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Io aplîcăm Imediat 
mite reluarea injăi

ffl âtew® ?

comoditate, meșterii

ÎS CE SE CONCRETIZEAZĂ A- 
CIîSTE ANGAJAMENTE, RĂSPUND 
ELE CERINȚELOR ECONOMIEI NA
ȚIONALE, NEVOILOR INTERNE ȘI 
ALE EXPORTULUI ?

Foto C. Dumitru

lipsa la gramaj este provo
cată deliberat pentru «cu
rea unor plusuri de . pro
ducție. E adevărat 7

— Nu cred. E, mal de
grabă, vorba de indolentă. 
Din ,

Secretar general
al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

.lipsa posibilităților 
întreaga .producție

Pentru mine. S-alu- 
Mare — orașul care

Președintele Consiliului de Miniștri al

(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășului ERICH HONECKER
Prim-sccrclar al Comi'.etulut Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

directorul Centrului de Informare 
ol Organizație! Națiunilor Unite la 
București’ la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială.

diferite tipuri, i_ 
speciale pentru agricui 
re de 01 milioane lei, plate de schimb 
auto tolalizjnd peste 20 milioane lei, 
Iar valoarea utilajelor realizate prin 
auîodotare va fi de două or! mai 
mare declt cea din anul curent ; in

Recoltarea și depozitarea porumbului la cooperativa agricolă Slobozia .Moarâ,' județul Ilfov

O Dezbaterile Adunării 
Generale

se petrece insă mal ales 
noaptea. Ziua, cind toată 
conducerea și inginerii sini 
In fabrică, lucrurile se 
desfășoară normal.

— Bine, dar atunci con
ducerea șl Inginerii (13 In 
număr) de ce nu lucrea
ză, prin rotație, și noap
tea 7 , . ,

— Toi din indolență

Miercuri și joi. in Judelui Brăila Ne aflăm la mijlociii perioadei 
a plouat neîntrerupt, transformlnd optime de îmfunlnța-e a griului 
stringerca actualei recolte și pregă- ' —
tirea celei ylftonre intr-o adevăra
tă luptă" a oamenilor cu natura, 
în aceste condiții grele de lucra, 
comitetul, județean de partid n 
luai o serie do măsuri organizato
rice pentru burta - desfășurare a in
trărilor. ■

La primire a fost de față Bu
jor Almfișan, ministrul ■ minelor, 
petrolului șl geologiei.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cordial cu membrii 
delegație! de mineri zamb'enl. 
Oaspeții au exprimat calde mul
țumiri pentru invitația de a vi
zita Ilonifinla. In't'mpul convorbi
ri! s-a evidențiat utilitatea contac
telor șl schimburilor de experien
ță dintre colective de mineri din 
cele două țâri, ca o contribuție la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei romăno-zam- 
blene. a cooperării internaționale.

pectă timpul de coacere ; 
secțiile nu au laborant! și 
nici controlori tehnici de 
calitate ; uneori, făina nu 
se mai cerne fi) ; starea do 
Igienă este mal mult declt 
criticabilă0.

în constatările echipelor 
de control figurau multe 
alte deficiențe, abateri fla
grante de la regulile Igie- 
nicn-ganitare. de la nor
mele de producție. Restul

in care s-n manifestat 
iresponsabilitatea. Reve
nim, de aceea, la dialogul 
cu șefa producției.

— Cum e posibil să se 
pună In vinzare pline cu 
2OT de pame mai mică de
clt greutatea ei normală ?

— Nu știu ce să vă răs
pund.

Membrii echipelor de 
control susțin. bazlndu-se. 
pe unele fapte concrete, că

nato fazele de protluc- 
; nu se introduc, In 

ititățlle prevăzute de 
'.A.S.. materiile prime 
iă. raliăr. rahat, vanilie. 
ijdJe. sare) ; nu .se res-

îibanez pe
vizitat clnt! (Continuare 
a Invadat în pag. a IV-a)
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® Organizația de par
tid — motorul gene
ralizării inițiativelor 
înaintate

O Cîteva probleme gos
podărești în aștepta
rea unui plus de Ini
țiativă

o Secția uzinei — cea 
mai rodnică v școală 
profesională

o Sport
'• Faptul divers

i V': >■-. f. '•« r
Dupl cum se știe, la Consfătuirea de lucru care o avut loc Ia C.C. 

al P.C.1L in zilele de 7 și 8 scplejnbrie a-e.. s-a insistat in mod deose
bit asupra necesităm Întocmirii listei de produse ce se'vor obține peste 
prevederile planului cincinal, punerii el de acord cu ministerele, cu 
Comitetul de Stat al Planificării, cu Ministerul Comerțului Exterior, 
pentru ca producția dată suplimentar sâ răspundă unor cerințe bine 
dimensionate, reale, ale eronomiel. Cu același prilej s-a subliniat că 
trebuie să se realizeze numai produse de calitate ridicată — prin cali
tate ințelegind inclusiv nivelul tehnic al produselor și, totodată, in con
diții de efMență superioară, cu cheltuieli cit mai reduse. Multe din 
unitățile economice din Capitală și din Județele țării nu trecut operativ 
la nominalizarea angajamentelor pînă in unul 1975, la asigurarea condi
țiilor tehnlcb-materiale necesare in vederea îndeplinirii înainte de ter
men a cincinalului. Evident, după cum s-a nceeniual la consfătuirea de 
lucru amintită, aceasiă vastă activitate trebuie încheiata In cel mal 
scurt timp, lnirucit ciori fi cl nd u-se perspectiva, cadrul de acțiune, obiec
tivele concrete care vor fi atinse, eforturile colectivelor1 de întreprinderi 

..................................... e șl concentrate asupra soluționării proble- 
înării continue a activității economice.

conducătorilor de centrale Industriale șl 
din ministerele economice, organelor și

, • • „............... ,„.,t

Directorul Centratei d® Informare

însărcinatul cu afaceri .'a. i

Președintele Consiliului de Stat 
ni Republicii Socialiste România, 
tovarășul NicoLne Ceaușescu, a 
primit vineri după-amlnză o de
legație de mineri din Zambia.

Delegația, din care fac parte 
R. V. C. Burls, director miner la 
Divizia Chlngola, I. D. Mae Do
nald, superintendent metalurg îa 
Divizia Chlngola, Paul Chlbulu, 
superintendent, al personalului la 
Divizia Chibulumn, Edward Sim- 
beyă, șef de schimb la Divizia Ro- 
knno, se .află în țara noastră la 
invitația adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vi
zite! făcuta In Zambia în primă
vara acestui an.

— Sintem conștlențl că nu trebuia 
să producem de dragul producției, 
pentru n eonsuma doar materii pri
me, pentru a raporta depășiri de 
■Stan — ne-a spus Ing, Minai CaloiI-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat ol 
Republicii Socialiste România, a 
primit, în după-amlaza zilei de 0 
octombrie, pe Sayed Abbas Chedid,

vor putea fi mai bine dozate 
mclor esențiale ale pcrfecțloi.-

l’ropunlndu-ne să înfățișăm conducătorilor de cenîrale Industriale șl 
de întreprinderi, specialiștilor din ministerele economice, orjșanelor șl 
organizațiilor de partid experiența clștl&aiă piuă acum în acest do-; 
meniu, vom urmări modul iu care se acționează In unele din marile 
unități industriale pentru concretizarea angajamentelor asumate plnă 
in anul 1975, pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de îndepli
nirea lor in cele mal bune condiții, lnirucit de temeinicia șl operail- 
vitatea cu care se Intervine depinde, in măsură covirțltoare, realizarea 
cincinalului Înainte do iermeu.

optime de . însămlrițare . a griului 
șl din cele M 8®9 ha nu s-au reali
zat declt circa 1 C®9 ha. De aceea — 
continuă Interlocutorul -■ ne-am 
glndlt la unele , măsuri pe care șă 
le aplicăm Imediat; ce. timpul per- 

‘ . Trriînțatulul, pen
tru recuperarea rămlncrli In urmă. 
Este vorba de folosirea fără între
rupere a seinânătofllor de dimi
neața. plnă seara. Tractoriștii vor 
lua masa do print In clmn. eșalo
nat, timp In care pe "tractoare vor 
lucra' șefii secțiilor de ■ mecanizare 
șl ’ mecanicii de întreținere. în 
feî.ul ncașfa,. viteza zlln'cS da !n- 

..... sătn’nțaț va crește cu 10 la sulă, 
-j Iar. timpul .necesar .pentru în’Smlp- 
i-f tarea ’ întreg!! suprafețe se’ va’ rc- 
it; duce cu 1—2 zile. 5
l- Prc.ătlndenl se îlucrează Intens; 
h» cu spirit de răspundere șl. In ger 
th. nsjral. -bl.no-,.organizat,,.chibzuit. Jn.

intervine tovarășul A. Mel- 
nic. directorul dlrccț.'el 
județene de industrie lo
cală (direcția respectivă 
coordonează, Intre altele, 
și fabricile de pline — 
n.n.).

— Cine a dat dispoziție 
să se lucreze cu făină ne- 
cemulă 1 .

— Nimeni. E tot o aba
tere de i» normele in vi-: 
goare. Cu Intenția'să mear
gă treaba mai ușor-și mai 
repede, echipele de noap
te scot sitele de cernere!

— Și nimeni nu-l coiiiro- 
iează, completăm noi. 
Dumneavoastră, ca șefă 
de producție, de cite or! 
uțl fost noaptea prin În
treprindere 7

Șefa producilcl tăcu 
iarăși. în schimb, ne oferă 
explicații tovarășul conla- 
bil-șef :

— Eu am fost în control 
noaptea trecuta. Ce &5 
vezi ? Am găsit din nou 
citeva sule tic covrigi sub 
greutatea normală

Ne interesăm de măsuri 
in cazul dai. Iar contnbi- 
Iul-șof ne InfonneazA :

— Am reintrodus covri
gii necorespunzători in 
fabricație;

— Noi nu ne refeream la 
.măsuri de moment, ci Ia 
măsuri drastice împotriva 
celor care s-tîu abătut, in 
fața dv., de la normele de 
producție, de in standarde.

Gh. GRAURE 
Const. CĂPRARU

' concenlraife lardreeoltanatt ®1 :cllbe-,. 
rarca acestor suprafețe. La jndl- 
fiația comitetului județean de pârtlA 
am luat măsuri excepționale pen-, 
îru, ca In perioada 2—9 octombrie’ 
să se realizeze peste 2'00 009 tone 
de siloz. Astfel, pe Ungă mijloacele 
mecanice, cooperatorii șl Indeo- 

' sebl cei din sectoarele zootehnice 
au fost "mobilizați la recoltarea tna- 
nuali. ' ' :

: cuțiile organizate' In 
1 căminul meseriașilor, 
l In jurul vreunut ro- 
’ mau.
ț în caiendara! meu 
i spiritual,- teatrul in- 
' semna ziua marcata cu 
ț roșu. ,La teatru! săimă- 
i man.' ai anilor *3ă,‘ a- 
ț i veam obonamțail la 
l galerie. In „cucurigu0. 
’ Dar aici, ia acest, 
ț teatru, am văzut pen- 
I Lra nrîmn oară. In- 
’ 6re două operete ușu- 
l rele. ^Tragedia bmu- 
; lui°. de Mndrteh ți ă!cl

— Acesta es!e un domeniu in care 
slnt concentrate țoale torțele. Orga
nele comerciale.. care se ocupa de 
desfacerea producției pe piața Inter
nă, din centrata, șl din unitățile com- 

î ' I '. - a r-ț
Dan MATEESCU

Eram, deurtazl, în biroul 
lovarășei Ing. Mioara Boi- 
tan, șef de producție la în
treprinderea de panificație 
din Ploiești. I-ain așezat 
pe masă o franzelă difor
mă și crudă, dieva chifle 
uscate, mari cit... nura.

— Le-am cumpărat a- 
cum, do dimineață, dc Ia 
magazin — o Informăm.

Șefa producției rupso 
plinea In rioufl, se 'uita a- 
tentă la miezul crud, făcu 
din el dteva cocoloașe șl 
tăcu.

Do ce tăcea ? Poate că 
nici n-ar fi avut co să 
spună. Pentru că o ana
liză făcuta recent de cllcva 
echipe do control organi
zate de autoritățile locale, 
cit și propriile noastre in
vestigații nu sesizat urmă
toarea silitațlo.: uneori, in 
întreprinderea ploieșleană 
de panificație, la secțiile 
el de producție, se petrec,, 
sub ochii cadrelor de con
ducere, fapte ele o gravi
tate eu totul aparte. Pen
tru Început,' reproducem 
cîteva constatări ale bri- 
găzii de control organizate 
de comitetul, județean al 
PlC.IL : „La unele dintre 
cele 22 de secții producă
toare, plinea fabricata nu 
are greutatea prevăzuta in 
normele oficiale (astfel, 
au fost puse in vinzare, 
pUnl «i 50, 10'0 și chiar 200 
de grame mai ușoare decis 
greutatea normală) ; din 
cauza aprovizionării Inllm- 
ptatoare, se lucrează cu 
făină nematurizată, cu in
dici calitativi diferiți de la

@ Miercuri, 4 octombrie, în județul Brăila, deși a 
piouat neîntrerupt, au fost culese și livrate 370 tone 
de legume O Brăilenii se adresează întreprinderilor 
de producere, valorificare și industrializare a legu
melor și fructelor din județele Argeș, Harghita, Pra

hova, Covasna : „Veniți să preluați legumele".

Ion TEODOR 
Aurel PAPADHJC

O.N.U.
O Semnarea unui acord 

de pace între Uganda 
și Tanzania

• Corespondență din 
Blackpool : Tendințe 
și reorientâri la con
ferința laburistă

brogl tovnrflși.
în humele Comilclulu! Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului dfe Stat șl Consiliului de Miniștri ale.-Republicii Socialiste Româ
n-a, al poporului'român și al nostru personal vă adrosăm.dumneavoastră, 
ComîSeiuiu! Central al .Partidului Socialist Unit din Germania, Consi
liului de Slat, Consiliului.do Miniștri, precum și tuwror cetățenilor Re
publicii Democrate Germane cele mal cordiale felicitări șl un salut fră
țesc cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a întemeieri! Republici! De
mocrate Germane.

Poporul român se bucură sincer de succesele importante obținute de 
oameni! muncii din Republica Democrată Germană, sub conducerea Par- 
tlaulu! Socialist Unit din Germania, In îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de Congresul nl VTIl-lea al P.S.U.G., în vederea făuririi societății soda-

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Vineri. O octombrie n. c.. tova
rășul Nlcolae Ceaușescu. secretar 
general ăl Partidului. ComunLst 
Român președintele Consiliului de 
Stat a! Republicii Socialiste Româ-

țara sehlpeter!Ior': pe- ’ 
reebeu da , îndrăgostiți l 
din comuna Apa. , pe 
care ura familiilor l-a ț 
uruncat liilr-o trage- i 
d!e aproape shakes- * 
peareanâ. Tot In Sa tu- l 
Mare, la tipografie, am . 
văzut primul muncitor ’ 
bățul"' pînă La singe ; i 
vina IuI: a tipărîț ma- ’ 
tiîJteste in care se ce- l 
xeau pace.. pline, >11- t 
bartaie,' înfrățire- ȘI. J 
tot - in acest oraș, ț 
într-uh atelier de i 
pe malul Someșului, ț 
un llrtar fierar, cu pA- j 
ru! viivol, nii-a dat ’ 
peniru prima oară in l 
mină scrierile lui i 
iîorx. Alei mă Intor- ) 
(team, in mare taină, l 
cu ranița plină dc .’ 
cărți Interzise, hăitui- ț 
tc. care emis trimise i 
din Ciul pentru locui- ' 
Sorii, periferie! Săt- î 
mărului, vislnd o iu- 
m® mai bună. ț

Cu astea m-a Inzcs- i 
trai. Ia plecarea In 1 
lume, pămlnlul natal l 
— Sâlu-Mare : cu oehî f 
smstfitori, bogății ®p!- ț 
riluaio șl omenie. De j 
atunci, de la Someș 1 
plnă Ia mare. îl port, i 
parte iot, mesajul.

Aici am cunoscut 1 
o mare prietenie în- i 
tre două minți itianl-’ ’

MIKO Ervln 1

...................................
plan — ne-a spus Ing. MiL_.,CI„---- -
fă, directorul general al centralei. Do 
aceea, prima noastră grijă a fost să 
nominalizăm valoarea angajamentu
lui, pentru a realiza numai produse 
solicitata dc beneficiarii interni șl pe 
piața externă.

Ne-am notat că. încă In acest an, 
se vor fabrica suplimentar 172 combl-; 
ne autopropulsate C 12 „Gloria0, 
S ‘155 pluguri, 21®) semănători SPC-SJ 
modernizate, aparate șl utilaje sție-

Simbătă 7 octombrie 1972

REPORTAJ
PE GLOB

Tovarășului WALTER VLBRICHT
Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Democrato Germans

Tovarășului WILLI STOPH
Republicii Democrate Germane

Ancheta „Scînteii“ la întreprinderea de panificație 
din Ploiești

ia București
nla. a primit pe V. Ș. Tlkunoy, 
însărcinatul cu afaceri a.l. al Uni
unii Sovietice îa București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire tovărășească.

, K VZ uJLVH Vj w ti v <J țjl.* tJLW (rflj t LZ« fl
mar® declt cea din anul curent . 
J374 se vor produce peste prevede
rile cincinalului S9 combine autopro
pulsate C 12 „Gloria0,4 C3fl semănători 
SPC-0, 4 215 remorci, 2 &3'9 pluguri 
ș.a. ; in fine, în anul 1975 so vor 
realiza suplimentar, Intre altele, 6 359 
semănători SPC-0 M, 2 &S5 pluguri, 
7117 remorci.

Cum se vede, este vorba dc pro
duse strict necesare economiei națio
nale (unităților agricole) sau desti
nate exportului, cele mai multe din
tre ele — combinele, semlnăiorile, 
diferite aparate și utilaje speciale — 
cu un ridicat grad de complexitate, 
aflate" intr-un continuu proces de 
modernizare tehnică. Nu inilmpta- 
lor, 73 ia sută din producția planifi- 
caiă să se realizeze in anul viitor 
este de pe acum contractata — in 
unele uzine ca. de pildă, la .Semă
nătoarea0, acest procent ridlclndu-se 
la 100 la suta. ' ■ >

— în zilele Imediat următoare. În
treaga producție a anului viitor, in 
care slnt cuprinse șl angajamentele 
respective, in fiecare uzină a cen
tralei noastre va fi contractată — 
ne-a asigurat directorul genera]. ‘

— Care este stadiul acoperirii cu 
contracte a producției planificate si 
a angajamentelor din anii 197-1— 
1973 7

industrială de mașina agricole ^-București
dale pentru agricultură In valoare 
de 42 milioane lei ș.a. : in anul vi
itor — 150 combine autopropulsate' 
C 12 „Gloria0, 6 573 semănători, 3®) 
combine tractate de recoltat și tocat 
furaje pentru siloz, 2 215 remorci de 
diferita tipuri, aparataje șl utilaje 
speciale pentru agricultură în valoa-

Colectivele unităților Centralei in
dustriale de mașini agricole din 
București au ajuns la concluzia . că, 
plnă la sflrșitul anului 1973, pot rea
liza suplimentar, față de prevederile’ 
planului cincinal, o producție indus
trială In valoare do l.ira miliarde lei; 
Numai colectivul uzine! „Semănătoa
rea" din Capitală — unitate pe struc
tura căreia este „grefata" centra
la șl unde se realizează peste un 
sfert din producția totală a acesteia" 
— va obține, peste plan, plnă In anul 
1973, o producție dc 733,9 milioane lei." 
Altfel spus, potrivit calculelor de 
plnă acum, îndeplinirea acestor an
gajamente va permite ca, pe ansam
blul centralei industriale de mașini 
agricole, cincinalul actual să fie rea- 
liz.it în patru ani și opt luni, iar Ia 
uzina „Scniănăioarca" — in patru 
ani și Jumătate.

ILste.' dezvoltate, , t i _ ... .....^ ...
Partidul Comunist Român, guvernul țării noastre se pronunță cu 

toată hotărirea pentru partidparea n&stlngherltă a R.D. Germane la viața 
internațională, pentru recunoașterea ei de către totite statele, pentru ad
miterea e! in O.N.U. și In celelalte organisme internaționale.

Constailnd cu satisfacție că relațiile de prieSeale și solidaritate fră
țească statornicite intre Î?.C.R. și .PÂU.'G., Intre Republica SoclallsiA 
România și Republica Democrată Germană cunosc o evoluție ascendentă, 
ne exprimăm convingerea că raporturile tovărășești dc colaborare multi
laterală dintre partidele șl (firile rioastre.se..! vor dezvolta și adinei con
tinuu, pe baza Tratatului de prietenie, colnborare șl asistență mutuală 
Încheiat anul acesta la BucureșH. ‘

P.C.R. șl guvernul Republici! Socialiste România vor acționa șl In 
viitor pentru Întărirea prieteniei șl alianței dintre Republica Soclollstfi 
România și Republica Democrată Germană-In interesul celor două po
poare. al -unității țărilor socialiste șl mișcări! cbmunlste Internaționale, 
ai cauzei păci! In Europa și In lume.

Cu ocazia sărbfltoril naționale, vă urăm dumneavoastră. sUmnțJ To
varăși, tuturor oamenilor muncii din Republica Democrată Germană no! 
succese în opera de construire a socialismului, de Înflorire multilaterală 
a patriei.
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EmIIIan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii'

InuiTIo: (!■■ ae'eu-

Noul hotel balnear din noua

ramase in 
de dezide-

(tatr se fisurează pa 
i) fi pe trotuarele tir.de 
‘scanate din autocamfoa- 
—t bălți ‘ albe:

foto : S. Cristian

SClNTEIÂ - slmbătă 7 octombrie 1972

scrisoare 
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POPULAR 
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BIRLAD

„Valea Mfiriei", din

purtata cu vorba,' Iți ordin obiectiv, eu alte 
pierduse orice speran
ța ; ea ceruse mal ta
tii sprijin la șeful a- 
tcllcrulul de prestări, 
Dumitru David, la di
rectorul I.G.L., Eugen 
Drnnga, sl a fast pri
mită in audiență de 
primarul municipiului.

Igur 7

Vasile IANCU 
corespondentul 
„Scînteii" ț

voluntari ai „Scînteii"

Recent, Intr-o ședință comună, bi
roul comitetului județean do partid 
șl comitetul executiv ol consiliului 
popular județean au analizat .nere
gulile de ia întreprinderea de pani
ficație Ploiești, cauzele lor. în ape
lați timp au fost stabilite măsuri 
pentru Înlăturarea lipsurilor semna
late.. Ele .vizează extinderea contro
lului In timpul nopții, Îmbinarea 
autocontrolului cu ■controlul obștesc, 
repartizarea cadrelor inginerești pe 
schimburi, Igienizarea secțiilor de fa
bricație, revizuirea parcului auto și 
remontarea utilajelor. Un capitol 
aparte s-a referit la sancționarea ce
lor direct vlnovațl și‘responsabili.

în ceea ce ne privește, sperăm 
că măsurile se vor dovedi eficiente, 
tar sancțiunile 
măsura faptelor șl 
tirzicre. Grija față 
trai, ale oamenilor 
jodeiataa "noastră, 
pe care toți — dar

i ora- 
moder-

— într-un fel. aproape toți 
muncitorii a! ut ::oi. pentru că 
?! uzina este ’ nouă. Clnd 1 am 
venit, eu aveam o oarecare expe
riență pentru efl am lucrat la „Me- 
trom’-Brașov. Am propus, de aceea, 
ca . fiecare muncitor cu experiență să 
so ocupe de talți S—0 pregătiți la 
cursurile de scurtă durată. Ideea 
mea a fost împărtăși lă de mal multe 
organizații de partid șl am reușit 
e& formăm un număr mare de oa
meni bine calificați, caro munceec 
cu filmț de răspundere.

silfii locale. Una dintre 
ele \prlveste înlăturarea 
cit mal grabnică a ,stopu
lui* de cale forată care 
„scurt-circultcază* zilnic 
circulația dintre oraș și 
noua zonă industrială 
timp de 1 110 Tnlnilf&’dlp' 
cele l ’HO. Precizăm cd o 
parte din capacliătUs^da 
producție ale urinei r.oai-

jțdritâ o modalitate 
aceitc construcții să 

folosite rit mai 
Legat da can- 

ridică de multă 
chestiune prlvl- 
bu/e'ffir Wltafdt

S-a Intlmplat la grădina zoolo
gică din stațiunea balneară Su
gă» aparținind orașului St. 
Cheorghe. Intr-una din serile 
trecute, la scurt timp dupd ce 
a intrat ta cușca unei ursoaice 
’.(care fătate nu demult), pentru 
.a-l aduce hrana, aceasta l-a ata
cat prin surprindere pa ingriil- 
torul de animale Covaci Samol- 
fă. In urma leziunilor grave su- 
iferite C.S. a decedai in drum 
•spre spital.

De-nbla a Început sezonul de 
vtaătoare ta cerbi și colecția de 
trofee a județului Bacău s-a îm
bogățit cu trei noi exemplare. 
Ceh mal Important dintre ele a 
fost recoltat ta o . vtaătoare or
ganizată ta codrii de pe Valea 
Leșunțuiul. Trofeul, evaluat ta 
221 de puncte, se Încadrează Ih 
baremul cerut pentru medalia 
de aur. Alte două trofee, care 
îndeplinesc, de asemenea, con
diții pentru medalia de aur, au 
fost recoltata in raza ocolului 
silvic Mănăstirea Cașln.

