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„Toți saiarlații, 
fermelor, să

-w. ta1 vlnzlnd dta

— ți este !
! lucrează
anumite operabil 
reale vocații, ta

pe care o
■ ■ „Fa

mat 
rldl- 

CUltU- 
, lînte- 

i lectură 
gcneratU.

pe ,£ine(ele naturale. Deșt 
fost depășit. In momentul 
-cooperatorii și mecahlza- 
Mesteacăn lucrează latin
ii încă 200 tone porumb 

illoz șl coceni, aslgurtnd. In

nuna brK«inAu.Bv 
slrea, judicioasă 
ților do producție disponibile, a re
surselor umane șl materiale încă ne- 
fructificate.

Prima zi cu 
ploaie,, este 
sporite pentru 
șl la I.AJ5. Bl ej ești; 
ordine oi directorului unității, ing. 
Rafael Leoveanu 
In. frunte . cu șefii

torului 5 din Capitală au 
efectuat un control inopinat 
la centrul de deservire din 
șoseaua Olteniței ar coope
rativei Județene de con
strucții „Prestarea* (Ilfov). 
Cu acel prilej a fost sur
prins Mircea Arghlr, rccep- 
ționer și sef.de echipă la 
acest centru.
gestiune, către cetățeni, nw- 
terlal lemnos fără forme 
legale. Arestarea Iul Arghir 
a fost punctul de plecare In 
dezvăluirea unor muri ne
reguli. Paralel cu cercetă
rile miliției, care au desco
perit că vinzarea către ce
tățeni a materialului lem
nos pe bază

Constantin 
CAPRARU 
corespondenlul 
„Sdriteîi"

In siloz nu fost introduse, do ase
menea, trifoiul din miriște, di șl o- 
tava 
planul o 
;de fațtf 
lorii din 
șilozarea 
pentru,'!'__ _________
final, cu 300 tone mal multe furaje 
dedt șl-nu planificat Plnă acum, 
In cooperativele agricole din județul 
Sălaj au fod InMiozau! peste 58 209 
tone de nutrețuri de bună calitate, 
acțiunea con II nul nd cu intensitate.

pe
Cil aceste

In uuwle coopera- 
dln județ, printre 

caro cele din Ulleacul de Beiuș, 
Curatele, . Rflbăgani etc., supra- 
fețelo Lnsămlnțate cu grluâ slnt

Ne .aflam,- acum 
mal bine de două de
cenii, pentru prima 
oară In halele Fabri
cii de hlrtie din Buș
teni. Eram fascinați șl 
priveam cu mare ad
mirație muncitorii șl 
meșterii care mlnulnu 
cu dibăcie mașini. șl 
utilaje de mari pro
porții, ’ftsigurind diurn 
deopotrivă școlarului 
șl savantului, scriito
rului și tipografului, 
birt la necesară pa care 
se aștern atilea glo
duri, Idei, vise.

Despre acest prim 
contact cil făuritorii de 
hlrtie am discutat o 
seară Întreagă cu di
rectorul unității, tova
rășul Nieoiae Blaga, 
Nu era o seară obiș
nuită... Era ajun de a- 
nlversare : Fabricai de 
hlrtie, din Bușteni a 
Împlinit de curind res
pectabila virată de 
99 de.anL

Este cunoscut faptul că. in cele mal 
multe întreprinderi industriale, cer
cetarea psilw-sociologlcă sa află încă 
fnîr-un stadiu Incipient. în ultimul 
timp s-au înființat In unele între
prinderi industriale laboratoare, au 
fost angajați sociologi, si psihologi, 
dar preocuparea este liică sporadică, 
iar rezultatele insuficient de semni
ficative. Ce cauzo frlnea.ză demara
jul acestui proces, cerut de viată, de 
complexitatea activității' de condu
cere științifică a unităților produc
tiv ?

