la 31 ianua
rie a.c., 2 060 312 hectare la 90 159 fa
milii de țărani, informează agenția 
Prensa Latina.

Un comunicat comun 
privire la convorbirile purtate Ia 
Moscova de delegația guvernamen
tală, libiana, condusă de Abdel Salam 
Jalloud, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, a fost dat 
publicității. în comunicat se arată că 
intre U.R.S.S. și Libia a fost semnat 
un acord de colaborare economică și 
tehnică. Discutind probleme inter' ț- 
ționale, părțile au acordat o atefriie 
deosebită situației din Orientul Apro
piat, insistind pentru retragerea to
tală și necondiționată a trupelor iș- 
raeliene de pe toate teritoriile arabe 
ocupate. Cele două părți se pronunță 
pentru transformarea Mării Medite- 
rane intr-o zonă a securității, păcii 
și stabilității. L. Brejnev, N. Pod- 
gornîi și A. Kosighin au acceptat in
vitația de a face o vizită oficială în 
Libia.

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
l-a primit marți pe Romesh Chandra, 
secretar general al Consiliului Mon
dial al Păcii, aflat în vizită în Bul
garia.

Președintele Consiliului 
Revoluției, Houari Boume- 
dîene, a Primit miercuri pe 
Mirko Tepavaț, secretar federal pen
tru afacerile externe al Iugoslaviei, 
aflat într-o vizită oficială în Alge
ria. în aceeași zi. ministrul de ex
terne iugoslav a fost primit de Kaid 
Ahmed, membru a! Consiliului Re
voluției, cu care a avut o convor
bire prietenească, informează agen
ția Taniug.

Președintele Republicii
Arabe Egipt, Anwar Sadat,
a sosit miercuri la Djeddah într-o vi
zită oficială, informează agenția 
M.E.N. Pe aeroportul din capitala A- 
rabiei Saudite președintele egiptean 
a fost întimpinat de regele Feisal. In 
aceeași zi. precizează agenția egiptea
nă, au început convorbirile între pre
ședintele Sadat și regele Feisal, la 
care au luat parte și membrii celor 
două delegații.

Escadra de nave sovie
tice f°rmată din două contrator-
piloare și un submarin, și-a încheiat 
miercuri vizita neoficială făcută In 
portul iugoslav Split — anunță »- 
genția T.A.S.S.
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