Adam Lelea. Insă 
chior șl după interven
ția redacției, tărăgă
narea n-a fost curma
tă ; ta termenul stabi
lit, ne deplasăm la fa
ța locuiți L Casa cea 
nouă tot nu e tacă 
gata, ta cele două săp- 
tăminl nu se lucrase 
mai nimic 1 Afltad (do 
la no!...) cum stau lu- 
.crurile, tovarășul V. 
Panalnte stabilește un 
nou termen, pesta alte 
două «ăptămlni.
• Explicația invocată, 
stimați cititori, parcă 
am mal nuzll-o, șl nu 
numai o dată. Esle po
vestea cu greutățile de

proape gol, doi consumatori au 
comandat două fripturi și, pen
tru Început. 11 ș-a servlt.„ „o 
porție" de așteptare de circa 43 
de minute. După servirea me
sei, a urmat nota de plată. Pen
tru cele două fripturi, ospătarul 
a pretins 33 le! In ioc1 de 24.4O 
lei, dt consemna bonul de mar
caj. Două salate de castraveți 
cintăreau cu 60 la suf 
țin dorit gramajul _____......
meniu, . De asemenea, băuturile 
comandgie prezentau, șl ele lip
suri Sensibile la țroăsufjBțoaro,.. 
Așa stlnd lucrurile, testa! efec
tuat de către organele inspecției 
comerciale n-a soldat cu un do
sar penaL în curlnd, cei In cau
ză (ospătarii Nicolae Teodores- 
cu și Gheorghe Candroa) vor fi 
invitați să-și achite nota de 
plată 1

„Sl-sm plins In ne
numărate rinduri aces
tui director fără su
flet, care mă dă afară, 
fără să se gindească Ia 
nenorocirea ta care mă 
aflu, cu soțul bolnav. 
Imobilizat la pat, $1 cu 
cel 1,1 copil, acum, clnd 
Iarna bale Ia ușă-i" 
Nenorocirea la, care se 
referă scrisoarea Mă
riei Răducanu. din Blr- 
lnd, constă in a fi si
lită să locuiască, îm
preună cu familia ei, 
alcătuită din 13 per-, 
soane, tatr-o casă gata 
să șc prăbușească, a- 
tcetală de mai multe 
inundații. Aceasta, deși 
— beneficiind incâ în 
1010 de un împrumut 
din partea statului — 
a Încheiat, ta două rin
duri, contracte" cu în
treprinderea de gospo
dărie locallvă n muni
cipiului. pentru execu
tarea lucrărilor de 
construcție o unei ca
se noi, corespunză
toare.

La intervenția re
dacției,1 tovarășul Vi-' 
col Pana tata, secctar 
al comitetului munici
pal de partid, n dispus 
să se la toate măsurile 
pentru terminarea con
strucției plnă la 19 
septembrie. Marla Ră
ducanu n solicitat a- 
ceastă intervenție nu
mai după ce, Îndelung

Una din formele de asigura
re practicate de ADAS, care se 
bucură de o lot mal largă răs- 
plndlre In rlndurlle populației, 
este asigurarea cu termen fix. 
Această asigurare poate fl în
cheiată de orice persoană (de Ia 
18 Ia G0 de ani). In favoarea 
oricărei alte persoane (indife
rent de virală, starea sănătății 
sau rudenie). Termenul la care 
persoana respectivă va putea 
primi de la ADAS suma asigu
rată in favoarea sa poate fl 
stabilit do la 5 pină la 29 de 
ani de in data clnd se încheie 
asigurarea. Se poale asigura 
orice sumă. Inceplnd de ta 10 080 
lei și crescînd cu cile 5 (Mă de 
lei. Persoana ta fnvoarea căreia 
se depune o sumă ta ADAS 
poate fl schimbată, fără nici o 
restricție, titularul asigurării 
fiuțind reveni asupra hotărlrll 

n! linie. Persoana aleasă va 
primi de la ADAS suma asigu
rată ta termenul stabilit chiar 
dacă cel care a încheiat asigu
rarea ta favoarea ei va fi dece
dat Intre timp. Astfel, dacă de
cesul s-a produs ca urmare n 
unul accident sau a unei boli 
Intectloase acute e destul să fl

Parcarea autovehiculelor pro
prietate de stat In garajele în
treprinderilor șl Instituțiilor este 
o obligație categorică prevăzută 
do lege. Șl totuși... Cu prilejul 
unul control organizat de orga
nele de miliție din Județul Ba
cău, au fost descoperite 133 de 
autocamioane rătăcite pe la di
ferite adrese. A doua zl fiind 
duminică, drept sancțiune, șo
ferii găsiți ta culpă nu fost in
vitați să urce in volan și îndru
mați spre o adresă foarte pre
cisă : să lucreze la transportul 
recoltei de pe clmp. Bilanțul a 
fost rodnic : Intr-o singură zl, 
ci au cărat ta hambare mal mult 
de 6D0 tone de porumb, sfeclă de 
zahăr, cartofi, struguri șl alte 
produse.

C De clleva luni, I.C.I.L. Bucu
rești a introdus desfacerea lap
telui in pungi de plastic. O mă
sură care părea sArezolve defi
nitiv problemele imbutelieril, 
transportului, olnzdrii ți păstră
rii acestui produs In condiții 
igienice. Dar, ta realitate, lu
crurile stau cu totul altfel. Pen
tru că, multe din pungile de 
lapte nu «tai lipite bine la im- 
buteliere (sau io fisurează ;:c 
parcuri) 
yfnț deț_ ^._ ..
ne apar adevărate 
•Desigur, e necesar să avem tro
tuarele curate. Dar nici chiar 
"așa, tă le spălăm cu lapte I

lucrări urgente care 
nu sufereau amlnare, 
cu lipsa materialelor, 
a.mlinU dc lucru. Dar, 
mal cu seamă, este, po
vestea lipsei de ome
nie, ta care cetățeanul 
nu poate obiecta, de
oarece omenia, cum 
bine știți, nu figurea
ză printre clauzele 
contractului. Iar ter
menul prevăzut ta con
tractul încheiat de Ma
rla Răducanu cuî.G.L. 
BJriad este 31 octom
brie. Directorul E. 
Drariga se simte ta si
guranță : ce Instanță 
l-or putea acuza oare 
că nu respectă con
tractul ?

Există, totuși, o In
stanță ta fața căreto 
lipsa dc omenie este 
Incriminată, iar aceas
tă instanță se numește 
Opinie Publică. Direc
torul E. Dranga se pre
zintă In fața Opiniei 
Publice cu un curios 
regret :

— Greșeala noastră 
este că om acceptai să 
contractăm lucrarea.
.Și ” mai adaugă :
— Nu slnt mașină-

propui ta nenumărate 
rinduri ca acezta si fie 
administrat de cantină — 
ceea ce ar însemna nu 
numai'o bună aprovizio
nare (preparate calde — 
„mtauturi* fi altele), cl 
ți prețuri mai mid — 
T.A.P.L. Sibiu (caro diri
jează de altfel ți can
tina) ține ta continuare 
Jil-l patroneze „indirect". 
De ce 7 Explicații nu se 
prea dau...

Stat tarii fl unele pro
bleme care ți-ar 
găsi soluționarea 
tr-un piui de 
organizatoric din 
unor insUtuțil și organ!

Credem ’tarii că ar tre
bui 
ca 
poată fl 
eficient. 
tind, ic 
vreme o 
loara la .
las :cefe. î do să t .c&nlne:-.ale 
nefemillțiilor. Deși s-a

Grlgore NECULAI 
economisi
ArlfiSial GIIEORGIIE 
strungar
Nîcolae SUCIU 
sculer
din gnjpul 
de corespondenți 
voluntari ai „Sclnieii" 
de la uzina 
„lndependen|a"-Sibiu

vor fl acordate pe 
aplicate fără în
de condițiile de 
muncii este, In 
un comandament 
mal cu seamă cri 

care lucrează ta sectoarele de comerț 
șl aprovizionare sau ta.serviciile pu
blice — sîntem datori s'i-l slujim, 
după specificul locului de muncă, 
fără a ne permite nici cea mal mică 
abatere. Din acest punct de vedere, 
„pățania" tovarășilor, de ta întreprin
derea de panificație Ploiești consti
tuie un exemplu care nu trebuie ur
mat.

moment dat s-a constatat că 
produa din prima presare nu 

"‘11 proiectată, 
iriarea acestui^ 
de comunistul

Este, desigur, bine cunoscută ți nu 
mai trebuie subliniată principial im
portanța deosebită a circulației nou
lui, a. metodelor avansate de mun
că. a experienței înaintate ta pro
cesul de Îmbunătățire continuă a ac
tivității In fiecare domeniu. în acest 
sens, tovarășul Nlcolae Ceausescu, ta 
cuvlnta-ea rostită ta Consfătuirea de 
lucru, care a avut loc ta C.C. al 
P.C.R. ta zilele de >7 șl 8 septembrie 
a.c.. releva cu pregnantă rotai pe care 
II au orgunlzațllle de partid In valo
rificarea din pita a experienței pozl- 
live existente ta toate comparti
mentele vieții r sociale, menirea lor 
dc a se situa con
secvent ta frun- .........
tea acțiunilor de 
promovare a nou- 
"care este Insă 

„filiera" apari- bJ ® ( -l
ție.l și rftspindl- H 1J 11
ril metodelor va- W/y HvXvx
loroase de mun- sa a
că Intr-o maro 
organizație do 
partid ? Cum ac
ționează organl- 
zațlile de partid ■ hWI"
ca drumul de la 
idee la faptă uli- “* **
lă să fie cit mii 
scurt prețuita- _
denl ? Iată dte- n ■ 1
va din obiect!- . H 0 R
vele investiga- M BfH h 1
țlel noastre prin
tre comuniștii de “ “ “ “
ta Uzina de pre
lucrare a alu- _«-a——
mintalul Stall- "
na.

— Specificul uzinei noastre, cu 
Instalații modeme, unice In țară, a- 
flală ta al doilea an de producție, 
ne-a îndemnat tot timpul la găsirea 
celor mal bune metode pentru spo
rirea eficienței întregii activități — 
ne spunea Iov. Matei Fira, secre
tarul comitetului de partid de aici. 
Am avut mal'tatii de făcut față u- 
nor greutăți ale începutului,, coiectl- 
vul nostru de muncă s-a 2_____
din muncitori sosiți din alte orașe 
industriale ale țării, din oameni pro- 
veniți de 1a sate. în aceate condiții, 
fără’a fl dat friu liber inițiativelor, 
fără căutări, nu se putea realiza 
mare lucru, Tocmai de aceea, stu&cl 
clnd Intllnlm o Idee bună, provenită 
de ta oricine din uzină ®m din afara 
el, o analizăm rapid, cu rtopundere, 
o experimentăm și apoi generaLIzăm 
aplicarea el. De altfel, am recurs șl 
la o formulă organizatorică ta acast 
sens : membrii biroului eomlletatal 
de partid pe uzină slnt repartiza'I 
pe formațiuni de lucru, avînd câ 
primă sarcină depistarea de noi so
luții, urmărirea îndeaproape a -apll- 
clrll tuturor Inițiativelor adoptate 
In acțiunea de realizare înainte de 
termen a cincinalului.

Și lată-no pe filiera unor iniția
tive. Uzina producea pentru prima 
dată In țară bare șl profita din alu
miniu, La început, produsele nu erau 
cunoscute nici pe piața Internă, nici 
la export. în condițiile debutului 
productiv, secția metalurgică I a 
lansat chemarea ca fiecare salariat 
e.ă lupte pentru realizarea unei pro
ducții Ia nivel de compotltlvitata 
mondial. însușită rapid de toate or
ganizațiile de partid, această che
mare a constituit fundalul apariție! 
a numeroase Idei valoroase. Despre 
una din o!o ne vorbește. In eecjla

Programul da dezvol
tare prevăzut In acest 
cincinal pentru uzina 
„Independența- din Si
biu — ta 1375, volumul 
producției urmează să 

...crească de-ă .orb față de 
4870,ritimp 'In care numfi- 
f ril l mu nd WTitoB Cea- spo- 

liîrLr.inrifTialtMult'jde 2 COT 
— solicită rezolvarea, ta 
paralel, a numeroase 
probleme, printre care un 

1 ■ important loc II ocupd 
1 cele de ordin «octal.
■ Desigur, eeea.ee «-a 

făcut p!nd acum pe aceri
1 plan ne bucură pe toți ; 
> alte probleme «în! ta curs 
l dc rezolvare. Bunăoară, 
) pentru asigurarea unor 
ț condiții cit mai bune de 
l muncâ j-au efectuat lu-
■ crdri a căror valoare se 
l ridică anual la milioana 
1 de lei ; ta cizriul ullimi- 
I lor doi ani au foii con- 
I Hrulte cloud cdminc pan- 
| tru ne fam Uit li cu GOT de 
i locuri ; ta 1973 urmează 
1 a fi indlțatâ, ta noua 
I rond industrială 
ț șutai, o cantlnd

nd pentru 2 OM) de locuri ; 
! de asemenea, «tal alocate 
I fonduri pentru cohrirul- 
. rea in acest cincinal a 

1' unui liceu industrial cu
14 clase, unde vor fi pre
gătite cadre cu o inaltd 

! calificare. Toate acestea 
tonstUuie pentru colec
tivul nostru expresii

1 grăitoare ale grijii parli- 
J dulul șl statului față de 
I oamenii muncii.

tre situata in zona sus- 
cmintitd urmează să 
funcționeze încă in acest 
an, Dcfl lucrările viaduc
tului prevăzut aici au în
ceput de clteva luni, rit
mul execuției este prea 
lent, fapi pentru care e- 
xlstd temeri de a nu fl 
dat in folosință nici la 
sfirțltul cincinaiului, deși 
termenul este semestrul I 
1974. Repetatele sesizări 
făcute ta acest sens n-au 
dus la nici o amelio
rare. Dimpotrivă, con
structorul — întreprinde
rea de construcțli-tranș- 
porturi Cluj — d-i acum 
semne de dezinteres nu

Sevastian ftapa, care, tastate de In
troducerea unui nou lip de aliaj In 
presă, folosește citeva lingouri da 
aluminiu cu menirea să curețe ma
trița cta resturile rămase de ta pri
mul aliaj presat. în acest fel. s-au 
eliminat ta mare parte rebuturile. 
Imediat, agitatorii au dus vestea nul 
dcparle, iar ldeea lui Sci’a-slian 
Popa a fost preluată din mm.

— Este foarte Important, arăta 
comunistul Vasile Badta, din ace
eași secție, să determinăm ca flecare 
să se intereseze de ceea ee apare 
in jurul lui, să ducă rhiaJ departe 
Ideile valoroase.- Această sarcină am 
faiblta!ai-o ta mai multe adunări de 
part'd, am, supus-o atenției agitatori

lor, căutăm -a-o realizăm prin În
treaga muncă politico-ideologlcă. .

Cale liberă Inițiativelor I Iată o ex
presie adesea folosită de oameni! cu 
care am stat tic vorba. „Cu cit răs- 
plndim mai rapid ceva folositor, cu 
atlt ciștlgnl soclcîă|ll, al tuturor, este 
mai mare, ne spunea maistrul -Marin 
Picul, de ta secția metalurgică II. Aid 
s-a extins operativ experiența repro- 
lcctării timpuriei metalice spre mă
rirea gamei de produse si înlăturarea 
consumului Inutil de metal. Activi
tatea organizației dc partid I.și mă
soară. deci, eficacitatea șl ,ln capaci
tatea do a transmite noul, de a lnlă- 

i . tara barierele din
_______ calea Iul! Am ln- 

«■■■ uinll Insă și Ini
țiative care au 

K mib. *'05t lansate și
4 t’iH •T'vX apoi... uitate. DcI h ffl exemplu, "intro-C M H Eh H ducerea auldcon-
A la H rVi/ trolului munci-
a Ea Ea toresc. Mulțl co

muniști de ta sec- 
— B Pa metalurgică I

M no-au vorbit de
Fl Fî aplicarea acestei
H '1 metode de con-,

Fa H H H frol al produse-

fază
rat Fiindcă, deși 

El a existat o asc-
W3 menea inițiativă.
LI din nou se fac

SDH LL Vk/7 studii dacă estewa vs sflu nu bunfl a_
ceasta metodă a 

________ autocontrolului, a-
..poLf." se va gene

raliza. Dar mulți 
muncitori spuneau că autocontrolul 
s-a dovedii efldent Atunci de cc se 
așteaptă rezultatul unei noi experi
menta r! 1

Practica șl experiența proprie’a 
organizației de partid de ta urina 
de prelucrare .a aluminiului, a dove
dit că aplicarea inițiativelor îzvorlle 
ta fiecare sector de activitate este, 
concomitent, o competiție cu timpul. 
De aceea, Inerțiile extalente la unii 
comuniști, nuinlfestărita de lărfigăiia- 
re a aplicării unor metode rivanșate 
de muncă șl uneori chiar atitudinile 
de birocratism trebuie Înlăturate cu 
hotarlre. în întrecerea pentru devan
sarea realizării actualului cincinal. 
rx>ul are un cuvin: greu de spus 
pretutindeni. Organizațiile de partid 
stat cele care pot crea condițiile 
afirmări! Iul pîenaro

Rubricd rodoclaid de 1 .
Damltra HRCOB 
Gheorghe POPESCU 

corespondenții „Sdnten**

j. - _ -■
! Asigurarea cu termen 
iv
{
*

Un alt Interlocutor : comunista! 
Visile Tănăscscu, secretarul organi
zației de partid de la extrudate :

— Vorbind despre experiența îna
intata, noi căutăm să folosim șl ex
periența bună a altor Întreprinderi. 
La Uzina de aluminiu Slatina, de 
pildă,'se lucrează In acord global. 
Ceea ca Înseamnă că remunerația se 
face direct proporțional cu calitatea 
și cantitatea muncii depuse. Am 

‘preluat aceasta metodă modernăde 
muncă și am aplicat-o. Pe lingă a- 
ceasla, am găsit și noi o ooluțle de 
a folosi, mal bine utila jele. Vedeți, 
acolo, lingă presa aceea mare, scrie : 
„Nici, un utilaj sub parametri! pro
iectați". Pentru aceasta s-a născut 
ldeea ca orice muncitor să se pre
gătească (spre a putea lucra ta mal 
multe utilaje. Clnd unul dintre no! 
intră In ziua liberă sau, din motive 
obiective, nu vine ta uzină, presa «au 
mașina de tretltare trebuie totuși 
să funcționeze fără a se re
simți lipsa omului specializai. A- 
coaată inițiativă de pollcallflcjre, 
de a forma un muncitor universal 
pentru im anume tip de mașină, s-a 
generalizau In toate schimburile. In 
toate secțiile productive ale uzinal.

Exista, aici, o adevărata grijă co-’ 
lectțvă ca nimic din ceea ce e nou 
șl folositor să nu se piardă. în con
textul preocupărilor de a econo
misi metalul, organizațiile dc partid 
au generalizat Inițiativa ma! bunel 
folosiri a schemelor de trefltare 
pentru a scoate profile cu dimen
siuni rit mal aproape de produsul 
finit. Așa a-a reușit să ee economl-

nou în pana!
Publicam acum clleca zile la 

'accailâ rubrică („Sclnteia* nr. 
’92S5) un răspuns prin care Cen
trala pentru livrarea, transpor
tul și desfacere^ produselor pe
troliere li arigura pe automobi- 
liștl că toate comprasoarele din 
dotarea stațiunilor PECO func
ționează In condiții bune. In le
gătură cu aceasta, ing. clonomist 
Dumitru Susneazdin cadrul Mi
nisterului Comerțului Exterior, 
aduce clteva precizări pe care 
ne grăbim sd Ic îndreptăm pe 
•adresa centralei amintite. Pen
tru cd din scrisoarea sa rezultă 
cd tUuația este cu totul alta : in 
stațiunile PECO continuă tă 
funcționeze dupd toane (așa 
■cum au funcționat toată vara) 
'nu nunta! compresoarclc, ci și 
ftompele de benzină iau cele ce 
sfăceau amestecul de benzină șl 

.fel dc situații — re- 
cititorul nostru — am In- 

(tllnlt, ca automobilist, atlt in 
țară, dl și In Capltcld. la sta
fiile de la aeropoi \ .. ......
'stația nouă din Militari, la sta
ția de la iețtrea spre Constan
ța*. Din die se vede, de data 
aceasta, nu mai este vorba de 
simple pene tehnice, ci de o 
pană de responsabilitate.

seasâ numai ta secția extrudate 
peste 100 tone de aluminiu. Con
comitent cu reducerea consumului1 
de materii șl materiale, s-au găsit 
soluții ș| pentru .reducerea cheltuie
lilor de producție, care au scăzut cu 
103 lei față dc dt era planificat 
pentru o mie de lei venituri. Avtad 
In vedere diversitatea producției; cu 
aceeași presă nici trebuie presate șl, 
apoi prelucrate mal multe aliaje. 
La u n 
aliajul __
are întocmai compoziția 
Soluția pentru Îndepărta 
neajuns a fost găsită 1

— împotriva lor u-am luat nici o 
măsură.

Prin urmare, se Întregește tabloul 
climatului In care se petrec abaterile: 
la lipsa de control, la comoditate, se 
adaugă o altă cauză : toleranța con- ■ 
ducerii întreprinderii' față de actele 
da Iresponsabilitate. De altfel, pe tot ' 
parcursul discuției am avut senzația 
că tovarășii respectivi nu prea rea
lizează nici acum ce Implicații gra
ve pol avea „trasul Ia cînlir", proas- i 
ta organizare a controlului, toleranța 
față de abateri ca acelea enumerate. I 
într-un tlrzlu, nm lațelea Insă șl pri
cina acestei atitudini : reeunosdnd 
abaterile semnalate, cel doi repre- i 
zentanțl al întreprinderii au amin- ; 
Ut (in clteva rinduri) faptul că defi- 

„ciențele nu slnt, șl n-au fost de or- 
'“dln guridfăl,': ■" cS B’e ■ Vorba? doar de ■ 
- fapte ^occidentale, icaro nu caracterl- ; 

zează activitatea Întreprinderii. ȘUam 
șl noi acest lucru. într-adevăr, între
prinderea a dovedit, ani In șir, că p1 
capabilă să satisfacă corect șl inte
gral cererea pentru produse de pa
nificație. Dar oare de aici trebuie 
trasă concluzia că, in continuare, se 
poate lucra ma! prost, se pot ignora, 
„de la caz la caz", regulile de Igie
nă, procesele de fabricație, standar
dele ta vigoare ?

Am trecut la alt subiect Conslde- 
rind că reprezentanții Întreprinderii 
slnt la curent cu măsurile in zl, care 
so Întreprind pe plan general pentru 
Igienizarea producerii, depozitarii șl i 
desfacerii mărfurilor ’ alimentare, 
ne-am Interesat :

— Cum 1! s-a permis inginerilor, 
maiștrilor, tehnologilor, șefilor de 
schimb, să producă pline ta condiții 
de igienă neeorespunzătoaro 7

...După cum se vede. Întrebarea a 
fost fără echivoc. Dar iată că șefa 
producției no răspunde la o Întrebare 
pe care rt-am.„ pus-o:

— La unele secții stat instalațiile 
vechL

Ce legătură arc una cu alta 7
— N-arc nici o-legătură, Intervine 

din nou directorul direcției județene, 
e vorba toi de comoditate, de lipsă 
de control. <

Apoi, dlsculplndu-se :
— Noi, cel do la direcția județea- ■ 

nă, avem poate o suta de unități in 
subordine. Nu putem fl permanent In 
o sută de locuri. Fiecare Întreprin
dere trebuie să se conducă singură, 
de aceea are o conducere.

Așa șl esle. Răspunderea prind- " 
pală o poartă directorul Întreprinde- ' 
ril, eonlibllui-șef, Inglnerul-șcf șl cel- ’ 
laițl Ingineri șl tehnldenl. Totuși, 
întreprinderea de panificație se află 
In subordtaea direcției Județene de 
industrie, totală Cu tot timpul limi
tat pe care 1! nu la dispoziție, por
nind de la sesizările făcute de cetă
țeni, factorii responsabili do la areas-; 
U instituție ar fl trebuit să anali
zeze mal atent activitatea Întreprin
derii de panificație, înlâiiirînd astfel, 
tacă din față, unele dintre neajun
surile intolerabile petrecute alei.

numaf față de această 
lucrare, ci ți față dc dru
mul plita la noile fa
brici, lipsit in prezent do 
trotuare fl nlitajil peste 
tot de fâl fl fel dc jan- 

rțurE pentru racorduri, ca- 
■ rializdri':-'elc.1-De7ap!, o 
• ‘.maro parlc-dei.vină o are 

ilr'i.Wreprlndefea jude
țeană da construcțil-mon- 
taj, caro are obUgația să 
controleze sisiemalic fi 
td asigure realizarea In 
termen a construcției.

O problemă acută pen
tru uzina noastră o con
stituie, de asemenea, 
mărirea capacității canth 
nei actuale, lucru ce s-ar 
putea face In exclusivi
tate pe teama reutlldrH 
cl-. Exista Insd o dificul
tate : fondurile necen
tralizate ca-l slnt repar
tizate în acest scop au 
fost aprobate cu Intlr- 
zlere de către M.f.C.M.. 