Investigațiile întreprinse in dteva 
întreprinderi industriale din Bucu
rești șl Galați relevă că unul din 
factorii principali care frinează im
plantarea organică o psihologului și 
sociologului In viața , uzinei rezidă In 
persistența anumitor mentalități in- 
vechlic de a concepe procesul con
ducerii ca o activitate bazată pe ru
tină. Realitatea este că persistă o 
anumită neîncredere In rezultatele 
practice ale acestor cercetări, o ne
înțelegere a Importanței lor. Există 
conducători de întreprinderi cere, 
arunci tind se referă’ la organlza-ea 
științifică* a

soare, după otita 
marcată de eforturi 

strlhgerca recoltei 
..........Cuvintul de

Am mal avut nu o dată, 
prilejul să vorbim In ziarul 
nostru despre cei care ră- 
m’.n martori muți și pasivi 
in fața unor ilegalități ce 
se consumă: chiar sub pri
virile lor. S-a spira, pe bună 
dreptate, că această atitu
dine de acceptare tacită a 
infracțiunii, deși nu e In 
toate cazurile sancționabilă 
penal, echivalează cu com
plicitatea, că ea denotă o 
abdicare de io , o datorie 
morală elementară. Nimeni 
nu poate fi considerat pe 
deplin demn de respectul 
nostru cită vreme tolerează 
In preajma Iul necinstea 1

De ce revenim • asupra a- 
cestel teme 7 De fapt nu 
este vorba de nici o repe
tare. pentru că fiecare caz 
In parte Ișl are particulari
tățile lui. Au totuși o tră
sătură comună : cea mal 
mare parte dintre infracțiu
nile care prlvese avutul 
obștesc sini determinate în 
primul rlnd de condițiile 
favorabile create pentru In
fractor de către factorii 
direct responsabili, do In
diferența celor din preaj
mă, oameni tributari unei 
mentalități stranii potrivit

gațamentele — faptele 
din marea întrecere so
cialistă

căreia „nu mă privește, nu 
mă amestec, nu mă Ies 1» 
eap dacă nu mă doare*. 
Dar să nc aplecăm mal pe 
Îndelete ■ asupra daunelor 
pe care le; poate aduce o a- 
semenoa optică.

...Prin Iulie anul trecut, 
organele de miliție ale Sec-

© Muzeul de Istorie 
— școală a sentimen
telor patriotice

dintr-o fabrică
I 

nonagenară

Solicitarea Impusă do lucrul cu u- 
tllaje moderne, aptitudinile specifi
ce cerute de gradul Înalt de auto
matizare al unor lucrări, nenumăra
tele aspecte psibo-soclalc ridicule do 
activitatea atlt de complexă din În
treprinderile moderne impun ne
cesitatea ca psihologul șl sociologul 
să dețină un loc bine definit in rin- 
dul factorilor1 care concură la ’orga
nizarea ■ științifică a producției șl a 
muncii. Holul lor se accentuează cu 
atlt mai mult cu, cit '>1 rd ni le măreți 
mal înalte trilbule realizate tiu pe 
calea unor noi Investiții sau prin 
Intensificarea muncii, cl — după 
cum a subliniat tovarășul Nieoiae 
Ceausescu la Conferința Națională a 
partidului —. îndeosebi prin mal 

organizare n muncii, prin folo- 
Judlcioosă a tuturor capacltă-

Așadar; o activitate 
laborioasă de cerce
tare șl asimilare...

— Ea I munca " de 
creație, de elaborarea 
unor tchnologU. noi, a 
unor soluții do fabri
cație, participă între
gul colectiv. ■ Maistrul 
Mircea Marclu. de pil
dă, lucrează In secția 
de prelucrare. Omul 
acesta are zeci de ino
vații șl este un parti
cipant frecvent la con
sultările noastre do 
cercetare • șl proiectare. 
Muncitorul Ion Aldes- 
cri. altă ,;mlnte cuteză- 
toarc*. este un neo
bosit descoperitor de

lent, înclinații, obține rezultate su
perioare ca productivitate, atunci 
trebuie înțeleasă șl Importanța rolu
lui psihologului, ca specialist capa
bil să depisteze aceste Înclinații, să 
ajute la o repartizare științifica a 
forței de muncă din Întreprinderi.

Este drept, de regulă nu se mani
festă opoziții descinse cu privire la 
aceste aspecte, abordate de altfel șl 
In cadrul cursurilor de perfecțio
nare. Asemenea mentalități apar di
simulate, de plldfl, prin faptul că 
se angajează- specialiști, ■ dar .nu dl >&a. 
creează' condiții corespunzătoare pen
tru a-șl desfășura activitatea. Re
zultatul : ;pe lingă faptul că factorii 
de decizie nu beneficiază de prezen
ța psihologului sau sociologului ln 
Întreprindere, există șl riscul de a

noi șl noi soluții, de 
procedee j tehnologice. 
Șl exemple de aseme
nea oameni, fondul de 
aur al fiecărei unități 
Industriale, pot da 
Încă multe.