. Aceaita face ca «d nu 
maț, p-oată fi cheltuite 
In buna ‘ condiții — po
trivit «copului — pină la 
finele anului.

trecut chiar șl numai clteva zile 
do la perfectarea poliței de asi
gurare pentru * ca beneficiarul 
asigurării cu termen fix să pri
mească In Întregime, la termen, 
de la ADAS, suma asigurată In 
caz" de deces din alte cauze, 
suma se plătește integral dacă 
decesul a survenit după 1 an 
de ia încheierea asigurării, iar 
dacă decesul s-a pefrecut îna
inte de 1 an — din alto cauze 
declt din accidente sau din boli 
intecțloase acute — ADAS plă
tește sume parțiale. Asigurarea 
cu termen fix este convena
bilă Plata primelor de asigu
rare anuale către ADAS se 
poale face șl In rate lunare. 
Dacă se plătesc primele antici
pat. pe o perioadă care depă
șește doi ani. ADAS acordă. 
Incepind de In acea dată, o re
ducere. ’ ■ ’

Pentru lămuriri suplimentare 
și penlru a' încheia golita de 
asigurare, cetățenilor le stau In 
dispoziție responsabilii ADAS 
de ia locul de muncă $1 unită
țile ADAS, iar l.n cerere. s<? 
poale trimite 1b domiciliu un a- 
genl sau
rare

tir.de
eeea.ee
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SI-AU PROPUS

hpblinzitorul șarpelui

Jalba rîmăiorilor

dețo nu preiau legumele contractate 
cu noL

;i.‘pe .vreme.'țunâ, |la cooperatfvcț-jngț-lcdl^ : Țichjlejti," județul

în toate cooperativele agricole din 
judelui Buzău s-au luat măsuri ope
rativ 
OH

executarea in

'Azi, răspunde Ia ancheta noastră tovarășul ION BOL
NAVI), secretar al comitetului de partid din cadrul Grupului 
de șantiere I.C.II. Lotru.

SCÎNTEIA ■=■ sîmbătă 7 octombrie 1972

ponente ale acesteia, cit și "specialiștii Întreprinderi! da
——-----2 j ; aoastre — IMAGRF.X m-i

activitate In scopul Încheierii de 
durată, pentru producția anilor

Convorbire realizatei da
Ion STANCIU 
corespondentul. „Scînteii"

precis do perforări ee dă numai o 
gaură in plus, aceasta Înseamnă creș
terea duratei de perforare cu 2,3 in 
sulă, coca ce presupune, implicit, fo
losirea suplimentară a stației de 
compresoare, n perforatoarelor,’ pre
cum șl creșterea consumului do 
exploziv cu cel puțin 2 la sulă. Con
structorii nu analizat sl acest aspect, 
ajungirtdu-se in final cn reducerea 
cheltuielilor materiale, lupi» împo
triva risipei să devină pentru toll o 
problemă de conștiință.

(Din bilanțul activil&|ii Grupului, de .șan
tiere I.C.H. Lotru In trei trimestre ale anului).

au _ 
din cauza prnfuiui.

Oare n-ar’ trebui În
cercat dacă, In loc de 
aspirator, nu dă mai 
bune rezultate o ...mfi- 
tură ?

6-au „ ___
biectlvele prevăzute 
cincinal in 4 ani și _
Îndeplinirii acestui angajament o a- 
veam, do altfel.' asigurată prin toa
te realizările noastre anterioare. Se 
file, de pildă, că la 27 februarie a.c. 
a fost Încheiată golirea de fund a 
lacului Vidra și s-a Început acumu
larea apelor. După aceea. Întreaga 
activitate din zona barajului a fost 
concentrată în scopul atingerii cotei 
necesare de 1241 rn șl acumulării 
suplimentare a peste 0 milioane mc 
apă, caro ffă pcrml'.ăcfcctuarea com-

capal .
ardei deshidratați
o cantitate more de legumi
unitățllo I.P.VJ.L.F. din unele ju-

3 -i>-.......  ■■

trebuie.^^inătură

lucrare. Porumbul s-a strins de pe o 
suprafață de peste 10 OÎM) hectare. Se 
apreciază că, datorită măsurilor or
ganizatorice luate de organele jude
țene de partid șl de stat, de condu
cerile unităților agricole, pină ia 29 
octombrie se vor termina însămin- 
țărilc de toamnă, iar la finele lunii 
toată recolta vă fi strinsă. Ce garah-

exem- 
densl- 
Ingro

— Dupd cum cțl arătat ta 
Conferința Națională a partidu
lui constructorii celei mai mari 
hidrocentrale de pe Hurtle in
terioare ale țârii manifestă o 
permanentă șl susținută preocu
pare pentru reducerea cheltuie
lilor materiale, îndeosebi prin 
micșorarea consumurilor speci
fice... 1

plexului de probe tehnologice șl, Im
plicit, intrarea mal devreme în 
funcțiune a primului hldraag-egar. 
Aii, putem raporta cu satisfacție că 
muntele artificial pe earc-1 ridicăm 
Împotriva apelor Lotrului a alias cota 
generală de 1260 m, cu mult peste 
nivelul prevederilor din grafie. Si
gur, n-a toșt deloc ușor. Noile 
succese Înregistrate se datorase Insă- 
efoTturiior șl dăruirii — pină la sa
crificiu, aș putea spune — a Între
gului colectiv, caro a trebuit șl a 
reușit să rezolve probleme deosebi
te. Am să mă opresc, pentru exem
plificare, numai la rezultatele obț!-' 
nule In luna septembrie a.c..’ clnd 
Ml barajului a mal crescut cu 

mc anrocamente. ‘ 27 070 mc 
balast șl 19 MO mc argilă. în același 
timp. Injectării nu operat voalul de 
etanșare pe o lungime de MO ml. de
pășind cu GO ml sarcinile prevăzute 
pa luna respectivă.

— Slnt, derfgnr, și alte pro
bleme care condiționează pu
nerea In funcțiune a primului 
hldroagrcgat. In ca stadiu se 
află soluționarea lor ?

— E șl firesc. Nu putem, nu avem 
dreptul să fim Indiferenți cu ce chel
tuieli realizăm flecare lucrare In 
parte, fk1 pildă, pentru executarea 
barelor do torsiune necesara lâ ma- 
șlnile Tatra sd folosea oțel cu dia
metrul de 90 mm, deși materialul po
trivit nu trebuia să depășească 73 
mm. în adunarea comuniștilor dc la 
atelierele, centrale, 'din luna august, 
s-a pus in '.discuție sfelcmul nostru 
defectuos de ' aprovizionare, ariitlri- 
du-se concret cită risipă dc mate
riale, de capacități productive șl de 
forță de muncă se face din această 
cauză. O probiemă similară s-n ri
dicat șl in subteran. Dacă pe un front 
prevăzut să se puște 'cu un număr

— Fină acum au fost terminate șl 
predate beneficiarului casa vanelor 
de La golirea dc fund, stația de- 20 
kV și casa vanelor de . la prizĂ. S-au 
Încheiat, de asemenea, lucrările de 
la aducțlunea principală pe tronso
nul prizei, pină - Ia km 2,7. In pre-

anuai, flecare, 
pri- 
&ec- 

do ‘ gestație 
7 intre 

din 
cu

rlier pentru scurgerea apel. Pe o 
suprafață de 40 hectare de la punc
tul' „Dlnosu* apa a șl fost evacua
tă.,,Șl la ' cooperativele agricole din 
comunele Buhofil, Mărgineni. Letca 
Vechb, Luizl Căiugăra, Fărăoonl.’.re 
lucra ieri din plin. La cooperativă 
agricolă din comuna,1 N toata e Bfllctîs- 
cu. de pildă, erau pe cimp mal mult 
de B®0 oameni. Sc recoltai) ulti
mele cantități de struguri, legume si 
sfeclă de zahăr. .La porumb, pină 
seara, s-a string recolta de pe o su
prafață de .40 hectare. Acțiunile largi 

'defffSșuralp pe ogoare nu contribuit 
ea in cooperativele ngdcoin din ju
deț să se siringă recolta do pa ln- 
Irea'gn suprafață cultivată cu fioaren- 
soareiul. Cartofii nu fast scoși de 
pa aproape 80 la sută din suprafața 
cultivată. Jar. sfeclă de zahăr de pe 
1 '000 “hectare. Porumbul a fost cu
les de pe 7 CCO hectare, în ‘„feres
trele? dintre pioi s-n reușit să ne 
lnsămlnteze cu griu. orz. șl secară 
masă .verde _■« MO h£eiare;rLa.darc:i.tL-

, în comunale Gheor- 
ghe Deja și Gheorghe 
Lazăf, din județul Ia
lomița;,"'se află in cura 
de construcție compțg- 
xe lnlcrcooperatiile cu 
o capacitate- de 20 MO 
porci "
Potrivit, graficele: 
mele obiective - 
loarei o 
— trebuiau să 1 
in funcțiune Încă 
primăvară anului 
rent, unnlnd ca, _ 
pot, să ' fie gala șl ha
lele pentru tlnerot, iar 
In 30 septembrie să fie 
date în exploatare pri
mele hole de ingrășare 
a porcilor. La sfirșitul 
primelor IreL trimestre, 
planul valoric la lucră
rile de construcții- 
rnontaj a fost realizat 
in proporție do numai 
45 la sută Ln Gheorghe 
Doja și' 57 la sulă La 
Gheorghe Lăzăr. Ejtte 
mult prea puțin dacă

!, buna, Ilo cooperative)■,agricola l ichdejti, județul 
varza este ,racoltatâ ți livralâ. beneficiarilor

. Foto: 8. Cristian

bule executate la „E- 
lectropulcre - Craiova, 
Este adevărat că lr.- 
tfrzlerca pornește Încă 
din faza de proiectare 
a stațiilor de deshidra
tare, dar măcar acum, 
«r trebui să fie 
luate măsuri pentru 
n recupera cît mâl mult 
din timpul pierdut. 
Vara a trecut, iar pe 
cimp mal gini încă mit 
do tone de masă verde 
care pot fi ' deshidra
tate și. granulate. O 
Investiție extrem de u- 
tllă' nu produce .'nimic, 
din cauza unor intre- 
mpătoara care costă, 
numai citeva zeci de 
mii de lei flecare. Pen
tru câ stația fără 
întrerupătoare nu 
poate produce. Adică. 
-S.D.f.V. minei f.U.P. 
egal n!cl măcar zero,

în eluda'.condițiilor climatice nefa
vorabile din această toamnă — plouă 
aproape zilnic — ln Județul Bihor 
lucrările agricole sini mal avansate 
dedt In alțl ani. Semănatul orzului 
s-a Încheiat. S-au mal insămințat 
peste 12 5®9 hectare cu grlu. Șl ln re
coltat se stă bine. Se culeg ultimele 
suprafețe cu floarea-soarelui .șl cel 
tlrzlu sîmbfită se va Încheia această

— întregul popor țl-a mobili
zat forțele, pentru a răspunde 
ln mod ăxemplar la chemarea 
partidului : „Cincinalul inalhle 
de termen". Care va fi, coneret, 
partea' de confriftufte a construc
torilor hidrocentralei de pe Lo
tru la realizarea acestui măreț 
obiecție ?

_ pentru grăbirea recoltării șl 
llmpul ploilor. în sprijinul coope

ratorilor din Merel, L-lpla. Monteoru,' 
Izvorul Dulce au fost aduse atelaje 
șî remorci din unitățile care au ter
minat recoltarea strugurilor. în a- 
ceastă zonă mal sini de recoltai circa 
EffiD hectare j vie. Cu forțele supli
mentare aduse in cooperative, se 
prevede ca, ln maximum 3 zile, stru
gurii să fie culeși ți livrați centrelor 
de vinlflcnțle. Pentru ca, prelunroâ 
să decurgă In ritm Intens, două cen
tre dc vtnificajie ale Ia\.S. lucrează 
pentru întreprinderea viei șl vinului.

Măsuri ; operative, adaptate condlj-s 
țillor locale, nu fost luate și ln ceea 
ce privește pregătirile pentru efec
tuarea Liisămlnțărilor. Datorită can-

Aciim mal bine 
un an. la tizlria

grei de praf. în sec
ții,' aspiratorul șl fă
rașul nu ajuns unelte 
do maro preț. Nici 
In privința răspun
derilor nu exLstă 
nld un dublu. Atît 
proiectantul (institu
tul dc cercetări șl pro
iectări pentru Industria 
maleriaîițlor șl prefă-, 
brlcatelor de coMtnic- 
țL! din Capitală), cit șl 
furnizori! dc utilaje Ifl 
recunosc cu sincerita
te greșelfld? Ca dova
dă. au detașat și spe- 
clfdțțU la fața ,.locuiți!,' 
să"’ la, îndrepte. Nu
mai că aceștia au ple
cat ma'l ■ repede dșctt 

venit. Probabil,

— Vizita de .lucru pe care 
a Intrcprins-o tovarășul NIcoIae 
Ceaușoscu ln ziua do 3 Iunie a.c., 
atll la barajul Vidra, cit ți ln cen
trala subterană de Sa Ciungei — 
ne-a spus Interlocutorul — a con
stituit un minunat prilej’ pentru co
lectivul nostru de a purta un dia
log deosebit ..de fructuos, de a primi 
direct prețioase recomandări din 
partea secretarului general aii parti
dului șl de a-i transmite holărirea 
noastră că vom lupta, cu toate for
țele, pentru executarea Ireproșabilă 
a marelui obiectiv hidroenergetic. 
De asemenea, am avut fericita o- 
cazle «ă fiu mesagerul constructori
lor la Conferința Națională a parti
dului unde, In numele celor 8 OOT do 
muncitori. Ingineri șl tehnicieni, am 
raportat că cei 1 300 de comuniști, 
toți constructorii care muncesc șl 
trăiesc ln Inima munților Lotrului 

angajat să realizeze toate 0- 
“ ’ pentru actualul

Jumătate. Bâza

în luna septembrie, la ardei 
gras. Argeșul din 50 tone" n-a luni 
nimic, Harghita din 150 tone dc ar
dei — numai 40 .tone. Jar ln ■ ceapă 
uscată. Prahova din 5'1'9 tone a luat 
doar 300, Iar Covasnn din IM de 
tone — M tone”.

Așa declară tovarășii de la Brăila., 
Ce nu de rttapuns conducerile 
LP.V.I.L.F., din respectivele Județe ?

în raidul nostru, nrn intllnit unele 
situații care ne determină să (accm 
dun'a observații critice. în această 
perioadă, o parte din mijloacele de 
transport ale S.M:A. Fflurel elnt* uti
lizate la transportul pietrișului pen
tru amenajarea unor străzi fl con
struirea unei săli de gimnastică. Dor 
acum toate mijloacele de transport 
din agricultură trebuie să fie folosite 
la transportul producției. Ploile au 
prinsperimp 50 tone do porumb lă 
cooperativa agricolă Surdlla-Greel și 
GO do tone la cooperativa Ffiurei.

care lucrau la recoltatul șl trans
portul legumelor. La.lucru,au par
ticipat toți cooperatorii din legu-, 
micul tură ,și brigăzile do ci mp, precum 
și 80 de snlarlați de la '„Lamlnprul"- 
BrălLa șl IM de elevi din comună, 
care au dat un ajutor .deosebit coo
perativei. în aceleași condiții se lu
crează șl ln cooperativele agricole din 
Gropen!, Tlbăncștl. Valea Clnepil, U- 
nirea șl altele. Ln Tichlleștl. timp de. 
două zile s-a, recoltat continuu pe 
ploaie. „Timpul neprielnic ne-a făcui 
să oprim semănatul — ne arăta'Iov. 

■Titus Șerban, Inginerul șef ol coope
rativei. Toate forțele au fost mobili
zate Insă la lucrările urgente". ■

Sini evidente eforturile cooperato
rilor-pentru a'strînge din cimp toate 
canillAțilo de legume. Miercuri, 4 
octombrie, I.L.F. Brăila a'preluat, de 
la unitățile producătoare peste 370 
de tone. Pentru a nu fi prinse de 
brumă, circa 3SM) tone de tomate ști 
fost recoltate șl puse ln poslmaturnro 
în solarii șt răsadnițe.-.în. felul acos
ta, piața Brăilei va putea fi aprovi
zionată cu roșit Încă două săpiărnlnl. 
Se ridică insă citeva probleme ln 
legătură cu valorificarea întregii 
producții de legumei „Anul acesta — 
r.e spune tov. Ing. Dumitru Afrăsl- 
nei, directorul I.P.V.LLF. Brăila — 
producția este bună șl avem chlnr 
un surplus de legume.. De aceea, am 
luat măsuri pentru semilndustrlali- 
zarea unor sortimente peste preve
deri. Vom face, In plus, 309 tone de 
vaixB murată, 200 tone de ardei de- 

iU și supraxărațl șl 109 tone dc 
■1 deshidratați. Totuși, ne rflmlne 

ie deoarece

Gheorghe BALTA.

zent se scot; de pe aducțlunea din
tre lacul de acumulare și uzina sub
terană toate j conductele Instalațiilor 
ț! cablurile electrice, in vederea pu
nerii el șub presiune șl trecerii la 
următoarea etapă de probe. Putem 
afirma că. de acum Înainte, toate for
țele de pe Lotru stal concentrate cu 
precădere spre clșilgarea „bătăliei" 
metrilor de galerie, nvlnd ■ ln vede
re că sarcinile fizice de cxcavațil 
subterane, pe anul 1973, prevăd rea
lizarea a nu mai puțin de 40 km ga
lerii.. ; .

ție există că aceste prevederi vor îi 
îndeplinite ? La indicația comitatului 
județean de partid, toate forțele, toii 
specialiștii au fost antrenați ln a- 
ceasță acțiune. Toate mijloacele dc 
transport. auto șl atelajele lucrează 
din plin. Suprafața cultivată cu po
rumb fiind Împărțită pe formațiuni 
de lucru. în cadrul acordului global, 
oamenii știu rit nu de* recoltat și pa 
ce parcelă anume. Aceasta a făcut ca 
toy cooperatorii la Salonta, Mă- 
dăras, Răbăganl, Tilengd, Valea Iul 
Mljittl șl altele — că Ho prczențl ia 
lucru pe orice vreme. La Salonta 
am văzut mulțl cooperatori care lu
crau apărați do ploaie cu folii din 
material plastic. In hotarul comunei 
Tileâgd. peste 1 MO do cooperatori 
munceau do zor la culesul, porumbu
lui șl eliberarea terenului de co
ceni. Porumbul cules era transportat 
din cimp cu 50 atelaje. în Bihor lu
crările ln cimp continuă pe orice 
vreme, ' cooperatorii slnt hotărlți să 
termine cit mai repede recoltatul șl 
lnsămlnțfirlle de toamnă........ ,

Aurel POP.'. '
'.I, coreipo.ndentuL>,,Sdnleii-

lltățil mari dc apă. multe terenuri 
slnt băltite. Cooperatorii au format 
echipe speciale do intervenție caro 
lucrează Ia decplmalarca șanțurilor 
existente șl in săparea altora noi. 
De asemenea, Iri ajutorul cooperato
rilor au fost aduse 30 de grupuri da 
pompe din sistemele1'' de irigații, co 
lucrează Ln. evacuarea apei din te
renurile băllîte. ț Direcția generală‘ ti 
agriculturii a Indicat ca In unitățile 
undo apa nu ploaie fl evneunfă ln 
timp scurt, specialiștii șl con'ducbrlle 
cooperativelor să ravadfi amplasarea 
griului. Do asemenea, se urmărește 
respectarea normelor de calitate ia 
semănatul griului : pregătirea

■ piară »ai terenului, asigurarea 
lății optime șl a adlnrimll do 
pare a'samlnțelor '

MlhâlBAZU 
corespondentul

ln ziua de 24 august a.c. au fost 
deschise vanele ln fafa apelor și 
prima turbină a Început să se ro
tească. Totodată, au fost terminate 
principalele galerii din zona captărilor- 
sud, străpunglndu-se pină acum tronsoa
nele Petrlmanu—Castel, Petrlmanu—VI- 
<lru|a, Galbenu—Petrlmanu, OIte|—Petrl
manu, Cosana—Gropile șl altele, totall- 
zind aproape 25 lim, ceea ce echivalează 
cu sarcinile de excavatll din acest an. 
Simbătă, 30 septembrie, au fost inche- 
fate lucrările de montaj pe linia elec
trică de inaltă tensiune dintre uzina 
Ciungei șl Sibiu.

O marc unitate eco
nomică este pe calc de 
e-șl ' schimba, din 
mers îi fără . intenție, 
profilul producției. 
Inițial, Combinatul d« 
materialo de construe- 
(ii din Aieșd a fost 
conceput aă fabrica 
cantități Însemnate do 
ciment, var șl plăci 
do azborimemt. Db la 
o vremo Insă, pe li
niile de fabricație ies 
cantități tot mal În
semnata' “ de praf. în 
timp ce la ciment 
restanțele slut .de or
dinul. sutelor f-de^tonq.

La mijloc r.u-1 nic.l 
nn mister. O parte din 
Instalațiile tehnologi
ce — concasoare, fil
trele cu 3i(M) de saci, 
moara, dc ciment — 
se defectează cu .„o re
gularitate dc. ceasornic.’ 
Șl. atunci, din toate 
părțile se ridică nori

O clipă do neaten
ție, un dram de aba
tere do la normele do 
protecțlo a muncii șl 
accidentul la * ferăs
trăul mecanic s-a pro
dus. Știrea pe care 
nm prlmlt-o recent 
In "redacție pâră să 

■liniștească Insă pină 
șl pe cel mal dis
trați muncitori din In
dustria lernnuluL .Teh- 
rdrianul Paul Ghlnea, 
do la Întreprinderea 
mecanică din Român, 
a'cpncoiruț și realizat 
un dispozitiv auto
mat folosit ln blocarea 
rapidă a pinzcl de 
la ferăstralttlc-pangii- 
că. Prin aplicarea n- 
cestui' dispozitiv, se e- 
vltă orice accident ele

— Studiile aprofundate efectuate la uzina „Semănă
toarea" arată că, prin folosirea mai bună n capacități
lor existente, plnă in anul 1973 so va obține'o .produc
ție suplimentară de peslo 299 milioana 1M. 'AnftUze h®e- 
mănăloare au permis formularea concluzie!" că, ln o 
uită unllaie n centralei — uzine „TehnoTnotal" din Ti
mișoara — prin îmbunătățirea structurii sortimentelor 
și utilizarea .superioară a fondurilor fixe din dotare, 
există posibilitatea ca, In anul 1973, să se obțină supli
mentar o producție ln valoare do 38 milioane lei, in 
1974 — de 76 mlllonno Iei, Iar în 1975 — de 03 mii Ioane 
tei. Calcule similare, din rare nu rezultat reale resursa 
de creștere a'producției — fără investiții suplimentare 
— nu fost efectuate șl ln celelalte Întreprinderi din ca
drul centratei : „Ceahlăul" din Piatra .Neamț, „7 No- 
lembr!e“-Craiova, I.M.U. Medgidia' f.a.

muncă cu utilajul res
pectiv, rez-olvtidu-sfe,1 
altfel; una din cele mal 
dificile, probleme da 
protecție a munci! din 
unitățile 'de prelucra
re a lemnului." Noul 
dispozitiv- ®e poate rea
liza .din materiale a- 
finte la dispoziția ori
cărui atelier, cu un 
preț, de jcașt foarte 
Ecăzut, însă că. un 
mare ..consum" de. Ir.I- 
UaUvă.

Motive sufidcn'.e 
pehlru introducerea cit 
mal largă a unor pâe- 
nienea dlspozJUvo au
tomate . de protecție, 
carp reușise &ă imblLn- 
zeașeă de minune șar
pele cu colț!-de oțel.

4 ■ v. ■.• '■!-.•,< , ț \ ‘f / ,j < .a1 •** .?'■

SI AU REALIZAT

tone nutrețuri granu
late. Este o,hrană cu 
o mare valoare nutri
tivă, caro poate fl uti
lizată cu randament 
superior pentru crește
rea producției do carne 
®l lapte. Stația trebuia 
să deshidrateze cann- 
tilțl mari do lucerna 
inel din lupa- mai a.c. 
Construcțiile și marea 
majoritate, a utilajelor, 
in vakjarc de circa 11, 
milioane ie!, slnt gata 
de mult și totuși Lntraț 
rea. Iii funcțiuno . este 
tergiversa 15. S.D.F.V.- 
ul din Vișina Vocile 
mol are nevoie de 5 
întrerupătoare cu ulei 
puțin (l.U.P.l, caro tre-

dlcatacU de jplsji sint 
depășiți lună do lună, 
s-a Întărit considerabil 
disciplina murteii; pes
te 2ti de milioane tel 
roprezlntă, pină .".c--.ni, 
product la-marfă supli
mentara — unul din 
cele mal mari sporuri 
de producție înregis
trate.' peste plan, pină 
acum, de uzi nu.

. Dar așa cum aveam 
sătaflăm ila fata to
cului. âlțl 18 .munci
tori- șl maiștri slnt pe 

■punctul do a deveni ln 
curind purtători ol ti
tlului da ..fi! da o- 
itoarc al uzinei". In 
același timp, pe dru
mul ce duce spre’ a- 
cast' Înalt titlu, prin 
activitatea tor' zilni
că, prin succesele ob- 
l tauta ln întrecerea :s»- 
ci-ilistă " ' ’ ■”ctalistă. se află alf’l 
zeci șl zeci de Bnlăftați 
a! uzinei din Ficrcști. 
Tuluror le" dorim nul 
și remarcabile succese 
Jn muncă, lor uzinei 
care ste dovedește o 
„mamă* bună... cit 
mal mulU.fii 1

— Conform prevederilor planului 
cincinal, cele trei turbine cu o pu
tere totală da peste 5®0 MW» urmau 
să Intre in funcțiune In ultimele tri
mestre ale anilor 1972. 1973 șl 1974. 
Noi nfe-am angajat, in schimb, să 
devansăm punerile în funcțiune cu 
20 de zile la primul grup, cu 4 luni 
Ia cel de-al doilea și cu 6 luni Ia 
cel de-al treilea grup. Aceste de
vansări ar putea fi șl" mal mari dacă 
furnizorul principal al nostru — u- 
zinele din Reșița — ne-ar livra mal 
devreme Instalațiile aferente turbl- 
nalor. Pentru a respecta acesta an- 
gâfnmente. am stabilit o serie de 
măsuri, de-a căror aplicare depinde 
Intrarea in funcțiune, nșa cum ne-am 
propus, a cetor, 3 turbine,. Măsurile 
respective vizează Îndeosebi punerea 
sab presiune a aduc,(lunii principale 
pini la .15 octombrie a.c., racordarea 
la sistemul energetic național pină la 
25 noiembrie, for pentru perspectivă, 
admiterea apel pe aducțlunea balln- 
dru—debușare nord la 1 mal 1973, ad
miterea apel pe aducțlunea Galbe
nu—Vidruța la 1 Iunie 19'3 — toa
te ln scopul asigurării unul debit 
constant in lacul de acumulare. Do 
asemenea, pentru corelarea termene
lor do punere ln funcțiune cu lu
crările de montaj, au fost stabilite,- 
punct cu punct, toata problemele le
gata de devansarea execuției stații
lor do pompare Șl conductelor for
țate ln Lolru-pompaj. Jidoaia șl Pe- 
tclmnnu. Menționez, ded. că noi. 
constructorii de pa Lotru, slntem 
conștlenți că trebuie să ne aflăm In 
primele rindurl pentru realizarea 
programului partidului și, toanal'de 
aceea, vom* face totul ca să respec
tăm angajamentele asumata.

în ciuda ploilor, în cooperativele 
agricole din județul Bacău so lu
crează intens Ia strlhgerea recolie!, 
la pregătirea terenului pentru semă- 
nntul griului. Condițiile fiind greta, 
oamenii lucrează încălțnfi cu cizme 
do. cauciuc și apărați do pelerine din 
material plastic. Pentru a scoate cit 
mat repede recolta din cimp. re! 

Trflnsîxtrtâ șllulețll de porumb șl alte 
produse cu gacl! șl cu coșurile plnft 
ia șosea. Ln eoopara.'.lva agricolă din 
Mărgineni, bunăoară, carele- Încărca
te cu porumb și sfeclă de zahăr slnt 
scoase do pe tarla cu mai multe pe
rechi de bol. La Săuceșll, în prlm’c-. 
io ore alo dimineții do vineri, lot 
salul era pe dmp la recoltai. Ion 
Patriciii, vicepreședintele cooperati
vei, nc-a Informat că se lucrenză șl 
1a pregătirea' recoltei viitoare. înain
tea ploilor .au fost insămlnțate cu 
gria .și secară pentru masă verde 
pesta 50 dc hectare. Terenul pregă
tit a fast bătătorit da ploi, riecesl- 
tlrnl a.Jl.Bfăpni-ddîn. .nou. I’p .unelti 
suprafețe ..băltește,..apa. Șalăjde ce 
zeci<de<coopejratori. Ipnrrnnți s-cu sape 
șl lopey,-jnu i jcșlt'lai rfljinreai șanțu-

„Constructorii șl montorll hidrocentra
lei de pe Lotru s-au angajat... să asigure 
apa pe aduc|lunea principală pentru pro
be la 23 august a.c., in Ioc de 15 septem
brie, șl racordarea grupului nr. 1 al hl- 
droagregatelor la sistemul național în 
ziua de 10 decembrie 1972, cu 20 de zile 
Înainte do termenul planificat... în 
preocuparea noastră de viitor se si
tuează terminarea lucrărilor pe firul 
principal, creșterea continuă a avansa- 
mentelor la ezcavajllle subterane pe 
aducțlunlle secundare, 
ritm susținut a barajelor secundare

da
de 

anvelope „Victoria* din 
Horești — Prahova, a 
fost lansată o voto- 
roasă. lnlțlșit<vă‘':< 
db onoare al uzinei". 
Născuta in secția de 
vulcanizare,' din do
rința “colectivului da 
aici de n dezvolta .ln 
riadul tuturor membri
lor săi un. înalt simț- 
de responsabili ta te 
față do manca depu
să, de comportarea in 
societate, acțiunea s-a 
extins rop'd ln toate 
atelierele uzine!. și. 
mai apoi, ln multe nlle 
unități Industriale alo 
Ju detalii L

Actaz:. 'cel peste 50 
da muncitori, maiștri șl 
ingineri deținători aî 
titlului do „fii de o- 
noaro al uzinei? exer
cită. prin fapleto lor. o 
puternică influență a- 
supra In tragulu! co - 
leitlv da muncă. Pri
virile tuturor sini n- 
țlnllto asupra lor.; la 
urmăresc activitatea, le 
urmează. exemplul. Jle- 
zul'ntelo practico ? In-

FMiercuri dimineața. Io l}ain de re
cepție a cerealelor Făurel nm [găsit 
in ploaie 21 do mașini încărcata cu 
orez, de la I.A.S. Siăncuța, șoxlio 
aici cu o zl înainte. Nici pină la ora 
10 dimineața nu Începuse descărca
rea lor. De ce ? „Muncitorii trimiși 
de LA.S. Stăncuța pentru descărca
rea mașinilor — ne'declara lovi. Gh. 
Negoescu, șeful depozitului, nul au 
fost echipați cu pelerine și cizme 
de cauciuc pentru a putea lucra pc 
orice vreme. Din cauza ploii, aceștia 
nu întrerupt lucrul înainte do a ter
mina descărcarea, mașinilor! lari azi, 
nici pină n'cum (6rn 10 n.r.) delegații 
LA.SJ, oftați ta hotel,- nu au sosit să 
organizeze această treabă".. Cunoaș
te'* conducerea Întreprinderii agricole 
de stat Sifincuțn cum îșl Îndeplinesc 
sardnlle delegații trimiși iccmal 
pentru a asigura descărcarea opera
tivă a mijloacelor do transport ?

comerț exterior a centralei 
desfășoară o intensă 
contracte de lungă - 
1974—1975.
— CE CONDIȚII

— REALIZAREA PIjANULUI ȘI ANGAJAMENTU
LUI IMPUNE ȘI O APROVIZIONARE MAI DUNA CU 
MATERII PJUME.ȘI MATERIALE'— ÎN SPECIAL CU 
METAL. CE SE ARE IN VEDERE ÎN 1 ACEASTA DI- 
HECTTE ?

— în întregul cincinal avem nevoie do o cantitate 
de 03 090 tone-metal : o mare parte din acest melal o 
vom asigura prin raționalizarea consumurilor — ne 
spunea Ing. Eugen Constanlinescu, șeful serviciului 
tehnic al centralei de mașini agricole. Dt ! 6CEDpili, 13 
o combină C 12, variantă îmbunătățită, consumul spe
cific dc metal poate fi diminuat cu 390 kg. la o mașină 
dc împrăștiat IngrășAminle — MIC 3 — cu M kg g.a. 
Iotă, de altfel, cum va evolua Indicatorul sintetic 
„torte metal la un milion lei. producție" ; clacă ln acest 
an s-au consumat 32,2 tone metal pentru n se obține 
o producție ln valoare do un milion lei, anul viitor vor 
fi necesare numai 46.8 tone, In 1974 — cu Încă 3,3 tone 
mai puțin, Iar ln 1075 — doar 39,3 tone metal.

...ȘI ACUM, CÎTEVA PROBLEME CARE TREBUIE 
SOLUȚIONATE ÎN CEL MAI SCURT TIMP, CU AJU
TORUL MINISTERULUI DE RESORT, AL ALTOR 
FORURI ECONOMICE CENTRATE : .

• Asigurarea cu metal — nu atit cantitativ, deși-și 
ln acest domeniu sprijinul furnizorilor do metal va 
trebui să fie mal consistent, cil mai ales în sortimen
tele necesare. Constructorii de mașini agricole .resimt 
lipsa a o serie Întreagă de UpodlmenslunJ cie’tariîl- 
nnio șl profile îndoite din tablă — ceea ce -generează 
numeroase dificultăți producției șl realizării do noi 
prototipuri de mușini și utilaje destinate agricuIturlL 
La fel, asigurarea unor alte produse, ca jenți, motoare 
șt reductoare, rulmenți, apăratei electric, anvelope șl 
camere dc aer, curele tropezoidale, articole din cauciuc 
șl ninse' plastice. ' ’ ; ’

e întărirea stabilității cadrelor in unitățile centralei, 
în perioada 1973 — 1975, numărul do lucrători din În
treprinderile acestei centrale va spori < cu "3 000. Da 
pregătirea acestor muncitori șo Îngrijește, cum este fi
resc," centrala. Stabilizarea lor insă, mal ales in uzi
nele'din orașele mici, aflate In apropierea' unor mari 
centre Induslrlnle — de • pildăCocllen, Țopleț, Medgidia 
—nu este o chestiune ușoară. O .soluție ar fi construirea. 
In aceste orășele, n unui-număr mnl mare de locuințe 
șl cămine. în acest scop, se utilizează fondurile descen
tralizate ale centralei ; dor ele nu slnt suArdente. Iată 
do ce. In acest domeniu, sprijinul energic5 și consis
tent — al ministerului de resort, nl organelor locale de 
partid și de stat este absolut- necesar. <
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așezarea retațlUor din

In pregătirea forței de muncă necesară economiei,

in integrarea invățămîntului cu producția

de Interes față de problemele cui- ril programelor stau nutnal In medl- 
tural-educatlvc. tații privind „prezentul ți viitorul în

După cum se știe, în flecare oraș cucerirea Cosmosului". în schimb te- 
a fosUîntilnțat un . comitet de culT. ------  , .

______ |________ _____________ tură și educație socialistă, o comisie tice slnt uneori tratate Intr-o .per» 
nivelului general al cunoașterii șl e- pentru difuzarea științei șl culturii,* pectlvă generală. însăși formulare;

, ducațlel socialiste a.maselc"

'Ss vn Împlini, peste cltevn săptă- 
mlnl, un an de la adoptarea la ple
nara din 3—S noiembrie 1071 a pro
gramului P.C.R.. pentru Imbunătâțlț, 
rea activității Ideologice, ridicarea

țj gi, pentru difuzarea științei șl culturii 
ducațlel socialisto a maselor, pentru ■ există consilii ale cluburilor, ale ca- 
ațeznreo relațiilor din ' societatea selor de cultură, tar In comune con- 

. noastră pe, baza principiilor'eticii șl silii ale căminelor culturale, o co-
echltățil socialiste ți comuniste. Prl- misie pentru difuzarea științei șl
ma șl cea mol importantă consecință' culturii. Lor 11 sc alătură elementele 

educaționale proprii colectivității 
respective : muncitori, țărani, Inte
lectuali. Condiția sine qua non a d?ș-: 
fâșurăril unei activități cultural-edu
cative la nivelul cerințelor contem-

Discuțla • demarat In
tr-Un drip neașteptat.

— Uneori, alunei dnd 
Întreprinderile industriale 
angajează muncitori califi
cai! preferă absolvenți ai 
școlii profesionale deci: .al 
liceului de specialitate, cu 
toate că, evident, aceștia 
din urmă au un nivel de 
cunoștințe de cultură gene
rală șl tehnică moi ridicai 
— observa tov. Mltu Stan
ca, directorul grupului șco
lar ,,îaectrornotos’“-Timi- 
șoara.

— Iar atunci cînd au de 
ales Intre un tlnfir care s-a 
calificat 'prin uceaîcie la 
Josul de muncă sau care a 
urmat școala profesională, 
nu puțini slot acel condu
cători do unități economi- _ 
ce care optează pentru cel 
dlnlll — a adăugat tov. ( 
Alexandru Falaliev, șeful 
biroului, de lavățămlr." de 
Ia Uzinele mecanice Timi
șoara. F. ț ■.

Situația are o explicație 
logică, obl 
Inlreprlhdi

tbtodaîă, șl necesitate» b- 
dlnclril procesului de Con
ducere b școlilor profesio
nale de către întreprinderi.

Asupra acestui punct de 
vedero au căzut de acord 
toți paritcipanțll ta discu
ția In jurul mesei roluntta
— organizată da redacția 
ziarului nostru, La Timi
șoara, cu concursul comi
tetului Județean do partid
— conducători al unor licee 
do specialitate jl școli pro- 
  "':":'lj{ din

_ economice 
locala Do altfel, așa ‘ cum 
au menționat cel mal mulți 
vorbitori, județul Timiș o- 
feră numeroase' exemple 
pozitive In această direcție.

feslonale, specialiști 
clteva imitați eoon

muncilor — pe care Insă seriilor .criticata, pe bună 
o cunoaște mai puțin p«n- dreptate, la Conferlnț- M~ 
tru că a parcurs un timp țlonală ‘ a partidului, 
efectiv de practică In pro
ducție mat scurt. După cile 
știu, o asemenea Ierarhiza
re nu există In producție. 
Do aici, necesitatea, unei 
definiri mal exacte a pro
filului de pregătire (și. e- 
vldonl, a conținutului său) 
a elevilor din diferite for
me ale Invățămintutei pro
fesional In directă concor
danță cu nomenclatoa
rele legale de încadrare 
din unitățile economice.

Tot In legătură cu di
ferența do pregătire dintre 
absolvenții diferitelor for
me do studiu profesional,

dreptate, la Conferința Na- <:• .Sac*-»®-nil . . •-
Cel mai mulți partici

pant! la discuție șl-au ex
primat acordul cu organi
zarea procesului de Invățâ- 
ml:u — In școli profesiona
le si licee — in paralel eu 
producția, Incit elevii să 
poală să și lucreze, să șl 
inVețd. S-a propus, astfel 
ca ponderea pregătirii ele
vilor In școala profesiona
lă să albă Ioc nemijlocit 
in uzină, ujrmlnd ca studiul - 
teoretic șl de cultură ge
nerală să șe facă la sfir- 
șliul orelor de practică, de 
muncă, după-amlaza sau 
scara ; să fie studiată po-

© ȘCOALA PROFESIONALA Șl UZINA IN DUBLA CALITATE: DE 
„PRODUCĂTORI" Șl „BENEFICIARI" Al MUNCITORILOR PRE
GĂTIȚI DE ELE.

DE CE. SOCOTELILE DIN PRODUCȚIE NU SE POTRIVESC ÎN
TOTDEAUNA CU CELE DIN INVAȚĂMINTUL PROFESIONAL ?

TINARUL POTRIVIT LA... MESERIA CEA MAI POTRIVITA

Șl „BENEFICIARI0 Al MUNCITORILOR PRE-

ilcctivă : opțiune» 
Icrilor se Îndreap

tă spre absolvenții ■ acelor 
forme ale Invățămîntului • 
profesional șl iehnlo care. 
11 ajută să cunoască mese
ria nu numai din carie, teo
retic, cl șl prin activita
te practică directă, In 
procesul de producție. Or, 
în cazul liceului de specia
litate, expertența primelor 
promoții de absolvenți b- 
rată că timpul concret con
sacrat practicii este încă In
suficient, fapt ce Ișl spune 
cuvlntul la Încadrarea a- 
ccslor tineri In producție- 

— Să ne înțelegem bine— 
e ținut să precizeze tov. 
Slmlon Aldea, Ingtaer-șef 
cu producția la uzina 
„Eicctromotar" — ritmul 
rapid șl amploarea rlezvo:- 
tărfi economie! noartre na
ționale necesită o Impor
tantă forță de mirncâ caii- 
fictită. Avem nevoie de dt 
mal mulți absolvenți al In- 
vtlțănilntalui profesional șl 
liceal, pe toț.1 11, așteaptă 
locul do muncă In produc
ție — slnt 1 milion de locuri ■ 
noi do muncă ce se creează 
în anii acestui cincinal. ? 
Problema principală este nu concordă deplin cu ce- 

fca el să os prezlnte;.c!ljn5i^£lnteterite-jire5ăUre, profe- _sau prin alic forme de ca-, 
’‘bine pregătiți profesional slonalâ a muncitorilor for-. llficarc. Bu "

a ----- - - - - -• • îa-.ii«h•>» J ■ iT 8 sîlss I ..

o

o

;.k ;/ ' ?
alei conhirindu-se unele 
Initiative Interesante pri
vind legarea mal riiri::- 
aă a Invățămîntului pro
fesional de producție, ti- 
tlllzaren unor forme di
verse șl, eficiente de ca
lificare a noU promoții da 

' muncitori. Anul trecui, 
plenara comitetului jude^ 
țean de partid a analizat,1 
pe baza unul studiu apro
fundat, clteva aspecte ala 
pregătirii cadrelor și a a- 
doptat măsurile cuvenite 
pentru Intensificarea șl 
perfectionarea calitativă a 
acestei importante nctivi- 
tațJ. Retenndu-se însă la 
modul- cum se realizează 
In practică acest deziderat 
esențial, -cel prezențl au 
relevat o seamă de situații 
contradictorii dnd activita
tea instructivă din școală 
nu concordă deplin cu ce- 

Je, pregătire .profe-, 
.'.a" muncitorilor for-" 
! do producție.

tpv. Florian Slntlmbreanu, 
Inglnor-șof la uzina .«Azur", 
a menționat :

a- Diferitele tipuri de 
lnvățămlnt profesional — 
școala profesională, liceul 
de specialitate, ucenicia la 
locul de muncă, chiar șl 
cursurile de calificare — 
pregătesc tineri aproape In 
aceleași meserii. Apoi, fi
nele șl aceleași meserii nu 
regim diferit de pregătire 
șl Încadrare In funcție do 
forul care tutelează școa
la respectivă. Ml se pare 
că este un paralelism pă
gubitor. Mal logic, mai e- 
flclent' din punct de vedere 
economic șl tehnic mi s-ar 
părea ca in nomenclatorul 
de meserii șl profesii să 
se definească cu exactitate 
meseriile Ce pot fl însușite 
prin școala profesională, 
prin liceul de specialitate

1 programelor stau numai In medi
tații privind „prezentul șl viitorul în 
cucerirea Cosmosului". în schimb te
mele actualității politice, sociale, e- 

nectlvâ generală. însăți formularea 
lor, calcnllnd titlurile unor studii 
sau capitole dlh'manualele de socia
lism științific, economie?politică, pe
dagogie trădează llp«n deprinderii 
de a desfășura o activitate, concreta, 
de n privi realitatea imediată, lipsa 
reactivității Ia evenimentul local.

Un apor de Inițiativă, o mal mare 
suplețe, o prompta aplicare la eve
niment pot duce lu aflarea „pretex

telor0 pentru ac
țiuni actuale, cu 
ecou și eficiență 
educativă. „Pre
textele" pot'fi di
verse : a lansa 
o „sărbătoare a 
griului", cum a 
procedat directo
rul căminului 
cultural din Glă- 
vlneștl, a faco 

, educație estetică 
șl cetățenească in 
relație cu bătălia 
recoltări!, cu ac
țiunile de înfru
musețare, de sis
tematizare a loca
lităților, cu meș
teșugurile locale 
etc, Înseamnă a 
te folosi de „pre
texte", a fi spon- 
lan, reactiv, !n- 
tr-un cuvint, efi
cient.

Senin al Intir- 
zierii In Înțelege
rea șl aplicarea 
pdnciplfioc- ac
tuale In cultura 
do masă o consti
tute și insuficien
ta omogenitate șl 
unitate a mani
festărilor — pla
nificata In afara 
oricărui raport cu 
cele arJ-erioaro 

ori cu cele de perspectivă, fără a se 
estima gradul de noutate și efec
tul lor asupra publicului — sau inter
pretarea eronata a noțiunii de com
plexitate. Aceasta nu se obține din 
asocierea Intlmplătoare a unor ti
tluri parțial rezonante^ cl prin con
vergență de sens a părților Induse 
In manifestare, prin echilibrul lor, 
prin tonul general al acțiunii. Manl
ier,țările compozite, unde colabora
torii slnt ocazionali, acceptați „cu 
ceea ce vin de acasă", relevă super
ficialitatea cu care se alcătuiesc pro
gramele, c.It șl gratuitatea acestora.

Iată, dar, suficiente motive caro 
fac ca .Afirmarea noului", transpu
nerea In viață a indicațiilor vizlnd 
revitollzarca acUvIUițJl cultural-edu
cative să nu fie, peate toi, realizate 
cu aceeași prompt! ludlne. Nelndolel- 

■nlc, capacitatea de a observa șl a com
bate lipsuri de felul celor semnalate 
mal sus nu dovedește altceva declt 
că In cultura de masă s-a produs o 
profundă înnoire, o favorabilă 

' schimbare da i . 1 ” ’ ’1 "
lipsurile,'.erorile, ‘ prejudecății 
ceumnă, implicit, a ști să te elita.. 
de ele, să le înlături. Ceea ce, 
toții, ne șl străduim să realizăm.

Constantin CALIN 
președintele Comitetului 
județean pentru culfurâ 
și educofie socialista Bacfiu

; ma șl cea-mol Importanta consecință" 
a sa — referlndu-mă la domeniul 
cultaral-educativ — a fost modifi
carea perspectivei asupra aeestcl ae.-

. 11 vltațl, In sensul înțelegerii șl apre
cierii el drept o munci de partid. .

O privire re
trospectivă, din cg 
acest punct de 
vedere In spațiul 
cultural al jude
țului Bacău, re
levă aspecte dem
ne de consemnat 
S-au înregistrat 
astfel o scrie de 
schimbări poziti
ve In structura, 
plânlflcarea, con
ducerea și cali
tatea procesului 
cultuml-cducallv. 
Am Început să 
renunțăm In unele 
exjierlențo inu
tile,— intre care, 
cursa contră cro
nometru dintre 
multele festiva
luri — am mutat 
centrul de inte^ 
res asupra cu
mulării creativi
tății fiecărei im- 
nlfcstăr! sl. In _ 
special, am im
primat activității 
noastre mai mult 
conținut mal mul
tă' acuitate palltică 
șl mâl mu.™ 
mltate Ideologică.

Tot alît de ade- * 
vârât este lnsâ șl

„ „asaltul ,
merge ln<ta lent, că 

la, comoditatea, ltosa 
labilitate n unor

tire profesională șl etlc- 
muncltorcască pe care-I 
oferă secțiile de producție 
ale uzinei sau șantierul de 
construcții. Acestea slnt 
„alellerete-școală" cele mai 
eficiente.

Un,loc important In ca
drul discuție! l-a ocupat șl 
problema atragerii, s.-'ic- 
țlonăril șl stimulări! tineri
lor In Invățămlniu! profe
sional și liceal de speciali
tate care, după părerea u- 
nanlmă, nu șl-a gâfllt încă 
rezolvarea optimă, în acest 
context s-o promis forurilor 
centrale' de lnvățămlnt :

— orientarea concursului 
de admitere mal mult spre 
verificarea aptitudinilor șl

-posibilităților candidatului 
pentru meseria aleasă 
(Trandafir Dalea, directorul 
Școli! prpfcMlohale UMTJi

— folosirea mal Intensă 
a aetivlLățll practice-pro
ductive din școala de culiu- 
rl generata pentru verifi
carea aptitudinilor elevilor 
In . vederea unei orlentSri 
profesionale mol rationale 
(Ioan1 Koreck, Inglner-șef 
cu pregătirea producției la 
Trustul de construcții Ti
mișoara} :

— In timpul practicii de 
producție, elevul să fie an
gajat al fabricii sau șantie
rului, de preferință chiar 
pe viitorul său loc de mun
că : In acest fel, el este 
cointeresat să lucreze, nu 
numai să ..MW'.e" in pro- 
cerul tehnologie, iar între
prinderea obligată sfi-1 în
drume • șl să-l creeze con
dițiile pentru însușirea me
serie! (ing. Tilus Paveleseu, 
directorul Liceului Indus
trial pentru construcții de 
mașini).

Tonte cele relatate rele
vă. o data în plus, că pro
blema corelării procesului 
de Invălămlnt de toate ni
velurile eu cerințele dez
voltării economice șl so
ciale a 
mintalul 
ceai de 
procesul 
dustrlale ___ __ ____ .
rlnța Națională a partidului

" irtosl a^flftltă ca prlndpâiă' " liuwx. .„bhi.l-’u,. -■ ,s; "
. i-sR.găscașeă...ț, 

mal'operativ șl eficient co
respondentul In activitatea 
școlară. După cum se cerc, 
din partea forurilor de re
sort. o grabnică soluționare 
a problemelor concrete din 
procesul de pregătire a tor
țe! de muncă.

Florlca DlNIJLESCtJ 
Cezar IOANA

î

» A 
tn

împotriva rutinei
Activitatea cultural-educativă
de maisă^muîică, de partid

■____________________________ .____________ '________ "

Ui acuitate politică 
șl mil multă fer
mitate Ideologică.

Tot ailt de ade- ’ 
vârât este Insă șl 
faptul că In unele 
locuri . 
noului" 
cotlncalL., ------------ - „—
responsabilitate a unor activiști cul
turali Indrzle aplicarea principiilor 
Înnoitoare. Iată de ce, conssmnldd 
succesele, nu putem ocoli între
barea : cu ca Vigoare sl pe un front 
cit do larg progresează noul In ac
tivitatea cuiturai-educatlvă ? De alt
minteri. eu acuitate ne-am piu a- 
ennstfk Întrebare, atunci clnd In lo
cul înțelegerii profunde a programu
lui de lucru trasat de partid, al preo
cupării de modernizare, am ihtllnlt 
rutină, tar In locul conducătorului de 
unitate culturală — activist de 
partid, am găsit o siluetă anacroni
că, lipsită de vitalitate, de entu
ziasm.