Am vizitat 
de fabricație să ve
dem pe viu c transfor
mările, realizările oa
menilor. Iată o nouă 
linie de fabricație 
(muncitorii o numesc 
modest mașină de fa
bricat hlrtie" gofrată).

— E concepută, pro
iectată șl realizată 
nici, Ia hol. prin aulo- 
dolare. Aflăm că uti
lajul asigură fabricii 
o creștere a producției 
cu 20 la sută ; că prin 
această instalație s-a 

acestora economisit aproape 
1 milion lei valută.

Discut cu secretarul 
comitetului de partid, 
tovarășul Nieoiae Că- 
runlu. De ta dinsul 
aflăm' că, In fabrica 
nonagenară, eu fiecare 
an ce irece numărul 
fruntașilor, al celor ce 
poartă po piept „Ste
luța hărniciei* este tot 
moi mare. Și e firesc 
să fie așă. întrecerea 
socialistă — care se 
desfășoară șl alei > sub 
deviza: ..CincJruilui in 
4 ani șl jumătate 1“ — 
mobilizează energii, 
scoate la Iveală vlr-

dlwedlta aportul acestor discipline;
Un caz elocvent In acest sens este 

cel îniilnlt la Combinatul de lacuri 
și vopsele din București. în iulie; 
anul trecut, a fost angajat alei uri 
psiholog. Abia In luna mol 1972 1 
se acordă un anumit spațiu In caro 
să-și desfășoare activitatea, dar nici 
plnă acum laboratorul nu este do
tat ; citcva aparate slnt luate cu îm
prumut. în lipsa aparatelor șl a "Ies-: 
ielor cu care să se poată verifica op-j 
tlludinlle personalului Întreprinderii; 
labdraioriirt'nm poateIniția nimic ;no-<: 
tabU. La aceeași Întreprindere, uri

De o atenție deosebită ae bucură. 
In multe cooperativa agricole din 
județul Sălaj, acțiunea do insllo- 
zare a furajelor. Folosind ..feres
trele* de timp prielnic ca șl vre
mea ploioasă, cooperatorii din Ho- 
rouatu CrasncI, Someș Odorhel. 
Jibou. Sărmășag șl altele au reu
șit să pună plnă In prezent In 
„cămara* de iarnă a animalelor 
Intre 1 100—3 5-00 tone de nutre
țuri ÎMlloznte. Prlntr-o bună 
organizare n muncii, in cooperati
va agricolă din Mesteacăn s-au In- 
sllozat, in ci leva zile,'peste 3S0 tone 
furaje, depășindu-se sarcina fixată.

în județul Teleorman, ploile că
zuta neîntrerupt, zile la rlnd — 
numai intre 4—10 octombrie au to
talizat In medie M3 1 pe mp — 
nu provocat revărsarea durilor Olt, 
Vedea, Teleorman, Călmățulu și a 
unor plraie. Măsurile energice lua
te de organele locale de partid și 
de stat, sprijinul primit din partea 
forurilor centrale, a unor unități 
militare, ampla mobilizare o popu- 

. lațlcl la acțiunile’ de apărare au 
dus la diminuarea pagubelor.

în Întreprinderile agricole do 
stat Zlmnicelc, Alexandria, Blc- 
je-ștl, Roșiorii de Vede, Tumu Mă
gurele, in cooperativele agricola 
Putlnelu, DrăgăiieșU-Vlașca, Bu- 
zescu, Plosca Furculcștl, Gringul și 
nițele, munca In cimp n continuat 
zi de zi. In aceste condiții, ta coo
perativa agricolă Bujorenl, de 
exemplu, nu fost recoltate 2OT de 
hectare cu porumb șl 12 hectare cu 
legume șl ®-nu Insilozat peste 1 0W 
tone de furaje. Inginerul șef al 
cooperativei, Mlhai Marghitu, ne 
relata eă pentru a scoate, recolta 
do porumb din clmp au fost con
fecționate și fixate in spatele 

> ftractoarclciȚ ,'tmlclplatforme-, do . 
săridură. în acest mod, in un sin
gur drum, fiecare tractor trans
porta die 20—30 suci cu porumb 
din lan plnă la drumurile accesi
bile remorcilor șl .căruțelor. Acolo 
undo nu puteau intra nici tractoa
rele, sute de cooperatori au cărat 
porumbul cu sacii și coșurile.

Aceeași atmosferă de muncă în
cordată om intilnlt șl In cele două 
cooperative agricole din Mcrenl, 
unde se poate spune că oamenii au 
luptat și au Învins pe două fron
turi : al apelor șl al recoltării. La 
chemarea comitetului comunal de 
partid, cooperatorii, toți locuitorii 
comunei au pus umărul la salvarea 
recoltei, a bunurilor cooperativei 
agricole, nle fermelor I.A.S. din 
localitate. „A fost șl mal este încă 
greu — ne spune cooperatorul Ni
col ac Tecu. Dar la noi nu se va l ’• ■

Iuți nu numai da 
muncă, cl și de ome
nie. Cet vlrsirdcl, cu 
multă experiență, II a- 
julă nemijlocit po cel 
tineri . ' ■ ;
rlndul lor, Insuflă „bă- 
trinllor* entuziasmul 
lor. Nu-I o noutate 
cl nd afirm că la lu
crurile grele se află In 
primul rlnd comuniștii. 
Inginerul Gheorghe
Pascovicl, lăcătușul
Anghel lonițâ, mais
trul Mireea Marclu .șl 
mulți alții-prin‘exem
plul personal, atrag ca 
un magnet Întreg, co
lectivul la realizarea 
exemplară a planului. 
Avem un eșalon nu
meros de comimiștl 
Dar nu prin număr, cl 
prin fapte se dovedeș
te forța Iul.

Spusele secrctanilul 
sini confirmate pe 
de-n Întregul de fapta. 
Lună de lună, planul 
este Îndeplinit aid 
Înainte da vreme. A- 
pelăm la cifre : In 
9 luni de zile — un spo- 
de producție do peste 
100 de tone hlrtie ; be
neficii peste plan de 
2,7 milioane lei.

Aceste rezultate 11 
mobilizează in ace
lași timp șl pentru a 
bind unele greutățL 
Pentru că aid, la Buș
teni, ofensiva . pentru 
calitatea hlrtiel se 
duce neîntrerupt, cu 
rezultate din ce în ce 
mal bune. ''Ester locul 
aici să spunem că Buș
tenii asigură rotative
lor circa 85 la sută 
din hirtta do ziar ne
cesară ; oslo de men
ționat de asemenea că 
acest sortiment repre
zintă G0 la sulă din 
producția totală a fa
bric’!. Deci ți acesta 
motive mobilizează 
puternic colectivul spre 
îmbunătățirea calită
ții. Slntem convinși că 
înalta distincție „Ordi
nul Muncii, clasa 1“, 
acordată recent fabri
cii de in Bușteni.. va 
reprezenta un nou și 
puternic imbold pen
tru a Întregi rezulta
tele muncii iul de plnă 
acum, pentru u da ță
rii hlrtie mal multă șl 
mol bună, de calitate 
mereu mal inaltă.

; — zău trecut aproa
pe 4 generații de oa- 
nwnl pe aici, ■ spunea 
interlocutorul. Dar nu
mai acestei generații, 
a timpurilor prezente. 
1 s-a oferii prilejul sa 
cunoască schimMiri 
înnoitoare radicale. Eu, 
de llnăr am lucrat in 
sectorul de fabricație 
a hlrtlcl. Cunosc, așa
dar, zestrea tehnică șl 
tehnologiile aplicate in 
trecut. Diferențele 
față dp situația de as
tăzi slnt uriașe pe 
pian calitativ. O cifră 
edificatoare : față de 
anul 1938 — an de virf 
al economiei Româ
niei burghezo-moșie- 
reștl — producem a- 
cum de 5 ori mol mult. 
Dar nici aceasta ci
fră nu spune totul. A- 
timci se realizau doar 
citcva sortimente ; as
tăzi numărul 1 X 
depășește 200 de tipuri 
de hlrtie. S-ar putea 
spune că In ghiozda
nul fiecărui elev sa 
găsește caietul de arit
metică și de dictando 
realizat ta noi ; in in
dustria electrotehnică, 
de autocamioane, de 
tractoare. In fabricile 
de țigareta veți da de 
filtre, abrazive, pentru 
motorină, create, de a- 
semenea, aici. Foarte 
recent am asimilat In 
producție un filtru de 
combustibil pentru 
noul autocamion RO
MAN.

muncească efectiv In dmp'. ■ în- 
tr-adevăr, in lanurile de porumb ale 
Întreprinderii am Intilnlt Joi di
mineața sute de oameni.