Așa după cum arătam, ne mlndrlm 
cu numeroase realizări șl In secto
rul nostru de activitate. Care slnt 
Insă proporțiile și gradul de pro
funzime ale acestor schimbări ? Cum 
să le susținem șl să le generalizăm ? 
Co Inerții blochează, încă, progresul 
tutllvltățll , noastre 7 Asemenea Între
bări apar ori de cit® ori examinăm 
harta culturală a județului, propria 
noastră capacitate de a acționa, an
samblu! problemelor cultural-educa
tive. Șl asta pentru că — dincolo de 
deosebirile firești, ținlnd de specifi
cul fiecărei localități — exista o se
rie de decalaje, de lntlrzlerl In ce 
privește modul de Însușire șl de a- 
plicare a conceptelor care trebuie 
să dlrccțloneze activitatea cultural- 
educatlvă. țn orașele .liacâu, Gheor- 
Kbe' Glreqffelilu-15eJ,;.lSlânlc., Molnsjtl’,*** ——-------
In comunele1 GlăvanestI, Oltuz, Lulzl Adevărata..șl cea mal. gravă-sursă 

.. Călt>gărâJ''D'ărmăheștl“ ctcl, ritmul,’''- a Intirvleriibr In '.propagarea noului calitatea șl eficiența' manlfesțărlTar'11 ln; dofnenlui' 'cullu'ral-e'dueatlv e,’ 
culturale șl artistice, sine expresiile ,.I — ___
imul program elaborat ralțloniil, blrie de elaborare a programelor fiecărei
fundamentat sociologic, sensibil la unități, faptul că nu se face totul
dinamica realității locale. In schimb, pentru a fi gîntlltă, concepută sl des-
In celelalte orașe si Intr-un . deștul fâșurătă actlyitatea cultural-cducatl-
da mare număr de centre rurale, . vă ca o a-tlvltate politică, Ideologi

că. Multe din aceste programe nu 
sini sțțfibătute de ylbraf,la actualită
ți1. nu sust’.n ceva, efectiv șl ener
gic șl nici nu combat nimic, re- 
:.c?ta vaa yiața.^Mftalâ șl.economică, 
o localității rejȘpșctlvo, 'Abundența 
temelor cosmogonice șl cosmonauti
ce te-Împinge la glodul că nlcătulto-

I /" 'v i ’

gi|

În
de

pnrane ’ e aceea ca toate aceste 
forțe educaționale să fie folosite, di
rijate, coordonate să acționeze In 
sensul unul program da largă ompîl- 
tudlne. La Com&neșU șl Tg. Ocna, 
lipsind un asemenea plan, ele n-au 
fast solicitate declt parțial. Cerce- 
tind, recent, la 10 cămine culturale, 
cite persoane contribuie la organi
zarea manifestărilor prevăzute pen
tru luna septembrie, am constatat că 
numărul lor era extrem do redus In 
raport’ cu posibilitățile locale : 5 la 
OrbenI și Strugarl, 10 la MăgireșU 
(dar 4 dintre el se întovărășiseră să 
pregătească o „jole a tinerelului"..;) 
etc. Nicăieri, numărul „manifestări
lor" nu depășea numărul organiza
torilor I

Cele relatate nu slnt In afara ori
cărei legături cu chestiunea calității 
profesionale, a autorității morale a 

■directorului de cămin cultural, de 
casă de cultură, de club. Cită vreme 
un minimum de abilitate putea să 
țină locul competenței șl științei or-, 
ganlzărll. tar fondul activități! cultu
ral-educative 11 constituia .Anima
rea" unei formații artistice de ama
tori șl citirea unor conferințe elabo
rate .,1a centru", nu era chiar difi
cil ca niște respoMabll! culturali im
provizați să se descurce. In condl- . 
țllle unei activități permanente, sls-' 
tematice, eomplcxc. dinamice, cu bo
gat conținut — ața cum o cer ne
voile colectivităților — e discutabil 
dacă aceștia — ce-1 drept, azi tot mal 
puțini la.număr — Ișl .mal" pot ln- 

l depUhirgairclnSe. -A’’b c

slbllliatea organizării unor 
etape mal ample de prac
tică continuă etc.

— Și pentru că tot vor
bim do raționalizare, da 
economia de mijloace ma
teriale șl de timp, acușica 
sa aplică ți In pregătirea 
forței de muncă — a adău
gat Ing. Aurel Derinde, di
rectorul Grupului școlar de 
construcții, in consecință, 
trebuie să ne glndim la 
legarea mal slrimă a pro
cesului de calificare a 
muncitorilor de care avem 
nevoie, de timpul de prac
tică efectuat de elevii din 
ultimele clase alo școlii ge
nerale șl din licee. Acesta 
presupune profilarea cu 
grijă, nu la Intlmplare 
cum s-a mal făcut pini 
acum, a atellerelor-școală 
șl a activității practice e- 
fcctuate de acești elevi, 
core pot yjmegrate ,ctdar

l ruct ura ^Tfâbrfcff*

tarii. a tnvăță- 
profeslonnl tl 11- 

gpeclalltBta cu 
dezvoltării In- 

— cârc În Confe-

ii
samblul _ JMIBJH 
live. Șl asta pentru că

perspectivă. A distinge 
■lie, prejudecățile In- 

lberezl
, cu

----- —----
ib . tojIwak Hfncsnqb; into*-luriâbară, ■ acele' 'In structură ^'fabrjcll ’“"sau j ,1(,Er&'l1c‘’dB,act,u-e 

ițiunl mal sLm- "în orele de practică să In- mfd operativ si efic

llticareki Biiriăoarăk .acele

la Indemtnare
ductlv și de cal!tale cerut absolventul liceului del, unor operațiuni mal sim- 
de procesul tehnologic. în . ——
rezolvarea acestei proble
me, fundamentale pentru 
Industria noastră, școala șl 
uzina apar, după părerea g;
mea. Intr-o dublă calitate : țț
de „producători" șl de „be- 
neficlnri" al muncitorilor 
calificați de ele. Această 
calitate comună II obligă să 
acționeze unit, dar implică.

•J

mentele reveriei și 
ale doatinderll. aio

Iul de pe gazonul sta
dioanelor. Iar hnngl-

(sala riii’rî" esle titlul unei
iiui'i'. 1 rriOtvKiK.. rl8 nvmi.

acest fel, se va lichida șt 
acea specializare îngusta 
și diversificare nejustifi- 
catâ a profeâluitilof șl mc-

Bpeclnlltate despre care se ple aă fie Însușite prin
vorbea la început — a cursuri de calificare, după
spus tov, Gustav Erdei, cum acelea care presupun
activist la secția de propa- cunoștințe teoretice de cui-. ’ '-T* * - _-e x _ o.. . a. ‘ a’_. _ a _ i -j « —j.. 8 Ș£. 4.«.Ik ™ S.

;can de partkL I se spune mai ample să se învețe in

spus IOV.------- ------  . ---------...---------- .... . .-------
activist la secția de propă- eținoștințe țeorellce de cul- 
[andă a comitetului Jude- tură generală șl tehnică 
,™.. ... ___ . - —......I. 2. ’ t
că este muncitor de Înaltă liceele de specialitate. In 
calificare, deși (i Învățat - - -• -• .■-v..-
corn aceeași meserie ca șl 
absolventul școlii profeslo- 

numlt, .simplu,

ceapă cu; adevărat ucenicia 
Intr-o meserie sau alta ; 
șl. neapărat, realizarea In 
acest timp h unor produse 
utile.- din planul producției 
Întreprinderilor respective. 
După părerea mea, orlcit 
de bine dotat ar fi un a- 
teller din ir-o școală, el 
nu poate rivnilza c-i ■ acel 
cadru complex de pregă- r

i

"după părerea noastră, modul perimat u Ut! 'S uMB ©J

thlmb, pentru a fi gîndlt.5,
deștul fășurată artlvltatcf

' ■ vA rt-rs A ■Wa’I

programele culturale sini încă lnccn- 
s'.ș'.ente, discontinui, fără pregnanță, 
bn fel de pași" pe nisip, Imediat ui
tați. Surse, acestui decninj nu stă — 
cum se mal crede — In dlfjrenjd 
de. potențial uman, șl material a 
cdor"d”ua ;categcril de localități, 
ci • lh diferența de preocupâri și

âsW-

as'tistite din P. P. Clssisexâ
O Impresionantă măr- eroic" găsim datele a- nlc este completata, 

turle de eroism, tată celei realități de care pe alt plan, do m(F 
senUmantul cu care aminteam și pe cară _r *
părăsești expoziția do i 
folografii artistice din 
R. P. Chineză (sala 
Ateneului, cir. Frank
lin nr. 2); expoziție 
deschisă cu prilejul 
celei de-a XXIII-a a- 
nlversări a proclamării

« Republici! Populare supune o aim.imagine,
Chineze. Flecare din viitoare, In care seme- __----
aceste dreptunghiuri țta granitului n fost veghează,- studiind, ne 

/ de; hlrtls sensibilă a • ' • ■- » - > “
reținut o I-" ~ ' 
istorie contemporană, 
o Ipostază' memorabilă 
a emulației cu care un 
imens popor, ca un 
singur om, îșl pregă
tește drumul prin 
timp. Llr«a ostentației, 
simplitatea dezgolită 
de emfază cu care fle
care celulă a societății 
.Interpretează Infiniti
vul acțiunii de „a 
munci" șl ,ta lupta" 
aduce, în sfera Înțele
gerii, viitorul.

In calmul șl senină
tatea efortului conți
nute de lucrări ca j

I „Defrișare’; de clmpuri . .............
virgine" sau . Avint gerll dușmanului alibi

o numim viilor. „Ame- ale doatinderll. alo 
nalare de munți sl zimbetuluî ori efortu- 

a? __.f fcj - - R. —-I 1 V N 1 - . 1 • ■ h —J . 8 . 1 Ww-. “— ... —— ■ ■ I n
iun-ari din cele expu- dloauolor. Iar Imagl- 
se In saifi Ateneului nea copiilor dormind 
Român. Dat 
Sine ■ .?_

i fotografi
’ î o ai tfi I

. . n.eneului nea copiilor dormind 
ii aatesia In ordinea șl Unifica 
reținuta de creșal, cu trăsăturile 

"ică pre- destinse de vis, sub 
Imagine, palidul con de lumină 
re seme- la care_ îngrijitoarea 

infrlntă do om. In caro Convinge că ălțl munți
pagină de geografia' esto sehtm- vor fi dlal&țaț!, că
.emporană, bală da el, potrivit In- no! geografii vor fi

teresetor sale. Alic Iu- răpite secetei, că vor 
crărl — „Canalele fl Înălțate' n'ol ldbora- 

' drapelul roșu1? șau 
„Al zecelea an da 
recolta bogată", sau 
„Toamnă la Tatchal" 
ori cca cu nume 
poetic : „Bananierii
răsplndtwe o aromă 
delicioasă'1 no duc 
eu glndul Ia efortul 
trecui, la seceta, deja 
Infrlntă sau la munții 
dislocați pentru a pu- . 
ten crește, azi, lujerul unul, 
zvelt al plantelor. '. exemp

Aceasta fascinantă nltete șfi dlrzonle.Această I 
oglindă a luptei cu vi
tregia naturii, a lnfrln-

tnara lot mal mo
derne, că această im
presionantă le-cțle da 
o-olrm al fiecărei cli
pe pe care 
fotografii
Jc j expoziția da
fotografii din IL P. 
Chineză o conține, Mie 
In mers.

Expoziția de la Ate
neul Român aduce, 
totodată, mesajul de 
pace- șl slrguințfi al 
_, maro popor, un 
exemplu viu de uma-

I.lvln II.
OPRESCU

melc".

de 
In

Sa lift- 
putea 
de la 
Sladt.

plus”.
II,W ,.V-am rezervat un loc- 
12,29 Telejurnal.
16,13 Deschidere;, 

dupa-amlază. 
itinba germană.

18.18 lUtm,
1S.M Orașul de

Jcnsa emisiunii 
' Emisiune

germană, 
tinerețe, dans.

________ ii argint. Reportaj 
despre Dresdă, de Marla Pte- 
duț.

15,10 Publicitate.
18,1'3 iwt do seri. _
15,23 Telejurnal a In cinstea anl-

pnOGRAMCT. I

>,M Deschiderea emlslunlL Telex. 
b,05 Biblioteca pentru top. Nlcolae 

lorsa — I.
e.5ă> Do vorbă cu gospodinele. 

lO.ta Te’ecnrtcloncdla.
1» BD Ancheta TV. „Un pahar In

veraS-ll republicii — cronica 
merii întreceri.'

M,W Avanpremiera.
11.13 Tcleenclclopedla.
3I.se Film- serial Mannlx „Răs- 

piaia».
Jl.U Caruselul notelor — «misiu

ne ’ muzleal-dlsiracUvi realt- 
<zită de televiziunea din R. D. 
Germana.

83.M ,.!v. 1 OM metri peste...
— sau cum s-ar mal 
denumi o călătorie 
Halte spre Kart Marx

H.I0 Telejurnal 1
SI,M Săpiâmfna sportiva,
ll.Ili „Dragi ml-3 dntccele

PRO GRAMUL II

. 18.10 Agenda.
Muzică populara

1S.M Reportaj bucureștean.
17,10 InUmiro cu opereta, Emisiu

ne realizata de televiziunea 
’ din ,11. D. GfttmarA
17.13 Film artistic : „Cftl mal fru

moși ani". O producție a știi- 
dlourtlor clnemalogrnflco din 
n.o.G.

•V'

a Drum In penumbra : PATRIA i 
— io; u.îa;..ls,M; ia;' to.î), fla- l 
MURA — ®; 11,15; 13.M; SS; 13,13; J 
34,30, LUCEAFĂRUL - 0; 11,13; l 
13JJ; 11; 14,33; 21.
a Aventurile unei prințese germa
ne Ia curie» Bejeful Soare s FE
ROVIAR — 4; 11,13: 13,»; 13,'43; ’ 
10.15; 22,33. MODERN — S; 11,15; 
I3.M; 18: 18.13: 13, R.
a Misiunea sublocotenentului Sl
ims : LUMINA - 0; 11.13: 13,33;

\ 13; U.rt;
ț a Agentul ur. 1 î FESTIVAL — 0;
1 li,ia; .12,33; ia; n.i.j: ai.
. a Marea hoinăreală s FAVORIT —
1 4,21; 10,45; 13.15; 13,45; 18,13; 23,M.
1 SCALA — 8,43: 11; 13,S3; 10; 131,2.3;
1 Sl, ' BUCUREȘTI — B,M: 11: 13,23;I 15f. 5» 11- <1

a
1 do_
l NOI.

tXSoT'OV-rr- T-,------- ■ *------
l LI, 15 J 13,43: 16; 1111,33; ÎL
• * Sflnia Tereza șl (Uavolll

i ijp.u,.-.. ăia,.. .
Ț 1®; 20.15.
< © Un cin—
A CENTRAL -
I », MELODIA
1 1.1^: 20.45.

5 — _____ -1 C.ENI - 15 S3: 30; £9.15.
rare vinde flori ! AURO- 

12; 15,15; '17,45.; r ““
U. abrupt s VICTORL 
IJaM-JlS; 20.45.

13; î«.J3; si.
Pero șl prietenii sâl — 0.30—1IB.13 

i cbatlnu.irc, Program de fl’me 
documentare — M.1S : TIMPURI 
a 'Opinl șl bila : CAPITOL - «f

GRI-a, Stuu» Tereza șl diavolii : GRI- 
VtTA — 0; 1Î.JJ; 13,»: • 1«! U.U: 
Hia, volga — 0: îi.LS: taie: 
14.43; 18,18; 23.3®, ARTA — _1S,M;

. au,15.-
- Un candlJal la președinție 1 

—.... — 10; rt.»3: 13; 17^.3;
25, MELODIA — 0; 11,13; 13,3.3; 10;

Pentru cA ae îubeac î COTRO- --------
Fala care

— 0,SiJ; ii; 18,13; 17.45; 10.13. 
Orizont abrupt : VICTORIA — 
H.IS; 1JJ®; U5; 1BJ5; 20.45. 
Gentlemenii norocului s VITAN

- 18; 22,13,13,33’ lffl; S3,13.
Mania ffmidoril î EXClSLSțOR

— 11,13; 1340: .18: 15,15; T3.3O, .; 1 GLORIA —’ fi ; 11,15; 15,33; îs’; 13.15; 
./ jra n. * ?“ eJ 5 £aS-** ; „

i
. . - ......

(Urmare din pag. I)

nate, fiii mari al acestor 
locuri : poetul maghiar 
Ady Endrc șl pictorul ro
mân Aurel Pop, doi frați 
de suflet a căror nrlă șl 
prietenie ml-ftu; luminat 
viața cu versul șl culoa
rea, Împreunate jn luptă, 
pentru omenia cea mare.

...BSUnd drumiirlle țării 
In acest sfert de vefic a! 
maturități! !-sm regăsit 
deseori pa sătmărenii mei 
în cele mal neașteptate lo
curi. Șl el au pus, umărul 
in Blcaz Șl la Argeș, in 
Porțile de Fier șl in Lotru.-

Unul din iiăimăren!! 
mol. care lucrează pe 

itlerul de la oblralt- 
2_______,JuI nu-a apus In

aceste zile .’ „în privința 
viitorului, a ceea ce va 
Urma după terminarea cen
tralelor de aici, azi se poa
te doar visa. Căci o hidro
centrală este ca o reacție In 
lanț. Dacă Someșul va fî 
stăpinlt alei,1 la Izvoare, 
de ce nu s-ar putea, prin 
construirea unul sir de m!- 
crocenlrale. stoarce toată 
puterea rlulul Jos, plrtă In 
Dej șl chiar plnă la Satu- 

astfel ; 
mal
ra-

. mui1 6n.nl
i le Someșului
’ aceste idle :

!
V

Mare.? Un 
stăplnlt do 
putea face 
vagii...

In luna iulie, am 
cinstea de a fi {Invitați, cu 
alți fii al Săimarulul, ro
mâni șl maghiari, de către 
primul secretar al comite
tului județean al P.C.U., la

Someș 
om nu va 
niciodată

avut

o rclntilnlre cu .locurile na
tale. A frai o royedare 
Impresionantă cu orașul 
care cu numai doi ani in 
urmă a fost atli de crunt 
lovit de Inundații. Ș: tată 
că acum o avui îndrăz
neala să ee prezinte. Io tata 
tarii-șl lumii cu acest mi- 
ien'u al său sărbătoresc., 

. arătlndu-le un oraș reînviat 
din ruinele sale, un oraș 
In plin avint. caro se vrea, 
pe cele două maluri ” ale 
Someșului, unu] din cele

£

a-șl îndeplini planul cin
cinal in patru ani si cinci 
iun!.. Adudnrlu-le un oma
giu, rfu putcanf-să hu mă 
glndesc eu recunoștință la 
toți cei M au ajutat din 
plin la reînvierea'orașului' 
mea do-baștină, In frunte cu 

; ace;a a cărui grijă și sprijin 
le-au simții in acele zile 
grele șl Șătmaml meu el 
celelalte regiuni' lovite, să 
nu mă glndesc cu profundă 
recunoștință la tovarășul 
Nicola® Ceausescu pre-

dtaln* de nzl, cu mii de 
mur.dtorl, eu produse de 
confecții căutate azi la Mos
cova, In Paris; lâ Vișina- șl 
la MQnchen deopotrivă este 
o creație a acestui «feri de 
■veac socialist.

Livada, mal Ieri o comu
ni oarecare din Împreju
rimile Săimarulul. azi un 
oraș în devenire cu un mi
nunat Institut do cercetări 
agricole, âl cărui bob de. 
grlu crescut cu grijă de 
oameni de-știință dă roade

l

mal frumoase orme 
țară. Am admirat la 
brica ,.23 August" secțiile 

. automi'lMle unde cu doi 
ani In urmă totul a fost pa
ralizat ; apa ajunsese pinâ 
1a briu. Instalațiile electri
ce, utHaJul au fost roase da 
șuvoaiele năvalnice șl s-a 
pierdut un milion de lei Jn 
flecare zl neproductivă. A 
urmai acea cdooco de pe 
Someș, binecunoscută. Aici, 
In uzină, oamenii au stal 
cu familiile lor 10 da zLls 
la rind, zl șl noapte, șl a- 
Jutațl de cel veniți din 
toată țara și-au refăcut u- 
zina. Acum slnt șl el ■ 
In plină muncă. pentru

zeat cu îndemnul «iu 
colo mai încercate ore, In 
mijlocul sătmărenilor.

La „Mondiala" am admirat 
fantezia și gustul creatori
lor de modele cdre fiu cu
cerit o reputație Intr-ade
văr mondială prin arta de 
mare tradiție a meșteșuga- 
rllbr sătmăreni. Cine ar 
mai crede printre, tinerii de 

- ozl că In locul unde se în
tind acum pavilioanele mo
derne ale fabricii de con
fecții cu dteva decenii in 
urmă era un atelier de pă
lării de palo, apoi, după E- 
liberarc, cooperativă mește
șugărească. fondată de nouă 
croitori comuniști. „Mon-

bogate care plasează acest 
Județ printre fruntașele ță
rii Jn privința recoltelor 
de griu. Alături dis.Institut, ■ 
o puternică școală agricolă 
pregătește un tineret înar
mat cu vaste ■ . cunoștința 
pentru satul de mllne.

în sfirșlt. un popas In 
■ Tara Oașului. Admirăm aci 

portul popular, de o înega" 
labilă frumusețe. r.cea bo
găție de culori sl fante
zie, dar admirăm șl acea 
capitală a oțenHor de la 
Negrești, oraș nou. cu școli, 
spital, uzină, cartiere noi.

Șl s-au adunat cel mal 
mulți din fiii , minunați al 
Sâwnarului .la marca .tor

sărbătoare. Șl au aplaudat 
cu toții, plini de bucurie.

. dlh, adlncul sufietulul, a- 
tunci clnd tovarășul Nlcolao 
Ceaușascu. ’ In semn de 
prețuire n trecutului Istoric 
al municipiului, a contribu
ției aduse de locuitorii săi 
in decursul veacurilor la 
lupta’întregului popor neu
tru îndeplinirea Idealurilor 
de libertate și progres so- ■ 
ctal, precum șl pentru par
ticiparea nctlvă la înfăp
tuirea politicii Partidului 
Comunist Romăn de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a 
Inmlnat orașului — moment 
emoționant, plin de semni
ficații profunda — Ordi
nul ..Steaua Republicii So
cialiste România0 clasa I.

Va rămlne neuitată ziua 
însorită care l-a găsit pe 
toți sătmărenii adunați In 
jurul Iubitului conducător 
al partidului șl statului, to
varășul Nlcolae Ceaușcscu, 
care, onorlnd cu prezența 
sa această sărbătoare mile
nară, l-a dat o deosebită 
strălucire șl semnificație. 
Cuvintele lui lucide, apre
cierile înalte. îndemnurile 
luminoase, pătamse. de o 
profundă răspundere, de 
înțelepciune șl vibrant spi
rit revoluționar, patriotic, 
au găsit un puternic ecou la 
toți cetățenii Sătmorului. la 
toți’ fiii acestor meleaguri, 
constituind pentru noi toți 
un înflăcărat îndreptar pen
tru ce! de-nl doilea mdenju 
a Mtrlnel urbe pornită spre 
tinerețea d comunistă.

SJ.33.
a Reîntoarcerea, iul Ssircouf — 10; 

s 10; 14; 10: lt,13. Enrico Caruso — 
28,3® : CINEMATECA (sala Union) j 
o Program de desene animale 
pentru copil i DOINA — 10.
a Bambl s DOINA — 1.1J3; )3: 13; 
14,43; 18,45; M.M. FLOREASCA — 
53.30; 18: to,13.
a Osceola s DACIA — 9! TI, 15: 
M.30; tfl; 18.13; îO.to.
o Mesagerul : MIORIȚA — O;J1,15; 
13,M: 13,43; 1B; 23,30.
a AsiO-searA dansăm In familie : 
MOȘILOR — 13,30: 17.43;
a Tora ! Tara î Tora ! : BUCEGI 
— 14; 19,20, TOMIS — 9; 12.30; 18;
1B.3.5. ‘. . ......................... ......
a Creierul i Î.IH.
W,13. GIULESTT —

i 
!

■ s i ; v.
a A.ILI.A, prezintă (In asia Operei 
Romane) ; Specueol OEtraorULiar 
susținut de compania de dans 
modern „Alwin Nikolais" (S.U.A)
— ss.

■ • Filarmonica de stat „George 
Enescu" ga Ateneul Romăn) ; 
Concert slmronle. Dirijor : wnicm 
Van Otierloo (Olanda) — 23. 
a Teatrul de opereta : Viat de 
libertate — njo.
o Teatral National ,X L.. Cara- 

. glnle" (sala Comedia) : Oameni șl 
șoareci — M, (sala Studio) : Dea-

, pre unele lipsuri, neajunsuri șl de
ficiențe In domeniul dragostei —

, ■■ Kt-
a Teatrul de comedie î Preșul

I io........................
• Teatral „Luda Sturdza Bu-- 

I tandra" (sala din M. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do- ' 
rlnță — io, (sala din sir. Alex. 
Sabia) : Spectacol de poezie șl 
muzică — 25.
a Teatral „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Băl șl nătărăi
— 17.

i a Teatrul aallrte-muzîcal „C. Tfi- 
nas-e" (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — n.w.
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POLITICA

Paul PETRESCU

economice, de stat și sociale"
Programul vast, profund științific 

privind perfecționarea conducerii 
planificate a vieții economlco-so- 
ciale, elaborat de P.C.IL, a generat 
șl generează o Intensă preocupare 
nu mimai ta domeniul activității 
practice, al muncii de organizare a 
sistemului Institutional șl de perfec
ționare o metodeior menita a asi
gura dirijarea conștientă a proce
selor economice șl sociale, cl și po 
Ukrimul gtadlrli teoretico. In peri
oada care s-a scurt de la Coin Ie
rtata Națională a P.C.R. din de
cembrie 10S7 șl mal ales ta cea 
premergătoare Conferinței. .Națio
nale din Iulie a. c. au apărui nu
meroase studii, articole, dezbateri 
etc. avipd ca obiect punerea ta va
loare a căilor și metodelor de rea
lizare optimă a directivelor trasate 
de partid ta vederea dezvoltării 
multilaterale a societății noastre, 
în concordanță cu cerințele legilor 
obiective șl cu sarcinile etapei ac
tuate ta caro a Intrat România sp- 
dalfelA.