Constantin BORDEIANU 
Alexandru BRAD

mici, cu mult sub posibilități. A- 
censtă situație se datoreșle faptu
lui că lri unitățile respective se
mănatul n început — l'n mod cu 
toiul ncjustiflcat — mult mai Ur
ziți decît in celelalte cooperative 
agricole.

Plnă in prezent, In județul Bihor 
s-au Insămlnțat aproape 20 009 hec
tare șl, datorită măsurilor luate de 
comitetul Județean de partid, plnă 
la 20 octombrie, In Bihor se va 
termina Insămlnțntul griului.

pierde nimic din recoltă. Ne-au 
prins ploile cu porumbul cules In 
cimp. Ca să-l salvăm, să nu sa 
strice nici un bob, l-am transpor
tat cu căruțele cit s-a putut, apoi 
l-am cărat cu sncll șl coțurlle’. 
Președintele cooperativei agricole, 
Marin Mllltaru, ne spune : „Am 
transportat și pus la adăpost In 
pătulc TOO tone de porumb. Am 
recoltat șl Livrat 59 tona ardei, 
cu 20 tone mol mult declt pre
vede planul*. Tot la Merenl, no
tăm dteva fapte relatale de tov. 
Teodor Vremeș, secretarul comite
tului comunal dc partid : „Toate 
forțele comunei slnt In alertă. Ne 
preocupă stringenta recoltei, ca șl 
semănatul grluluL Comiteiul de 
partid a dezbătut cttcva problemo 
urgente, Intre care șt realizarea In
tegrală a suprafețelor planificate 
cu grlu șl orz pe teritoriul comu
nei*. '

în prezent, o dată cu îmbunătăți
rea timpului, ceea ce caracterizea
ză activitatea in cuprinsul județu
lui Teleorman este, intensificarea 
lucrărilor agricole In cimp. Joi, 
dis-de-dlmlneață, zeci de mil de 
.cooperatori și' mecanizatori vlucrttu’ 
la recoltarea țMruihbulul, legume
lor, sfeclei de zahăr și la inslloza- 
rea furajelor. La cooperativa agri
colă din Purani tarlalele cu po
rumb și .sfeclă de zahăr, cu culturi 
duble pentru furaje erau Impinzlte 
de oameni. ,Am ieșit astăzi cu 
toții, peste &00 de cooperatori 
r.e spunea Marin Nedelea, preșe
dintele cooperativei. întrudt mij
loacele mecanice . nu se pot abate 
de la șosea, folosim din plin forța 
de muncă*. Po una din tarlale, coo
peratorii tăiau porumbul pentru 
siloz. în urma lor, 130 de elevi din 
comună II transportau plnă la șo
sea, unde așteptau remorcile. De pe 
o altă tarla, cooperatorii transpor
tau sfecla de zahăr pentru a In
tra in normal cu graficele de li
vrare.

ventualltatea unui inventar* 
care, -in condițiile create, 
părea Iminent, încearcă 
să-și acopere lipso din ges
tiune, de care era conștien
tă, Întocmind note fictive 
de transfer al materialului 
către alte centre nle coope
rativei, unde găsește ime
diat „oameni Înțelegători* 
(citește : complici voluntari 
la delapidare) care semnea
ză actele de primire fără 
să fi ‘primit nici un capăt 
de lemn șl fără perspectiva 
de a-I primi vreodată. In 
final, ea apelează ia ex
ploatarea forestieră din co- 

--«T- m‘jno BUbor-Harghlta, n- 
de bonuri de parțlnlnd aceleiași coopera

tive „Prestarea*, al cărei 
gestionar, Alexandru. Ta
mas, om „înțelegător" șl el, 
II expediază fără acte (!) 
cantitatea de 58 mc mate
rial lemnos. Dar, sa Înțe
lege, țoate aceste măsuri de 
„prevedere* n-au salvn’.-o 
pa gestionară. Fină la urmă 
a fost arestată, lirlndu-1 
după ea pe toți „binevoi
torii* cara-1 -săriseră in u- 
jutor 1