Reunirea, sub egida Academici 
de Științe-Sociale si Politice a Re
publicii Socialiste România; a celor 
mal reprezentative șl valoroase 
dintre aceste studii Intr-un volum 
ce a apărut ta Editura politici sub 
titlul : „Perfecționarea organizării 
șl conducerii vieții economice, do 
stat șl socialo", constituie un act do 
mare utilitate socială pentru fron
tul nostru ideologia Prin lucrarea 
de fată, masele larg! de cititori dis
pun de o amplă sinteză asupra 
principalelor aspecte ale perfecțio
nării, organizării șl conducerii so-

clelățli ; totodată se asigură cu s- 
cest prilej lărgirea audienței șl for
ței de Influențare n unor studii, a- 
nallze șl teze teoretice deosebit da 
Importanțe care altfel, prin forța 
lucrurilor, ar fi rămas la limitele 
— inevitabil mai rcslrinse — ale 
revistelor de specialitate.

Articolele șl ■ studiile pe caro le 
cuprinde lucrarea — semnate de 
cadre do conducere, de partid 
șl de stat, de oameni de știință, cer
cetători, soeciallșU — cuprind prac
tic toate laturile perfecționării vie
ții soclal-economlce. ale activității 
Ideologice, relațiilor Internaționale. 
O trăsătură fundamentală a lucră
rii este faptul că, prin conținutul’, șl 
modul de abordare, studiile respec
tive oferă o‘imagine bogată asupra ■ 
preocupărilor actuale ale partidului 
nostru In domeniul dezvoltării for
țelor de producție, perfecționării 
relațiilor dt- producție, dezvoltării 
conștiinței socialiste ele. Totodată, 
ea contribuie la fundamentarea ști
ințifică a liniilor de dezvoltare a 
economie! naționale, la creșterea 
nivelului calitativ al Întregii acti
vități economlco-sodale. Intre a- 
ccste studii ce Impun atenției, In 
primul rind. cele referitoare ta 
fundamentarea conceptului de so
cietate socialistă multilateral dez
voltată, la conducerea politică do 
călre P.C.R. a întregii activități de 
Murire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, 1a căile ridicării 
eficienței economice ta industrie, 
participarea României la coopera
rea economică șl tehnică interna
țională, rolul șl atribuțiile «indica

taior In etapa actuală, planul ca In
al politicii economice a’strumont ..._____ ,

partidului, Implicațiile programului 
ideologic al partidului ta creația li- 
lerar-artlsilcă. exigențele actuala 
ale perfecționări! activității consl- 
liSÎOT populare etc. In lucrare rint 
cuprinse, de asemenea, și studii 
care dezbat și analizează o serie do 
concepții teoretice, legități alo dez
voltării soclelflțll noastre sau arti
cole care vizează dezvoltarea celor 
mai importante ramuri ale econo
miei naționale, punerea In mal 
mare măsură ta valoare a valen
țelor plrghlllor economice ta pro
cesul conducerii activității econo
mice. principiile repartiției terito
riale a terțelor de producție.

Ampla documentare care stă la 
baza studiilor cuprinse ta această 
lucrare, ana tematică foarte largă 
șl mal aljs tezele șl concluziile do 
Importanță majoră pe care ale le 
conțin dnt elemente care reco
mandă această carte ca pe o con
tribuție valoroasă Ia abordarea ce
lor mul Importante, probleme ale 
conducerii «odefăUl noastre. Toc
mai de aceea o lucrare ca cea.de 
fată se dovedește uillă șl Indispen
sabilă tuturor celor angajați, ta di
ferite domenii de activitate. In ma
rele proces de organizare, condu
cere șl planificare a activități! eco
nomice. de stat șl sociale, precum ș! 
celor ce aprofundează politica 
partidului nostru ta acest domeniu.

ProL,unlT. dr. 
Glieorcjhe CHEȚOIU

și norme ale organizării
și activității P. C. R.“

Apărut zilele acestea ta Editura 
politică, volumul „Principii șl nor
me ale organizării șl activității Par
tidului Comunist Român" va consti
tui, fără îndoială, un ajutor pre
țios pentru cunsanțil cercurilor do’ 
studiere a Statutului P.C.R.,-al șco
lilor de partid șl universităților se
rale dc^marxlsm-lenlnlsm.jr'pentru) 
activiști și ceilalți membri' ai par
tidului nostru, ea șl pentru un 
cerc larg de cititori Interesați de 
problemele construcției de partid.

Față de aparițiile anterioare, lu
crarea (cuprinzind lecții ale unor 
activiști de partid cu munci de 
conducere. cadre didactice de 
la Academia ..Stefan . Gheor
ghiu" șl publiciști) se remar
că, In primul rind. nrta aria 
tematică considerabil lărgită, ca ur
mare a abordării multilaterale n 
unei problematici vaste, Incluzlnd 
trăsăturile definitorii ale creșterii 
rolului conducător al partidului In 
actuala clapă de dezvoltare a țării 
și Îndatoririle decurgi nd din cali
tatea de membru al partidului ; e- 
sența șl caracteristicile centralis
mului democratic, democrației in
terne de partid, conducerii șl mun
cii colective, disciplinei de partid ; 
aspecte ale muncii organizatorico 
începtad de la stilul șl metodele 
muncii de partid, elaborarea hotă- 
rlrllor șl organizarea lndepUnlrli 
acestora, plnă la planificarea mun
cii de partid și modul de exerci
tare a dreptului de control al or
ganizațiilor de partid ; de la poli
tica de selecționare, educare șl 
promovare n cadrelor, conducerea 
de către partid n organizațiilor de 
mnsA plna la atribuțiile comisiilor 
pe probleme : do la rolul șl locul 
muncii Ideologice In activitatea 
organizațiilor de partid plnă la o-

; blecllvele, formele, metodele șl 
mllloacele muncii politice de mnsă. 

Meritul principal al lucrării con
stă, după părerea noastră. în aceea 
că reflecta , preocuparea stăruitoare 
o autorilor de'a venf .în ,lny.tnp!na-

V

competente, formele șl metodele de 
Investigare științifică folosite * de 
organizațiile de partid pentru cu- 
nonștarea situației concrete șl sta
bilirea măsurilor corespunzătoare,

a autorilor de a veni ta lntjmp.lna-,^ preiurn.'și, aspectelbr’iprivlToa'r'e’''In ’ 
ren cerinței majore de; a -lega,,.„rit ’ promovarea riotaiU’în, mtoda., 'de 
fiinrstrină ^luâhilTdeolOgic'dt’' aur- paițlidi* studiereafinalizarea .exj., 
cjnllo actuale'aie'!partldurul.;dh’ '’a,*' perlehțel InalntaiojV- . . “ .7
Imprima .propagandei de partid un Merită relevai In mod deosebit 
caracter viu, dinamic, combativ, ta- faptul, că ■. majoritatea lecțiilor - se 
lăturtad orice reminiscențe rile tjța- remarcă prlrilr-o tratare combativă 
țării scolastice a problemelor, pe a problemelor, precizarea sarcinilor 

actuale nle organizațiilor de partid 
• Intr-un domeniu sau altul Imblnta- 

du-se cu reliefarea manifestărilor 
de formalism, inerție șl rutină care 
trebuie eliminate. Această poziție 
activă ni s-a părul Insă insuficient- 
marcată ta lecția consacrată întă
ririi muncii organizației de partid 
ta colectivul In care Iți desfășoară 
activitatea,, ca șl ta lecția despre 

’ perfecționarea conducerii do către 
partid o activității economice. In 
care credem că ar fl fosi necesar 
:-.*i se acorde o mal mare atenție 
sublinierii: concluziilor ce se des
prind din experiența acumulată, 
precizării modalităților concrete de 
sporire a rolului dinamizator al or
ganizațiilor de partid. '

Deși nu pledăm pentru o „armo
nizare" stilistică n lecțiilor incluse 
ta volum, ni se pare că o mal ac
centuată preocupare, ta unele din
tre ele, pentru o prezentare vie șl 
argumentată, un efort pentru ’ de
pășirea șlllulu! tem. expozitiv, o, 
tratare publicistică mal vie ar 
fi. fost binevenite, răsuunzînd. de
sigur dorinței ’ cititorilorr pentru 
caro noua apariție se înscrie prlri- 1 
tre lucrările de cea mal mare uti
litate.

baza unor canoane rigide, fără 
contingență cu cerințele vieții. In 
locul unor prelegeri llmltlndu-se să 
repete teze generale și adevăruri 
universale bine cunoscute, așa cum 
cu ani !n urmă se găseau destule 
In diferite broșuri șl manuale, noua 
culegere de lecții vădește efortul, 
in bună măsură reușit, de a aborda 
tematica prin prisma principalelor 
sarcini aflate fn, fața organizațiilor 
de partid in condițiile făuririi so
cietății socialiste multilateral; dez
voltate, ale concentrării forțelor 
spre Înfăptuirea programului a- 

’ 'Șl;doptat de Congresul al X-lca 
Conferința Națională a P.C.R.

NI se pare pozitiv faptul că — de
pășind. tntr-un fel. caracterul strict 
de culegere de lecții — volumul se 
înscrie ca o contribuție Ia realiza
rea cerinței, de repetate ori subli
niată de conducerea de partid, 
privind abordarea științifică a pro
blemelor construcției de partid, 
combaterea tendințelor pracllclste 
șl rultalere. cn șl necesitatea înar
mării activului de partid eu ele
mentele fundamentale ale științei 
conducerii societății. Apare bineve
nită ta acest sens Includerea unor 
lecții distincte consacrate ' cunoaș
terii >realilăț!i drept condlțțe ',de 
bază In realizarea unei conduceri

decorative
celebre"

Volumul „Motive decorative ce
lebre" (editura „Meridiane"), face 
parte dintre eforturile notabile 
ale Istoriografiei do artă româ
nească. care, depășind peri
oada firească a ncumulârllor de 
date șl Inventarelor de forme, În
cearcă sintezele șl. definițiile cul
turale. Bun cunoscător al ar
iei populare românești, Paul Pe
trescu Înregistrează acest clștlg 
metodologie ta numeroase studii 
publicate și, editorial, In cartea 
„Imaginea omului In arta populară 
românească0 apărută nu de mult. 
El dezvoltă acum modalitățile de 
cercetare șl construcție teoretică 
in clmpul larg a! simbolicii artei 
populare.

Subintitulată cu modestie „Con
tribuții la studiul ornamentiell ro
mânești", lucrarea lui Paul Pe
trescu este o pasională Investigație 
In procesele Intime ale artei popu
lare, dezvăluind sensurile și meca
nismele de apariție ale unul lis
tam unitar șl original de gindlre 
artistică. Autorul apelează la o 

'vastă literatură de specialitate, a- 
tent la Implicațiile‘sociale șl con
diția estetică n elementului de de
cor. „licflectlnd organizarea soci
ală șl evoluția Istorică — scrie 
Paul Petrescu ta Introducere — 
urmlnd calea dezvoltării tehnolo
gice, decorul arc înscrise ta cl o 
ninlțlme de informații ce se oferă 
însă privitorului sau cercetătorului 
In forme adesea criptice. „Citirea" 
lor necesită o descifrare impliclnd 
o cunoaștere întinsă a tuturor 
„semnelor1 similare sau corespun
zătoare din diferite' ari! do cul
tură".

Observația motivelor, a rhorfo’.o- 
Eillor se Îmbină ta permanență.cu 
așezarea lor Intr-un sistem de re
lații. concluziile cercetătorului fi
ind ta egală măsură ale Istoricului 
de artă, ale stilistului și ale unul 
gîndltor Interesat, de filozofia cul- 
lurlL Dlsttaglnd ceea ce este ar
hetip șl ce este evoluție creatoare 
In omamentlcu populară, autorul 
Ișl aduce contribuția ta înțelege
rea fenomenului artei populare ta 
general, șl revelează' citevti dta 
particularitățile ariei populare ro
mânești. - ,

Capitolele cărții urmăresc raono- 
a grafic motivele — soarele, pomul

metodologiei șl In primul rind 
datorită unității structurale, ta 
care recunoaștem substanța artei 
populare românești, , un domeniu 
al afirmării spiritului creator al 
poporului nostru.

Constantin PRUT

Prin noua carte de poe
me , n Iul’ Ion Horea, 
,,’neâ ■ nu“,- apărută ta 
editura clujeană „Dacia”, 
autorul, ta plină maturi
tate'a creație!, nu-șl mo
difică esențial poezia, diir, 
cu certitudine, in acest 
volum arta sa e mar pură, 
— ta sensul proprietății, 
dccantlnd ’ trăirea , tatr-o 
zonă a profunzimilor.

Accentul particular al 
cărții, credem a fi clrit 
tocmai de rigoarea suve
rană a compoziției, care 
face ușor sesizabile inten
țiile autorului acestui 
„memorial". Jlelrtlirea ca 
formă a Iubirii de viață 
se organizează ta tema 
gravă a timpului care, ta 
poemele ample („Lai cea
suri tlrzll", „Vinerea seâ- 

.jNoaplca de ianua
rie", „Glasurile acestei 
nații0), e înainte de toate 
Istorie, transfigurată mi
tic : „Și faceți un 

Domn al luptei, țl M- 
Dlțl Călugărenll / $i sub 
steaguri proletara adunați 
oftirea oremii. /-Coi ce 
duc po umeri țara șl pa 
poiauocl in blnduri. / Cai 
ai fhSc<SrH din flăcări, cai 
al plinii din păminturi, ! 
Cel din ped nedraptâțițH, 
cel demult Intemnifalli, / ’ 
Murmurul acestor ape, 
glasurile acostat nații. ./ 
late-o rnald se-nlanrce fi 
se-adunâ os cu os, / După 
vremuri craiul Ilorid, urcă 
la rd fi Apusenii / Ș'-auxi 
fluierul lui lâncu da la 
Țebea mai in jos, ! Din 
jihținâ limpezită cumfai 
scot pe domnul Tudor, J 
l. ie-aud cuvinte scumpe 
care n-au mal foit fi nu 
dor. G,Glasurile acestei 
nații").

Tehnica limbajului poe
tic, organizat rațional, e 
înțeleasă de poet nu ca 
evaziune ta ocult, ci ca 
celebrare a celor ce stat, 
ca laudă â lor spre a ră- 
mino etern ; cunoaștere, 
ta ultimă instanță, căci 
lauda nu e mal puțin net 
de cunoaștere. Reînviate 
în fulguranta unor Ima
gini simbolico faplele 
„timpului pierdut" adaugă 
conștiinței adevărul șl si
guranța dăinuirii : „Să fiu 
acestor timpuri semnul ! 
In care poți să recu
noști" / De imdeva ră
mas îndemnul, I Trecut 
odată peste osii, I Să fiu 
și eu Intre bărbații ! Al 
c&ror plnd nlmlne nimb— 
G,D1n drum").

Dintre poemele scurte, 
penetrant, ciclul „poeme
lor fără titlu" poate fl

CZ,
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Editura Academiei
GH. MIHOC, MARIANA 

CRAIU : „Inferența statis
tică pentru variabile de
pendente"

PETRE CONSTANT1NESCU- 
ÎAȘH „Lupta pentru for
marea Frontului; popular în 
România” (In limba franceză) 

’'“"L’.’ . „Efecîul M6s-
’ ' —1sale"S

.Tratat da

OANILÂ BARD : .. ... 
tbauer ți aplicațiile

GH. MARINESCU „T,uln. UB 
analiză funclionclâ", vol. II 

MIHAIL ELIESCU : „Răspunde
rea civilă delictuală", „Pro
bleme de logică”, vol. IV 

NICOLAE N. NECULA . ‘NICOLAE N„ NECULA = „Cir
cuite logico. Sinteza auto
mată. Circuite multiprag"

„Conducerea proceselor eco
nomico din agriculturii", co
lecția „Ex terra aurunr

Editura „Albatros
ION BÂNUȚA — „Panorama 

focului albastru"
GABRIELA MEUNESCU - „In- 

glnaroa lumii”
DAN MUTAȘCU - „Ochiul lui 

Zamolxe"
MIRCEA BERINDEI - „Fabian" 

„Dialog despre vocație și 
desâvîrfiro"

GERTRUD GREGOR - „Ziduri" 
' RADU CIOBANU - „Zilele"
IV. MARTINOVICI — „Pe sub 

arcada porții negre..."
FLORIN tOSTINESCU — „A- 

dierea lârîmului”

. citat In întregime. Da o 
maro puritate a sunetului,

■ transparente, suava ca o 
muzică da clavecin, poe
mele roiau motivele re
trăirii, timpului, ta vis ori 
aievea, accederea la tațele- 

’ sul moral al faptelor, re-, 
’ cucerirea Inocenței'șl a Iu-, 
birii.pelreclndu-se parcă 
ta taină. Unu! dintre aces- 

' te poeme închide In su
net muzical senzația 
eternității ta timp prcslm- 
țliâ ca prezență a unei 
ființe tavlzlblld : „Ne 
stringem de pe drumuri. 
E-aproape vremea cinei, / 
Si-i cineva prin casă ți nu 
pricepem cine-i, ! Copiii 
nu-s. ih joaca de care să 
te bucuri, ! în pulberea 
căzută pe suflat șl pa lu
cruri. / Se aburește fața 
oglinziiJ șl ta vizi / Tot 
mai departe parcă ți tot 
mai din zăpezi, / Șl parcă 
dlntr-odată se face mai 
tlrzlui ! E cineva de care 
poate va fi sd știu. / E-un 
glnd al tău ori numai o 
temere din noi / Din vre
mea dnd alături umblam 
prin lume goi ? / Pared ne 
fură vorba eind nici n-am 
spus-o bine, t Clnd vreau 
ta mă apropii, e-alăturca 
de tine, ! $i std eu noi la 
masă țl umblă prin ogra
dă, I Și clnd le văd Jml 
spune cum ar fi vrut td-tl 
țadă. 7 E-o vorbă 1 Și 
pe-afară-ntirziu de frica 
ei I Și caut ca mocanii cu 
cercuri, td închei, / Un 
timp râma» sub țtrețlhi de 
cine file clnd / Cu doage- 
ngilbenite țl pline de pd- 
mlnf".

In fața timpului. Irever
sibil, ființa de pămtat a 
poetului se cuprinde cu 
cercurile vrăjite ale nrtel 
sale, adevăr al inimii : 
„Vă jur pe Inima mea au
tentică, nu am de pind / 
S-o schimb cu alia, vă 
jur, nu'vd pot spilne I Ni
micuri, nu vreau să mă 
joc de-a cuvintele, / Pen
tru că mai cred In poe
zie".*

Poeziile; acestei cărți I 
stat prin delicata lo- ca
ligrafie, prta’ puritatea 
sentimentelor, prta oma
giul Inspirat adus tradiții
lor șl Istoriei o confirmare 
deplină a acestei deschise 
confesiuni. '

Prin volumul „încă nu", 
poetul Ton Horea Ișl argu
mentează durabil credința 
Iul ta: poezie, se propune 
cititorului ca un autor stă- 
pta pe uneltele liricii, 

.păatrlndu-le ta mare res- 
zpeci. î : :

Cezar IVANES CU
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■ în colecția • de. mara 
popularitate — „Tâka“
— a editurii „Krllerion" 
n apărut de curind o an
tologie bilingvă de larg 
interes caro Înmănun
chează tălmăcirile lui 
Jâzsef Attlla dta poetica 
română contemporană Iul. 
Poetul revoluționar ma
ghiar șl-a propus la înce
putul celui do-al treilea 
dbcenlu să cunoască ta 
profunzime creația artis
tică cea mal reprezenta-, 
Hvă dta țările vecine 
cu Ungaria, conălclertad , 
că. poate aduce șl pe n- 
eeastă cale o contribuție 
meritorie la prietenia șl 
colaborarea frățească a 
popoarelor ce trăiesc ta 
lărilo riverane ala Dună
rii. Da-aitmlnteri, confe
siunile sale lirico oglin
desc cum nu se poate mal 
limpede aceat crez. Res
ponsabilitatea socială care 
a caracterizat viata șl 
creația acestui mare pact 
l-a determinat Inaă să 
nu se mărginească ta 
confesiuni. Mni talii a fă
cut tălmăciri dta ceea ce 
avea mal bun lirica cehă, 
selectlnd Îndeosebi acele 
versuri ta caro străbatea 
spiritul maselor răsculate, 
al clasei muncitoare. Apoi 
se consacră cu multă 
dărtiire șl Înțelegere tăl
măcirii poeziei românești. 
(Mi se pare util să rea
mintesc că tatăl poetului
— Aron loslf, care a tre
buit să suporte o situație 
materială mizeră, a “ fost 
de origine român). Um
brele tragice, durerile șl 
năzuințele familiei Iul 
Jâzsef Attlla se confun
dă cu soarta nroletariatu- 
lul. se Identifică cu viata 
grea po,care o aveau "ce 
suoortat In acele vremi, 
deopotrivă, oameni! mun
cii români, maghiari sl 
de alte națlonallUlU. în 
poezia' să 'La' Dunăre (ne 
care o citez In tălmăcirea 
excelentă a iul Eugen 
Jebeleanu). poetul spu
nea : „Cumcnd era mama, 
iar tatăl meu eăcul / un 
pic. țl-un pic romăn sau 
pe ’ de-a-ntregul poaie. / 
Din dulcea aură-a mamei

' luai hrană șl crejcul, / jl 
de la pura talii cuvlnt 
despre dreptate*.

Jâzset Attlla. înainte de 
a Începe traducerea poe
ziilor lâ cure’ mă refer, 
a făcut adevărate lec
ții de’limbă șl poetică, 
a studiat profund tex
tele de bază. Intlpă- 
rindu-ș! ta inimă prin 
lecturi repetate muzica 
șl ritmul versurilor pa

■ ■ care dorea să le tfilmă- 
censcă. Poezia româ
nească ta traducerea lui 
Jăzseb Atllln n avut o 
Însemnătate oxcopțlonală 
încă in anii.710. dar va
loarea. acestei creații a 
doblndlt semnificații deo
sebite In anii de; după 
eliberare. In zilele noas
tră. Totodată, trebuie să 
observăm nu numai va
loarea de conținut a aces
tui capitol din creația 
marelui poet, cl șl volu
mul mare de poezii pe 
caro le-a tălmăcit. Din 
traducerile — cuprinse 
și ta volumul de față —’ 
excelează poemul Noi 
vrem pâmlnt al lui 
George Coșbuc. dună cum 
nu rămas și pentru citi
torul de azi pagini ■ de o 
rară frumusețe transpu
nerile ta limba maghia
ră a poeziilor Trecea un 
om pe drum de Elena Fa- 
rngo. I-a răsplntta neagră 
de Ovid Densuslanu. Ca
lul roșu de Radu Bou- 
reanu. Dac-nl veni de Za
harin Stanca. JOzscf Attlla 
a încercat să ofere citito
rilor săi. am putea sau
ne. o crestomație a poe
ziei românești contempo
rane Iul și. ta consecință, 
pe masa sa de lucru șl-a 
găsit loc poezia lui Tudor 
Arghezl. a Iul Victor 
Efclmlu (Odă Umbel ro
mâne), a lui Octevlan 
Gogn (Noi), Ion Mtau- 
lescu (Romanța celor trei 
corăbii) si a altora.

Tălmăcirile din limba 
română ale Iul Jdzsef 
Attlla împlinesc In mod 
firesc sensul creației ealo 
de poet revoluționar, 
proletar șl oferă un demn 
oxemnlu de urmat Vo
lumul pus acum ta ta- 
demlna cititorilor de edi
tura bucuroșteanfi „Kriie- 
rlon" este o vie mărturie 
In acest sens. N-as pu
tea încheia această suc
cintă prezentare fără a 
releva că opera de tra
ducător o Iul Jăzsef Attlla 
a fost omagiată șl prin 
apariția primei salo poe
zii ta limba română încă 
atunci ctad el era ta via
ță. Dar creația tsa a de
venit cunoscută cu ade
vărat de cititorul român 
abia In nnil noștri, ctad 
poeți de renume, ca MI- 
hal Benluc. Eugen Jeba- 
leănu. Vcronlea Porumba- 
cu. au tradus lirica ea. 
Versurile, tălmăcirile șl o- 
dele Iul JOzsef 'Attlla. pot 
Incinta, deopotrivă, cltlio- 

românl șl maghiari.

MARK! Zolîăn
rll

—
' Mihail GRADINAKU:
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Prolegomene la o poietică marxistă
în ce mod frumosul poate fl com
patibil cu adevărul ? Pe acest sol al _ ______ ,________  _ _______ .
probleme! ontologice, al raportului studiul Firea ca muncă trimite ta 
dintre conștiință și materie, dintre * ” "■■■•" ........
gindlre și existență, problemă Inau
gurată In, filozofia europeană do 
zorii spiritului grec, se înalță ana
lizele pe dl de fine, po ntlt do tran
șante ale acestor Prolegomene. In 
primul eseu (Respingerea Idcalisniu-

-_____  — ------ Iul), Mlhall Grădinara face critica
fiel marxiste se sprijină pe"o vastă subiectivismului . transcendental 
informație filozofică, filologică (pa- kantian șl prin .aceasta-/a oricărui 
leoffreacă, latină etc.), dar șl pe vo- c! ■ ’------ • •• -
cațla reală anaUtlcă, de a * curăța' ,

" - de'.' ruglnara flinpulul,.-:* ____ _______ , __ ________,,,
piardă dta ’vedere adecvate noii filozofii malerlalisl-

„Julul său 1 acela de. pu- dialectice, h. eseul al doilea, Schiță

Recent apărută In editura „Juni
mea", corten Iul Mlhall Grădinara 
se Impune atenției lectorului cu o 
acuitate neobișnuită, fie că acesta 
este un specialist ta materie, fie că 
e doar un amator ta problemele 
arteL

Demersul autorului de a schi
ța o Introducere (prolegomene) 
la o poetică (ostetlcă) fundată pe 
cuceririle revoluționare ale fllozo-

După aceste clarificări pregătitoare 
ta ordinea filozofică' a problemei,

noțlunlîc
fâră să pl
scopul, travaliu.,____
nere In lumină a unul concepi sta- 
letlc, esențial. Prolegomena ta o 
polellcl marxista hu ne propune un
Itinerar sterilizat fără obstacole, unde logosul (vo 
upde, ca Intr-un muzeu, categoriile physls-ul (firea)

Idealism — pregăttadu-șl dezvoltă
rile ulterioare ale argumentelor ne
cesității unei noi poetici’ (estetici),

ontologică a lllmlrâjulul, autorul 
procedează la o Interpretare nuan- 

! propune un țală a unor fragmente dta Heracllt, 
ră obstacole, unde logosul (vorbirea) ieste unit cu

abordarea directă a chestiunilor de 
estetică din eseurile Polcsls, Despre 
esența frumosului șl Idcea unei po
le LI cl marxiste.

Ultimele articole Încearcă o apli
care. o punere ta practică- a criti
ci! ontologice.

Integrarea artei Intr-un orizont 
ontologic, adică a! ■ existenței reve
late de, o conștiință gtndltoare, așa 
cum o face Mlhall Grădinara, se 
opune holărit esteticilor'anterioare 
bazate pe filozofiile Idealiste, meta
fizico, care, vedeau In actele ar
tistice formele artificiale do rupere 
a omuliil do natură, do firea adîncă 
a lucrurilor. . .

Stat demne de remarcat ta a-țata a unor fragmente dta Heraclft, Stat demne de remarcat ta a- 
ujide logosul (vorbirea) teste unit cu ceasta lucrare angajarea totală a 
„I.jLL. tatr-o armonie * conștiinței omului ta propriul său
originară, tar In următorul (Ele- destin, sublinierea cu argumente
mente de dialectică In fragmentul științifico a misiunii înalte, esen-
lul Anaxlmandru), Mlhall Grădl- țlale, pe caro o capâto arta — ală-
nara dă o traducere șl o scmnifl- turl do șl Împreună cu filozofia —

atlmă pe,pereți cu ramele lustruite
bine, dnr din care tablourile au fu
git. Cele 15 eseuri pun o continuă

rifntrebare: care este’esența firii f1. -,____ _  _ ______ . ......... ...........  , __ „...................... -
Care erile raportul el cu glndlrca ? cațle nouă tot unu! text presocra- ta Înțelegerea firii lucrurilor, a uni
în ce mod g!nd!rea filozofică este . tic. ddlmlltadu-se de Interpretările versului.
compatibilă cu gîndlrea artistică ? unor mnl vechi comentatori.Tudor OLARU

■fj

Dan LAURENTLU

Editura „Ion Creanga0
PETRE ISPIRESCU. — Basma 
• * • Povestiri despre ule-

I.L^ZARAGIALE — Cânuțâ, om 

sucit (limbile maghiarâ ți ger
mană)

TAMAS1 ARON -
(limba maghiarâ)

JOKAI MOR — PâpuțHe prin
țesei (limba maghiară)

ANATOLI RÎBAKOV — Stiletul 
(limba germană)

GERHILD WEGENDT — Bee
thoven (limba germană)

IORDAN CHIMET — Cele 
douăsprezece luni ale visu
lui (Antologia inocenței)

ION VLASIU — Lumea poveț- 
tilor

FLORENȚA ALBU — Gmpia 
soarelui

CONSTANȚA BUZEA — Cărti
cică de trei ani

Le ag cinul

Practica negocierilor, pentru Inițiatorul presta- prla contribuție
succesele, dar șl eșecurile niter. ■ dleat. totodată,
c! au impus ca o necesi
tate stringentă aborda- ___ _____
rea complexă a .diferi- jișa-numllclor , „protqno- 
tclor aspecte. Insuficient —" *" —
explorate, ale tehnicii 
negocierilor. Cartea „Teo
ria șl practica negocie
rilor1'. semnată da Mlrcea 
Mallța, apărută recent 
hi Editară politică, con
stituie o contribuție va
loroasă la elucidarea 
complexității practicii ne
gocierilor In lumea con
temporană. fiind, totodată, 
alături de lucrarea „Di
plomația" apărută ta 

-1070. o mărturie a Inte
resului constant manifes
tat de autor pentru dia
lectica relațiilor interna
ționala. ■ r

Cele dlnlll mljlcaco 
pașnice de soluționare a 
diferendelor In enumera
rea Cartel Națiunilor Umi
la — negocierile — se ba
zează pe reguli fundamen
tale care se confundă cu 
cele ale cooperării Inter
nationale. înseși natura țl 
rolul negocierii arntâ că. 
prin Inițierea cl. părții® 
In cauză aderă ta princi
piul renunțării Ia forță 
sau amenințării cu forța, 
urmărind crx pernrea șl 
avantajul rec-proc. Ne- 
respcctaren sau abaterea 
do la oricare dintre prin
cipiile menționata con
duc Inevitabil la for
me viciate ale negocieri
lor, adică ta impunerea 
unor soluții ta condiții de 
dictat Acestea din* urmă 
pol insă oferi doar solu
ții momentane. Instabile, 
caro tei montează pe ter
men lung o seric dg c- 
fccto nocive, mal alea

i — n ta' 
,------ ■ ------ ,----- ——.-unele !!■

O parte Interesantă a m.lte nle folosirii metode- 
cărții este consacrată lai matematice șl ale si

mulărilor, < (ta <’ '
negocierilor;Kpcfcrl". care se deru- negocierilor; 

.lează fără contactul părți- în prezen 
lor ,și unde comunicarea
so realizează prin obser
varea reciprocă.

actuale, ctad crește ver- 
tlginâs densitatea: nego
cierilor in cadru insiltu- 
țlonallzat, iar această 
„escaladare a negocieri
lor" înseamnă un perma
nent transfer ai tratative
lor de pe plan local ln cel 
regional gnu mondial, 
„însușirea de către per- 
soanole apte de a deveni 
purtători de cuvlnt șl re
prezentanți ta negocieri a 
tehnicii negocierilor oslo 
□ inveslițJe ce nu poate 
ti minimalizată" (p. ISO).

Un capitol aparte din 
lucrate calo consacrat ne
gocierilor In decursul Isto
riei poporului nostru, caro 
au constituit, de multe 
ori. un mijloc capital al 
supraviețuirii sale. Prin
cipiul respectării tratate
lor (.,pacta sunt servan
da"), negociate Intre două 
părți libere șl egale In 
drepturi, a constituit un 
laitmotiv al argumente- 
loi diplomației românești. 
Troctad In revistă acțiu
nile .diplomației româ
nești de-n lungul secole
lor pentru salvarea flin
tei naționale, cartea Iul 
Mlrcea Mallța se referă, 
totodată.* In unele aspec
te privind contribuția tă- 

; rll noastre ta democratl- 
, , . , , zarea vieți! Internationale
In principal pe elemente contemporane, constituind
obiective - cunoașterea Mirel 0 pledoarie pentru
mecanismului de funcțlo- ■■ ■ ' . ■_
nnre al negocierii ®l a 
regulilor pe care le de
gajă secole de dialoguri 
și tratative — un rol de
loc neglijabil au persoa
na negociatorului, ara
dul ‘ pregătirii, autorita
tea ®1 realismul, simțul 
oportuni lății și al mo
mentului. în condițiile

domeniul
în prezent, ctad nego

cierea este pe palo de a 
depăși definitiv stadiuldepăși definitiv 
empiric. pentru a so-boza

1
DREPT 1 NTERNAȚIONAL |

M. MALIȚA:

•

Dacă sursele clasice ale 
studiului negocierilor le 
constituie istoria șl drep
tul, abordarea negocierii 
lor ta sine constituie o 
acțiune mullldlsclpllnară. 
Includerea negocierilor ta 
teoria Jocurilor, extin
derea rindlrii cuantice, 
probabilistice, in această 
sferă a relațiilor Interna
ționale — in care școala 
românească șl-a adus pro-

te ’*

eliminarea forței in rela
țiile dtalre state Șl pentru 
abordarea tuturor pro
blemelor contemporane In 
spirit constructiv, con
form normelor relațiilor 

1 dintre state libere, suve
rane șl- egalo ta drepturi.

SHARDAndrei

In vastele zări Înghețate, pe unealtă șl trebuie să
!n minunea aurorei bo- lucreze exact, pe volu-
reale. mele 81 structura reallifl.

Mal mult declt în alte 
literaturi, majoritatea au- 

’ terilor de proză Islandezi 
gnnn nu «o naște numai au ovul o gamă existen
ta pustiuri cu dune sl țlală Întinsă, profeslonn-
mlraje ! în Vintal sufla llzlndu-Se Urziți șl tra-

Literatura Mandel era 
cunoscuta plnă mal deu
năzi cxdualv prin nume
le do rezonanță aeademlcă 
al Iul ‘ HalldOr Laxneea. „  ____ ___ ________ ...
lăiirent al premiului Le- psihologică. Iar fata mor-

j.nln șl al celui Nobel. An- 
’ tologla de la editura „U-
; nlvers" probează Insă ....  ,____ ____ aJ
existența unei proze dl- dinspre uscat™, a Iul Jn- verslnd experiențe foar-
verec, cu nume preaugi- kob Thorarensen un per- ta diverge. Snirteio no-
oasf șl cu realizări dem
ne de atenție. Este sur
prinzător, do altfel, apelul 
care se facă la tradiția 
artistică, ta obiceiurile po
poralul de pescari șt a- 
gricultori săraci da a ta
tona poemele cplea ale 
acalzMor și do a face apoi 
la ele in probleme de 
morală șl de conduită u- 
mană. Cea mal . gravă a- 
cuzațio care so poate a- 
duco cuiva ta fermele 
aflate la poalele j | 
rilor este de a nu 
pecia arta națională, spu
ne la un moment 
Halldăr Stefănsson

voarea Imaginarului, o 
novolb de evadare, o sote 
de orizonturi Iată că șl 
ghețurile au căldura lor

ghete- 
res?

Nuvele islandeze

UNIVERSALĂ

dat
- *n nuvela Războiul bătri- 

nultri orb. Confruntați cu
.asprimea climei șl cu, ri
gorile unei vieți de tru
dă. Islandezii au compen
sat-o cu poezia șF cu
bucuriile imediate ale
fanteziei. Marea descope
rire pe care ne-o iaca 
volumul tradus de Leon- . .___
tina Moga este tocmai de t ? ,? ferjna Itell din po-
a releva forța neobișnui
tă a Imaginarului, la un 
popor’ care trăiește ta- 
tr-un peisaj de gheață.

Una din cele mal re
zistente piese din volum. 
Napoleon Bonaparte, n- 
părtinind Iul Laxneea. &a 
referă ta un caz de ’ bo
varism, un dezechilibru al

W 
din 
ale

confecționează o 
poveștile logen- 
stxămașllor sfii, 

fie că Gudmun- 
Ami

sonaj 
lume 
dare
.vȚÎnd 
dur cel Măreț. Iar

vestirea Iul Gudmundur 
Gtalason Hagâlln visează 
pe o blană de vulpe, care 
este un prag psihologic 
de la .care încep jocul șl 
desfătarea. Probabil că 
această aplecare psiholo
gică spre construirea unor 
luml vine din dezmărgl- 
nlrea orizontului șl din 
cufundarea ființei ■ umane

tlte biografica stat edi
ficatoare. El stat sau au 
fost pescari, argațl la 
ferme, tlmplari, munci
tori Industriali, cu opți
uni politice șl sociale 
lipsite do echivoc. Așa 
cum spune traducătoa
rea. cu o formulă reușită, 
ei stat oameni vil, „fă- 
clnd diverse muncL po 
apă șl pe uscat". Do alei 
vLn acea exactitate a a- 
mănuntulul și precizia 
desenului In stilul prozei 
islandeze. Scriitorul este 
ca un uvrie mina

mole ți structura realită
ții adevărate. ’Așa-zisul 
naturalism al Islandezilor 
este’un fer de vertsm, care 
constituie de fapt gloria 

~ prozei lor ?! o' partîcula- 
rizează In mod atrăgător.

i Ife asemenea, aparte
nența socială a autorilor 
din anlo'oaln publicată Ist 
editura „Univers" explică 
prezența masivă in lite
ratura Islandeză a mun
citorilor manuali. a țăra
nilor' foarte «Arat! și a 
pescarilor, apăsați de ne- 

■ dreptatea naturii șl a 
oamenilor. O lume de 
noapte nordică. mizeră, 
trista, constrirwă la un 
ritual al privațiunilor. Nu 
puține aim accentele do 
revolut Izbucnirile anar
hice. Ieșirile violente din 
lanțul conririntterilor de 
tot felul.'Să'nu uităm.-de 
altfel, că Lnxnees și ali'.I 
olnt personalități nlc miș
cării muncitorești șl co
muniste, cu o poziție , 
Armată In 
tregl.

Inițiativa 
o antologie 
landeze esle una din cele 
demne de remareSt 
activitatea recentă n edi
turii noastre de llteratu-ă 
universală, ntlt prin ca
racterul Insolit nî aceste! 
proze Încă necunoțeu’ă 
bine la noi. cit șl prin 
valoarea Pieselor din vo
lum, Prefața Iul M'hal
Pan este utilă șl Infor
mată. fără ostentație.

a-
fata lumii 1n-

de a publica 
a prozei Is

din

Aîsrel Drrsfloș 
MUNTE ANU

cea.de
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„FIII SOARELUI
Toate civilizațiile stră

vechi au lăsat eternității 
<dto o .„carte de vizită" sui- 
gcncrls. caro le evocă per
sonalitatea proprie, portl- 
cuiarltățUe, unicitatea. El
lada are Acropole. Roma 
antică are Colosseumul, E- 
glplul — piramidele... Iar 
Peru, leagănul incașilor, al 
celor ce-șl spuneau „fiii 
soarelui", oferă vizitatoru
lui de astăzi cetatea inex
pugnabilă in fața asaltului 
veacurilor — ' Inch u-Pic
chu. Po crestele Anzllor, la 
3 439 de metri înălțime, 
crescute parcă din trupul 
muntelui, Înfruntă cerul 
vreo două sute de con
strucții monumentale, du
rate din blocuri de piatră 
de dimensiuni incredibile: 
temple, palate, depozite, 
băl, flntltd, locuințe. Pe 
versante, săpate direct in 
Btlncă, coboară terase do 
3—4 metri, acoperite cu 
straiuri de pămlnt — gră
dini suspendate in care 
incașii cultivau cartofi șl 
porumb. Nu există acope
rișuri ; ele au putrezit șl 
ou fost Împrăștiata ao 
vlnt ; nld o altă urmă care 
Bă amintească de prezența 
umană, nld măcar mor
minte. Numai pietre șl 
pietre — un peisaj lunar. 
Acesta 
I’lcchu,

blșnulesc să spună că sub
solul țării lor esto replica 
naturală a tabloului ele- 
mentelar chimice al Iul 
Mendeleev). Cucerindu-șl 

• Independența, statal a ră
mas Insă in sistemul rela
țiilor do dependență eco
nomică, țeare l-au menținut 
într-o stare de subdezvol
tare. în timp ce viața 
politică n țării era sfi- 
șiatâ do necontenite lovi
turi de stat, organizate de 
diverse clic! politice șl do 
generali orgolioși, care re
prezentau aristocrația lati
fundiară, economia Peru
lui era tot mal mult a- 
caparată de capitalurile

tal

f

■ i;

. <i

minte. Numai pietre șl

este ’ azi Machu- Ș^;;
___ . adică „orașul gg 
vechi", In limba quechun, 
„a opta minune a lunii:", fef
cum obișnuiesc linii cerce- gp
tătari să-l denumească. țy*»*
Fortarețo ca Machu-Plc- v’ujj
chu, construite din blocuri s®sg
de sute de tone, poate nu- 
mal prin forța brațelor — 
indieni! necunoseind nld țyȚ;
animalele de tracțiune, nld jrttc
uneltele de fler, nld roata 
— por de domeniul fontos- 
ticului, rcprezentlnd, ca e- 
fart uman, probabil, mal 
mult declt construirea cele
brelor piramide.

La vreo suta de kilo
metri distanță, po o altă 
coamă de munte, se află 
Cuzco („Centrul lumii"). 
Sub soarele ecuatorial, In 
grădini Înfloresc trandafirii 
roșii, În timp ce, în zare, 
pe culmi, strălucește ză
pada. Aici, viața pulsea
ză. IntreprlnderUo indus
triale, mai ales miniere, 
atrag largi pături ale 
populației locale: O cala 
forată, cea mai Înaltă din 
lume, vino de la LJmâ, ca- , 
pliata țări!, șl continuă să 
urce pină ta 5 600 metri, 
upol s« bifurcă, legind ii- 
toralul cu principalele 
bazine miniere.

Despre istoria incașilor 
nil au rămas texte scrise ; 
au rămas Insă acesta con
strucții de ptalră, dru
muri rivallzind cu celo 
construita de romani, e.lp- ., : hS) 

/ notate alo ukV civ^țlț-, fiuî., 
materiale foarte avansate. 
■«gs.*jssa^sw’5 
numitul „socialism primi
tiv incaș" — care 
cita și azi atenția 
menCor de 
cadrul „comunităților 
caș o , l—.. „ . . .
talea șl munca colectivă a 
pămlntulul, repartiția bu
nurilor se făcea In folosul 
întregii societați, care se 
conducea, in general, după 
Înalte principii morale. 
Este grăitor că descenden- 
țll Incașilor mâi folosesc 
șl acum vechea formulă 
de salut : „Ama kella”, 
„Ama lua", „Ama Huile" 
(nu lenevi, nu fura, nu 
minți).

In secolul al XVI-Ica, 
Imperiul legendarilor In
cași a căzut pradă con
chistadorilor spanioli. De-a 
lungul secolelor de domi
nație colonială rare au ur
mat. Indienii dlntotdeauna 
liberi, aidoma condorilor 
din Anzl, s-au ridicat da 
multe ori 1a lupta Împotri
va Invadatorilor.

legendarul Tupac Ama
ra, conducătorul celei mal 
mari mișcări de eliberare, 
declanșată in 17W, a de
venit simbolul luptei pen
tru demnitate națională, al 
dragostei poporului pe
ruan pentru libertate șl In
dependență. Dominația spa
niolă a luat însă sflrșlt a- 
bta In 1821. Țara a devenit 
independenta.

Peru posedă resurse mi
nerale cum puține țări alo 
lumi! le au (peruanii o-

■țț

A
-w’j

zĂ- ■

soli-
oa-

R-

AI

J.

INde aur din țară. Șl nu mol 
puțin, semnificative apar 
dimensiunile cu care, a fost 

rinvesdtă ziua de 9 octom
brie — clnd a apărut de
cretai naționalizării T.P.C. 
— declarată „zl a dcmnliă- 
țil naționale". Azi, pe stră
zile Llmoi lntllnbșu o fir
mă nouă - „PETROPERU". 
"Șirul măsurilor do „perua- 
hlzare" a economiei a con
tinuat vertiginos. „MINE- 
ROPERU", „ELECTROPE- 
RU", „SIDERPERU", „TN- 
DUPERU" — lată nume 
noi, jaloane expretivo pa 
[„el eamlno de la revolu
tion^ (Drumul revoluției). 

Schimbări profunde au 
fast inițiate șl In domeniul 

‘agriculturii. „„.I’ăniintul va 
fl al tău, pentru că ta îl 
munecștr. Cu aceste cu- 
'vlnte Începe mesajul adre
sat de guvern țăranilor din 
Peru, cu ocazia adoptării 

'decretului pentru reforma 
agrară din ISMTO. Aplicarea 
reformei a debutat cu ex
proprierea celor mai mari 
„haciendas" (moșii), • Intre 
care și „Casa Grando", n- 
parțlnînd „imperiului Gll- 
demelster" ce ștăplnea, 
singur, 5OT (KM de hectare. 
Ea continuă pe aproape 

‘întregul teritoriu național, 
rinei uzi nd formarea de coo- 
‘pcrallye șl de „societăți de 
llnterds general", cărora li 
s-au dat ln exploatare 
complexele agroindustriale 
alo zahărului șl marile la
tifundii.

în același spirit, au fost 
promulgate' legi șl refor
me ln domeniul pescui
tului, Invățămlntulul, ban
car ș.aan.d.

UN FRONT COMUN
■ în definirea scopurilor fi
nale 'ale ansamblului a- 
, cestor măsuri, ne-n fost 
deosebit de utilă convorbi
rea avută cu mînlștrul In
dustriei și comerțului, Al
berto , Jlm&iez de Luclo, 
care ne-a declarat : „Po
litica guvernului revoluțio
nar, care sa întemeiază pe 

■realitățile peruane, pe mo
bilizarea totală n resur
selor | naționale, Iși propu
ne să stabilească condiții 
jX'ntru o dezvoltare pln- 

jnlficată, susținută, a eco
nomiei naționale, precum 

. șl pentru edificarea unei 
ordini sociale noi,, mal 

.juste; care să țină seama 
Ide interesele celor co mun- 
. cesc".

fată opțiuni care întru
nesc din partea maselor o 
puternică adeziune, tra
dusă prlntr-o largă mobi
lizare socială și econo
mică.’ „Clasa muncitoare, 
țărănimea, burghezia mică 
șl mijlocie, comercială șl 
industrială, intelectualii, In
tr-un cuvlnt,' toate forțelo 

. care doresc,’iii .se pună.-.cnj- 
i păt depeadcnțeibl) subdez- 
.. voitorii .șl.JnnfteJețJJ 

dale.,' toțl-.ccli care‘'aspira 
,1a afirmarea truvernnității 
naționale și a progresului 

' social sprijină guvernul șl 
actuala sa politică — no 
spunea, In cursul unei 
convorbiri, Felix Arias 
Schreiber, membru al Co
misiei Politice, secretar ol 
C.C. al P.C. Peruan. Par
tidul: nostru BDriJInă cu 
fermitate actualul curs al 
dezvoltări! țării. No', comu
niștii, peruani, credem că. In 
condițiile concrete nle so
cietății noastre, dat fiind 
caracterul democratic, an- 

' tlfeudal șl unii Imperial 1st 
al etapei actuale a rcvolu- 

j țlel peruane — acțiunea 
« cea mal .justă) mal rcvolu- 
, țlonnră este unirea tuturor 
forțelor democratice din 
țară ilntr-un larg front co
mun de luptă împotriva 
principalului dușman al po- 

, porului nostru. •— monopo
lurile străine, cu aliatul lor 
firme reactlunea Inter- 

------------ ,------------nă. Aceasta este sarcina 
început .rii se materializeze. istorică și politică n cla-

treprindcrl șj mine, In In-: 
gtltuțli șl școli.

„tnir-un sens fundamen
tal, astăzi slnlem In război 
— declară răspicat pre
ședintele Alvarado. — Un 
război Împotriva racilelor 
Sropriel noastre societăți, 

npolrlva ignoranței, Împo
triva exploatării. împotriva 
nedreptății sociale, împo
triva dominației economice 
externe, Împotriva subdez
voltării, adică Împotriva n 
tot ceea ce a cufundat po
porul nostru In mizerie, fa- 

t vorlzlnd O castă îmbogă
țită pe spinarea națiunii".

Străbătlnd Lima am vă
zut deseori pe zidurile ca-I
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jnitaX in- însemnări de călătorie din Peru
bazate pu proprie-

«IrBine. Monopolurile nu selor, scrise cu litere urtasc,
obținut Importante conce- cuvintele „VIva la guerra
sluni do terenuri petro- 
Here, mine de cupru, 
nur, argint, plumb, zinc, pe 
care le exploatau prin in- a____
termedlul unor firme sub- guvern, 
ordonate sau aflate exclu-. ‘ ' 
siv In proprietatea lor. De
cenii de-a rinduL subsolul 
peruan a servit ca sursă 
de îmbogățire pentru mo
nopoluri. Astfel ‘ că ' ,fabu-

. Iovul E3 do rado al 1 n caș! lor 
a continuat să rămlnă, după 
cum spune' o vorbă popu
lară. patria unor „sărnel 
așezați pe un sac cu aur".

„VIVA LA GUERRA 
DEL PUEBLO”

O nouă etapă a început
> In viața peruanilor, o ciută
■ cu Instalarea la cizma țării, 

la 3 octombrie 1068, a gu- - , - ,, ,
' vernulul președintelui Junn noul regim, încă din pri-

Velasco Alvarado. Dacă mele zile de la Instalarea
Independența politică a sa, de naționalizare a flr- 
fost cucerită pe timpurile mei americane „Intematjo- 
da bătălie de la Junln șl nai Petroleum Company".
Ayncucho, lupta pentru x ~* *■—->- --,K -
cucerirea „celei de-a doua 
Independențe", a celei eco
nomice, se desfășoară cu -------—,-------- ,
aceeași înverșunare Ln In- vlllt scurgerea unui fluviu

spune, „hlrtla suportă orice", ea 
suportă în standurile salonului 
toaie tehnicile de Imprimare, cople- 

______ _ __________ . r , re,’multiplicare — prin metode chl- 
modernă, luminată difuz : c stația mice, elcctrorstatlce, umede, uscate 
de mețrO;,2ExprM3 ^regional". Con- ■ ■- -■—«
irolori nii exhstă, dar nici călători 
frauduloși nu slnt, pentru că celula 
fotoclectrică nu Iartă pe nlmenL în 
șapte minute parcurgi vreo 10 Irilo- 
melri, cu o singură oprire, undeva 
î>e sub Arcul dc Triumf. E drumul 
cel mal simplu, mnl rapid șl mal 
potrivit pentru a pătrunde lntr-un 
univers de anticipație : Salonul in
ternațional nl Informaticii, comuni
cațiilor șl organizării biroului.

Aflat In a 23-a ediție, salonul 
prezintă In acest nn aproape (MM) 
firme din 21 de țări, pe o supra
față de aproape opt hectare șl ju
mătate.

, .vj1 J., .• •• •. i.Ți''. J 3

Utile dulci" pe fundalul
cifrei de afaceri

șl suficient de matură pentru ca să 
Încerce cucerirea celor mai sur
prinzătoare arii de npllcore.

Mol ’lntll oobori — mal blne-zis 
ești coborit — 7>a scări rulante, ta 
citevn zeci de metri sub temeliile 
Operei. PătrunzJ_ Intr-o peșteră, 
hiLZUcniu, iLimiiiH.il uatu-z. . <î uiiw,'iauiu.vTouțuvv, „iih.llv.
de metro „Express regional". Con- ș.a.m.cL .Un contrate care ln urmă

i _.l. .«ia,—i ajYi- gatlrlza o anume direcție a
mișcării hlrtitlor, or trebui să vi
ziteze aceste standuri organizate 
de firme ■ vesti le, preocupate nu .do 
apologia hîrtogfiriel, ci de produc
tivitate șt beneficii. în/fond, hlrlla 
rămlne un simplu suport al infor
mației, birocrația Inccplnd doar 
acolo unde informația șl manipu
larea el slnt defectuoase. Necesita
tea șl chiar dinamismul „mișcării 
hirllllor" sini atestate de o cifră 
elocventă: grupul Rank Xerox,.] — ..... _ ___
considerat golintul tehnicii de re- l-a făcut ? 2. Directorul unei mari 
producere grafică, a investit ln 1071 U7jne vizitează .rata în care au fost 
pesta clnd milioane dolari numai

. în domeniul cercetării șl dezvoliă-

De la haos la competență

repede activitățile noastre 
teștL Industria, comerțul, 
țele, agricultura, științele

S/.-<

Ie

del pueblo" (Trăiască răz
boiul iMnxirulul), cuvinte 
ce pil se par un răspuns 
grăitor ln politica noului

Angrenat lntr-un proces 
do reală dezvoltare, econo
mică, Peru de astăzi cote 
conștient că acțiunile sale 
trebuie să fie orientate si
multan ln direcția eliberă
rii economiei din sistemul J 
relațiilor cu marile mono» 1 
poluri, ca șl In cea a di
versificării , ramurilor de 
producție. Industrializarea 
reprezintă, ln prezent, p 
opțiune, esențială care a și

Un fapt cu rezonanțe de- „ muncitoare, ln mllniîo 
osebite nu numai In viața căreia se află viitorul a- 
economlcă peruană, ci șl cestel revoluții".

------ _ ■■ 4x_!. „i_- p-veacuri'do coț; i J, 
mar, ln țara străvechilor 
incași, spunea un poet, 

, zeul-Soare Vlrncocha se 
înalță Iarăși- Aldoma dem
nității unul popor liber, de
cis să-șl făurească slngițr , 
destinul.’Cu forța de nelri- ’ 
vlns,' de nezăgăzuit, pe rare 
o întruchipează, simbolic, 
condorul Anzllor.

Viorel POPESCU

In. aceen a multor țări ale 
AmerlcH Latino l-a con
stituit măsura luată do

6 măsură fundamentală In 
apărarea suveranității sta
tului "peruan asupra bogă
țiilor naționale, care a stă-

i

în biroul de presă o,l salonului 
ara auzit două butade care merită a 
fl relatate po scurt. 1. Care este 
cea mal veche profesie din lume 7 
Răspuns : chirurgul — Eva s-a 
născut in urma unei operații chi
rurgicale ; inginerul constructor — 
Pămlnlul a fost realizat In 6 etape, 
conform unul plan de șantier, por
nind de Ia nimic, de la haos ; in- 
formatlclnnul — dar haosul cine

pămln- 
finan- 

exacte,;
dar șl lingvistica, sociologia șl 
chiar justiția apelează tot mol des 
la serviciile ordina torului.

Observam La începutul acestor 
rlnduri că informatica a . depășit: 
virata majoratului. Salonul de’ la- 
Paris Ilustrează r.cert stadiu evo
lutiv. Nimic din ingenuitatea șl mi
rările copilăriei, nimic din elanu
rile șl dezinteresul adolescenței. 
Curiozitatea vizitatorului obișnuit 
descoperă un univers greu de pă
truns, un fel de\ rezervație pentru 
Bpeclallștl șl oameni ’de ofaceri. 
Imaginea expoziției care impresio
nează pe privitor e rnstrinsă, teri
toriul principal apirținîr.d Urgulu! 
In care se duc tratative, se discută 
prețuri, bc tatonează forța sau slă
biciunea concurentului

Dar In domeniul cu adevărat re
voluționar al tehnicii, care for
mează obiectul expoziției, educa
rea șl familiarizarea publicului larg

Informatica 
! propria

instalate pecent ordinatoarele. 
. ... „Cam zgomotoase mașinile astea...";

rtl. Deci afacerile.merg,-în timp ce jfl care, adjunctul răspunde : „Știți, 
-------- . zgomotul este produs nu de ordi

natoare, ci de Instalația da aer 
condiționat."

Amintitele vorbo de duh — In
formatica Ișl are de po acum „fol
clorul" ei — ascund do fapt o 
chestiune do fond : competența. în 
ce măsură structura unei între
prinderi, bănci etc. permite folosi
rea ordinatorului ? în ce măsură 
persoanele situate la eșaloanele de 
decizie cunosc principiile, șansele 
și riscurile utilizării informaticii ? 
Ordinatorul a fost pus să compună 
versuri șl simfonii, să joace” șah, 
să elaboreze horoscoape, să anti
cipeze tragerile. 1a loterie sau re
zultatele sportive. O publicitate 
zgomotoasă 1-n prezentai drept un 
„panaceu universal" In stare să 
asigure reușita oricărei afaceri (in
clusiv matrimoniale). Dar alături 
de succese răsunălorc s-au Înre
gistrat eșecuri brutale. De ce ? 
Pentru că ordinatorul rămlne In 
fapt un simplu instrument, o teh
nică evoluată, desigur,1 dur cu nllt 
mal pretențioasă In ce privește su
plețea, luciditatea, realismul șl, 
iarăși, competența utilizatorului.

O statistică recenta a constatat eu .. • - - r
surprindere că o bună parte din. sulul informaticii și a dezvoltări! 
întreprinderile care folosesc servi- întreprinderii, 
c'dlo Informaticii nu-cunosc remabl- - ■ ■ - -
Iltatea acestor prestații. Există un 
inventar Imens al erorilor șl abe
rațiilor produse de calculatoare, 
incit gluma cu haosul nu e departe 
de adevăr. Iată de ■ ce ritmul de 
creștere tr producției de ordinatoare 
a înregistrat o anume Încetinire In 
ultimii ord, In aceeași măsură in 
care au sporit reticența șl precau
țiile clientelei.

înseamnă aceasta că informatica 
se află> ln’dmpas ? Nlcldeaiiu^Jite 
rile firme producătoare continuă

oceanul do h i rile crește.
Dar „dominația" hlrtiei începe să 

fie amenințată toi mal mult de 
banda magnetică. Se pare că New
ton nu avea hirtto șl creion clnd 
căderea unui măr l-a sugerat Ideea 
gravitației universale. A Inregis- 
trat-o inițial in memorie. „Apucați 

» p-jj. rnlnri; nwniorLq > SCT16 P'Q
frontispiciul unul stand, sub cnro 
allrnă legate de fire de nailon, 
cîteva magnetofoane de dimensiu
nile unui pachet de țigări. Intre 
două lnlilniri, în mașină sau avion, 
omul de afaceri modern Lșl fixează 
ideile ln acest carnet j electronic 
mnl rapid declt creionul- șl mal 
fidel declt memoria. Dar carnetul 
sonor nu c o noutate, după cum ‘ 
nu slnt noi nici dulapurile de birou 
care ln Ioc de dosare conțin role 
magnetice de diametrul unor 
roți de cașcavnL Inovațiile țin mal 
ales de detalii, de miniaturizarea șl 
perfecționarea unor aparate șl 
Instalații- devenite deja, dacă se 
poale spune așa; tradiționale in 
lumea informaticii și a comunica
țiilor. Semnificativă este Însă apre
cierea unul specialist care, fă ci nd 
un tur d<r orizont al echipamente
lor do mulllcoplere, conchidea : „In 
definitiv, cui excepția unul accident, 
nu tehnica va decide succesul (unei 
firme asupra oitcla, n.a.J, d puterea 
financiară șl... agresivitatea comer- 

, ctală".
Dar să mal urcăm un nivel în 

domeniul fabulos șl greu descifra
bil al ciberneticii propriu-zlse, al 
ordinatoarelor uriașe, ol limbajelor 
codificate, al „băncilor de date", 
al memoriei periferice, nl „terml-

au o valoare uriașă. Pentru că — 
după cum se spune — informatica 
e pe cale de a fi frinata de propria, 
el viteză. Specialiștii constata că ea.tt 
progresează mal repede declt pre
gătirea celor cc o utilizează șl o 
manovronzfl. Tn urmă cu cinci ani, 
a fi programator însemna o profe
sio cu viitor ; astăzi, ea e amenin
țată de șomaj. Slnt cunoscute în 
S.U.A. cazurile unor programatori' 
care s-au reciclat In șoferi sau 
vinzători ambulanți. Aceasta nu 
mal e o butadă, cl o dramaUeă 
realitate. Ultimele tipuri de calcu
latoare nu mal nu nevoie de pro
gramatori în sensul «clasic» al 
cuvlnlulul, adică de oameni care 
cunosc alfabetul Informatici!, dar 
nu șl sintaxa eh în Franța există 
69 (Mffl Infosrmntlcicnl șl se prevecte 
pentru 1E73 cifra de 137 B©0. Dor 
Înseși aprecieri oficiale «rată că 
viitorul programatorului so află 
sub semnul întrebării. Sub spec
trul șomajului, aceste se poate 

.transforma Lntr-o frlnă a progre-

Vechlul adagiu horațlon or putea 
figura ca deviză a primului nivel 
ol salonului, dedicat In esență or- 
ganlzărli unui birou de lucru. Dar memoria dv.
ce fel? Nu este vori» de un birou trontisnlelul unul irtnr 
propriu-zls, odlcă de o masă cu un 
sertar sau mal multe, ci de un 
complex funcțional utilat modern, 
ca un cabinet dentar, cu scaune 
plvotante, Incllnabile, telescopice, 
cu telefoane suspendate pe brațe 
mobile, cu lămpi dirijabile, cu 
lumină reglabilă ete., etc. Intere
sant, dar și oarecum amuzant; (un 
asemenea „birou, ullra-nou" amin
tește dc vechile” gaguri ale filmu
lui mut, In caro găina face oul 
direct In tigaie..;). ,

Dar aceasta nu e singura Ipostază 
a biroului. Există biroul masiv in 
lemn scump, acoperit cu piele, pe 
fundalul unei biblioteci cu coloare 
aurite — pentru directorul caro 
eoboară din Jaguar ca să trateze 
afaceri cu o clientelă de aceeași 
marcă ; mai există biroul: simplu și 
aerai, din molid și sticlă, pentru 
cllențl mul tineri ;

; vedea „holul c. 
plante1 tropicale 
rotii lnsonorlznt 
cel cu ambianță 
plnd cifrele intr-o 
discreție șl distincție. Mal mult, 
existe așa-zlșul „blrou-petanj" care 
apelează ta horticultura pentru 
a umaniza dl de cit aceste celule 
in care multe mliioone de oameni 
iși petrec o treime din viață.

Evident, tonte aceste exponate 
slnt rezultatul unor «studii in care și-au spus cuvlntnl' ergonomi, este-"»- .'l ■ , J1;3 ,n ,n apartamente

” iîclcjil, itar ntal aîc-sAât ca un -telefon obișnuit etc. Este un 
• ,-roJUftit In ricesl’seiTS un’șlogan pwj4j;,,dMnGr^ț|(bdiiMunlc, In care sălâșlu- 

bllcltar definitoriu':';,Tot ce o bun ' leac forța, clor șl slăbiciunile, ’pro- ■ 
pentru om Mta exeelent pentru In- . bobii temporare, ale unei tehnici 
țreprlridcre l- între bun și exce- rare esl0 degtul de H^ărfl -ca să 
X

Dar cc este bun pentru om ? Un 
sondaj printre f ’ 
de revista „Les,------- I—
levă că 58 ta Isuta din cel anchetați 
slnt Împotriva „biroului peisaj", 70 
la șuti ar,dori să albă p“" 
tea de a-șl aranja biroul după 
priul gust, iar fe In sută nu vor 
altceva docil condiții simple, ele
mentare : liniște,» spațiu, lumină. 
Dar Întoarcerea la simplitate apare 

’ cu nllt rruil dlflcjlă cu dt urci spre 
nivelul superior nl salonului.

Oceanul de hîrtle I 
șl memoria de buzunar 1

Se știe, afluxul de Informații — 
chestiune esențială Iri Industrie, 
finanțe, comerț," In cercetare '"șl 
chiar In viața cotidiană a cetățea
nului — devine' din ce în ce mn! 0 
abundent. Iar viteza de propagare S 
a informației o:lot mal rapidă. O 1 
clrculnră. emisă de un centru de 1 
decizie trebuie multiplicată șl 
transmisa operativ In punctele de 
execuție rezultatul unei cercetări 
publicate înti-o revistă universitară 
este cerut în aceeași zl; de o mie 
de specialiști din diferite' țăriale 
lumii ; reclama unul nou produs 
trebuie să ajungă imediat sub ochii 
milioanelor • de consumatori ele. 
I-TIrila rămlne In continuare un 
mijloc do transmitere n informa- „ .............— ---------- —............ -
(iei șl pentru că, după cum se I port inima II se-slringe ta vederea

se mal pot 
do prestigiu" — cu 

" î șl havuzuri, bi
sau dimpotrivă, 
sonoră, esiom- 

atmosferă de

il

și-au spus cuvmiui ergoaiomi, osie- ■■ , , , , ; ,, ; „ . ;
rt ttdeni, clar mnl aleș'fecbhbmțyțl. Am ■ ca un-telefon obișnuit e.c. Este un — -----------------

' rojto’ut In ricesrseiTȘ un^slogan PU7J ,b ăț^n<mlu„diMmlc, In care sălășlu- ofensiva, atlt.pe planul cercetării,
*“     ' ........................... —- ■ - « ..-dt.și-pe. cel-al-publicității; Ordina

torul care a făcut posibilă specta
culoasa traiectorie a navelor cos
mico cucerește din ce ln ce mal

Deviza salonului este ,jt cu
noaște înseamnă a putea". Aici ise 
afiă, desigur, ideea cea mal ge
neroasă a acestei mari expoziții in
ternaționale care concentrează !e- 
forturllo a zeci șl sute de mii dc 
oameni. Datorită dinamismului său, 
Informatica se blzule po o Largă co
operare Intre savanțl și sectoare 
Industriale din diverse țări. Iar 
prin tehnicile Lmoderne do comu-, 

•nlpareieaimlcștfficazăî continuu dis
tanțele și fncIUtează contactele șl - 
înțelegerea Intre oameni, Intre po- 

’ ixiafe; în humele” progresului gJS? 
neral. ÎS®-' w,\ I

Paul DIACONESCU

y

funcționari, publicat F“ “ 
a, Informations", re- I 
dă clin cel anchetați 1 

peisaj", 70 ■ 
poslblllta- I 
după pro- |

a.va

£

Marele pod -Oliveira Salazar», 
Inaugurat cuL deosebită pompă anul 
trecut — arată autorul — domină 
prin liniile salo Îndrăznețe locul 
unde fluviul Tafo iși varsă apele în 

i- golfui'LlsnboneL Da aid pleacă na
vele Uxi'te cu soldați destinați „pro- 
vfodllor de’peste mări". Oficiantă-' 
țlle slnt foarte mlndre de acest pod 
care servește drept fundal al tutu
ror cărților poștale cu Imagini din ____
capitală. Dar îndată ce treci peste Portugal la. 
el pentru a lua drumul către aero-

relatare zguduitoare 
despre viața social-politică 

din Portugalia
Săpiămlnalul , JI.UXE AITIIQUE" 

a oferit de curînd cititorilor sAi un 
Interesant reportaj semnai de pu
blicistul Ilruno Crlml, care a vizitat

Șomer — la periferia Lisabonei«ți— a socieifijii

tugb.cz șl, In plus, el nu nu dreptul 
In asigurări sociale.

Ocuplndu-se de divanele forțe* 
sociale caro sc opun actualului re
gim de ta Lisabona, „Jcune Afrique" 
scrie : „Pe plan intern, partidul co
munist este singurul partid care 
dispune de o organizație care are 
posibilitatea să lucreze, „ta bază", 
printre muncitori jșl care are cadro, , 
capabile să se deplaseze In ctan-

munlst este singurul parii 
dtsp-.i.-.c de o organizație <

două rlr.durl de scaune duble. Tn 
pofida vitezei de deplasare, călăto
rul nu este prea deranjat de zgo-

BRAȚUL

ELEFANȚII DEZLĂNȚUIȚI
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Robotul-manipulator autonom din 
Imagine, realizat la Institutul pen
tru construcția de aparate de avia
ție din Leningrad, este destinat 
automatizării lucrărilor manuale 
auxiliare din diferite ramuri In
dustriale. El poate lucra lntr-un 
mediu nociv. In turnătorii. In lmer- 
slime — la mari adlnclml — In 
prospecțiuni geologice, la selecta- 
-»» rocilor etc. „Brațul mcca-

grnnțllor din Marea Britanic spre 
această țară. Deși găsirea' unei 
slujbe rămlne. In 
chestiune spinoasă 
granțl, actualmente arc 
proces Interesant, I’...’., 
oară, dintre toate țările 
rate ca surse de cmlgranțl pentru

MECANIC
n!c“ ridică șl deplasează obiec
tele cele mal diverse, avind 
o greutate variabilă — de la 
cileva grame In 34) kg — cu o vi
teză de pină In 1 melni/sec. Robo- _  ____ ___ ____ .____  .—

" tul poate fi dirijat de o mașină Canada, S.U.A. nu ajuns să fie prin
de calcul cu cifre de clasă medie. cipala, numni anul trecut stabllln-
Lin singur computer de nccst fel ’ ----- — —-»•'
permite dirijarea mai multor ma
nipulatoare, Indiferent de progra
mul fiecăreia din ele.

găsirea unei 
continuare, o 
pentru emi- 

loc un 
Pentru prima 

conslde-

EXOD AMERICAN
în ultimii nnl, din cauza crește

rii procentajului de șomeri din Ca-
nada, a scăzut considerabil fluxul 
devenit aproape tradițional al eml

du-ste pe teritoriul canadian peste 
21 Otffl de persoane. Majoritatea lor 
provin din marile oglomerații ur
bane. Explicația acestui flux ne
așteptat — au arătat oficialitățile 
canadiene — ar fl dorința unora 
dintre americani de n scăpa de 
tensiunea și rigorile vieții orașe
lor din S.U.A,

VOPSEA ANTI-INCENDIU
I--.-r ț- .

O vopsea care protejează împo
triva fbcuiul a fost realizată In Bel
gia. Cu ea pot fi acoperite obiecte 
din lemn și derivate — Inflamabila 
— dar șl metale, ziduri etc. Sub 
acțiunea flăcărilor, această vopsea, 
care poartă numele de „Thermte 
gol", se umflă șl se transformă In
tr-o spumă "cc Împiedică aprinde
rea obiectului. încercată, atlt pe 
lemn, cit șl pe materiale nclnfln- 
mablle, dur care se deformează din 
pricina focului, însușirile sale au 
fost dovedite.

Protollpul unul tren de mare vi
teză, construit In Franța, a fost ex
perimental zilele acestea, pe distan
ța Lamolhe—Faclure. T.V.G.-OT1, 
turbolren Înfățișat in fotografia do 
sus, a rulat cu 337 km pe oră. 
Interiorul său este asemănător cu 
cel al unei cabine de avion cu

moL
întrudt experimentarea pro

totipului a dat satisfacție, anul vii
tor se vor realiza două asemenea 
trenuri, pentru ca ulterior să se 
treacă la o producție mare.

printre muncitori .și care 
capabile să se deplaseze ___
destlnltatc pe Întreg teritoriul țâ
rii". Refcrlr.du-se ta lupta grea a 
forțelor patriotice Împotriva dicta
turii, autorul descrie metodele do 
tortură folosite Împotriva adversa
rilor regimului,: tnserind mărturia 
until avocat care a apărat mal niul-; 
te! persoane acuzate de deltele po
litico : „Toculpatul este izolat loial 
dteva zile. El este interogat neîn
trerupt, ziua șl noaptea, fără a 1; so 
pernilta să doarmă. Este îngrozi
tor. în a patra zl începe să albă ha
lucinații, nu mai știe ce spune. 
Vede totul cn p-Ln ceață, lșl Închi
puie că aude zgomote stranii. Ni
meni nu'rezistă la această tortură 
declt pină In a clncea zl. După dte 
știu, doar doi arestați au reușit să, 
reziste 1a 14 și, respectiv, 17 zile 
de interogatorii, ■ tar torturarea lor • 
nu s-a oprit declt atunti tind inima' 
lor a. cedat".

O altă metodă de tortură foarte 
răsplndlță este aceea a .Matuii", 
acuzatul trebuind să rămlnâ in pi
cioare, absolut nemișcat. Aceasta 
perturbează tircolațla șangulnă, 
face ca picioarele Bă se umfle;' 
tortura devenind de nesuportat.

O știre pe care,. desigur, ziarele 
n-au publicat-o — arată mal de- 

_ _ parte autorul reportajului — a fost '
mța'de primită cu mult interes ln rindu- 

la rilo opoziție! : arestarea a aproxi-, 
un fenomen paradoxal : un proces mătlv 50 de militari și întemnițarea
dc Inflație. însoțit de o creștere lor In închisoarea politică de la Pe-
vertlgtnoosă a costului vieții, In ---- -
timp ce balanța de plăți se soldea
ză cu un pasiv care crește tqt mal

îngrozitoarelor barăci ale bldonvl- 
hirllor. Acest violent contrast îriiro 
ale și sărăcie nu încetează să-l 

ezo po vizitator. O bogăție in
solentă șl plină de ostentație — o 
mizerie zguduitoare, patetică.

Copil, femei, bfitrinl lucrează cile 
12 ore pe zl pentru un clștlg lunar 
echivalent cu 150—160 de francL 
Bărbații in plinătatea puterilor slnt 
In străinătate, In întreprinderi In
dustriale franceze, suedeze, elve
țiene sau... la război. După IUGO 
și-nu părăsit țara In căutare de lu
cru aproape 1 3®0 090 de portughezi, 
adică 12 la sută din populația țării 
— record ncegalat In lume. Pină In 
1970’1' emigrau anual IOT 009 de per
soane. Apo! această cifră a crescut 
sensibil, ajunglnd astăzi la ÎEMJOTO. 
Mulțl au „pașapoarte de muncă", 
dar un număr considerabil trec 
frontiera clandestin. Iar un sfert 

_ ,1 pentru serviciul 
militar nu sa prezintă la Incorpo
rare.

Banii trimiși de emlgranțl fami
liilor lor rămase In Poi' 
prezintă 30 la sulă din 
plăți a Lisabonei. Asistăm astfel la

din cel chemați pentru

irtugalia re- 
balanp

l

1 •!

în provincia Indiană Bihor, o tur
mă de. elefanți, dezlănțulțl n se
mănat panică In rlndurlle locuito
rilor din mnl multe sate. Anima
lele atacă localități șl distrug tot ce 
Ie stă In cale. Pină acum au rost 
omorite 9 persoane. Iar alte 12 au

fost rănite. Pentru n evita o Inlll- 
nlre cu ■ turma respectivă, locuiio- 
ril unor sale- șl-au părăsit locuin
țele, refugilndu-se In regiuni
rite. Autoritățile au trimis la fața 
locului echipe de vînători.

fc-

y

niche. Se pare că U sc reproșează 
activitatea polltScă desfășurată In 

,_  __ ___ ___ ___ ______... ___ rihdul soldoților și organizarea do
mult. Economiștii regimului afirmă dezertări In masă, împotriva războ-
că sporirea prețurilor trebuie pusă lulul colonial Coloniile slnt cu ode-
pe seama „creșterii salariilor". Dar vârât un eălc.11 al lu! Aehllc pentru
aim salarlLîe lunare med!! ale mun- Portugalia. Toată lumea este de. a-
dtoHtor: sa află ta un nivel extrem cord că această problemă a „pro-
a„ „..i.i™.» „b ...... „„j vineților de ,pește mări" este —

L ‘ _ ■ din care regimul Caetano m
in războaiele purtate ixtate Ieși. Desigur,

berării Portugaliei 
Irație a portughezilor „provinciilor de pe

că sporirea prețurilor trebuie
pe seama __ , „ ____
aim salariile lunare metil! ale mun- Portugalia. Toată lumea oslo de. a- ^iil fl. iîv nuS H ca-ck : o A I rk . B ■-* X" zî -- ■ xvA rt A.rin srit'Kt —B» B A _ A'-
de scăzut, este evident că motivul 
Inflație! trebuie căutat ln altă par
te șl anume 1 ' ' ' '
In colonii.

Masiva emigrație _ „___„_____
a lăsat un gol pe care-1 umplu 
africanii din teritoriile < ' ’ '
Angajarea lor este mal convenabilă, 
deoarece 11 se plătește moi puțin 
de jumătate din salariul unu! por-

vinciiior de peste mări" este una 
din care regimul Caetano nu mal 

perspectiva ell- 
....... . i prin eliberarea

„provinciilor de peste mări" nu estș 
atlt de apropiată. Dar lupta nnllco- 

colontale. lonlallslâ creează posibilitatea pen
tru a dobori un dușman — același 
allt pe solul Africii, cit șl al Portu
galiei.
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