Se petrece astfel un lucru 
do neînțeles : oameni care 
n-aveau nici In clin, nici In 
minecă cu neregulile șl cu 
ssleie necinstite ale altuia 
se pun. do bunăvoie, in si
tuația. nici mal mult, nici 
mnl puțin, să împartă cu 
infractorul vinovăția. in
tr-un sol de „solidaritate* 
a necinstei. întreaga înlăn
țuire de fapte amintite nu 
este, cum s-nr părea la pri
ma' vedere, numai efectul 
situației disperate In care 
,se afla gestionara din șo
seaua Olteniței, cl oglindeș
te In modul cel mal con-

orlrfnd că descopere 
talente noi. Problema 
esențială nu ml se 
pare aceea a descope
ririi lor, cit aceea n 
promovării și îndru
mării lor.

Să mă explic. Ma
joritatea celor ce tri
mit versuri spre pu
blicare slnt Uneri. Ei 
slnt la o vlrstă clntl 
talentul se confundă 
de cele mal multe ori 
cu aparența talentu
lui ; clnd el constă In
tr-o capacitate mlnje- 
Ucă, specifică adoles
cenței, datorită căreia 
IInărui veleitar e in 
stare să scrie versuri 
corecte, ba mal mult, 
chiar frumoase șl In
teresante.

Greutatea constă In
să in o distinge Intre 
mimetismul specific a- 
cestel virste și talen
tul ca vocație Lrepre- 
sfbflă. Cu alte cuvinte, 
intre autenticitate șl 
impostură. Problema 
e complexă și dificilă 
și datorită faptului că 
poezia modernă — In 
aproape toate modali
tățile ei — e ușor del- 
ml lat Dacă un -critic 
renunță, sau nu are de 
la bun început o serie 
de criterii ferme de a- 
preciere a lirismului, 
el poate ,oridnd să se 
piardă In stufărișul 
extrem de complicat

mină era un lucru obișnuit 
ta acest centru, au fost sesi
zate și organele de control 
financiar Intern de la cen
trala uniunii cooperativelor, 
de caro aparține „Presta
rea*.

Gestionara centrului. Flo
rien Bălan, speriată de e-

La indicația biroului Comitetului 
Județean de partid Bihor, speda- 
llștli din județ șl conducerile coo
perativelor agricole de producție 
verifică zilnic starea terenului șl 
flecare parcelă zvintată este Lnsa- 
mințatâ. La cooperativele agricole 
din Salonta, Mădăraș, Dloslg, Va
lea lui Mlhai, Tileagd șl altele, se
mănatul griului este pe stlrțl- 
te. In contrast cu aceste exem
ple pozitive, 
live agricol e 

ccle din

șl aproape fascinant ,ol 
verbalismului din ca
re se încheagă o sea
mă de producții poeti
ce actuale.

Imagismui dezlăn
țuit, metaforismul ex
cesiv, anularea dis
cursului logic, poza te
ribilistă etc., toate n- 
cestea intră astăzi, in
tr-o anumită propor
ție, șl în poezia de ca
litate, dar si in lirica 
da o nonvaloare abso
lută. Judecind după a- 
semenea elemente ex
terioare, orice text care 
frizează ilogicul, care 
abuzează de Imagine 
sau de patos juvenil 
ne poate da Impresia 
unui lirism autentic. 
Or, lucrurile nu stau 
chiar așa. Rolul criti
cii de poezie constă 
tocmai In capacitatea 
el de a distinge Intre 
valoare, șl nonvaloare. 
Intre practicarea me
canică a unor proce
dee exterioare, pe do 
o parte, și profunzi
mea unei sensibilități 
neebnlrafăcute, capa
bile a se exprima In 
versuri.

Azi, mal mult ca 
orldnd, datorită mul-

dacție : Va mal trece 
„toamnă după toam
nă" ? — Cetățeni des
pre problema reparații
lor la imobile

Mă voi referi In 
rlndurilc de față la 
citcva probleme cu 
care m-am Intilnlt 
mai des Ln activitatea 
mea publicistică și pe 
marginea cărora am 
reflectat în articolele 
despre „moda poeti
că*. ca șl in Însemnă
rile din rubrica „Poșta 
redacției1" . 
dețin la revista 
milia". Datorită 
multor factori : 
carea nivelului 
ral ol maselor, 
rosul pentru 
nl noilor t . . 
prestigiul social ol nr- 
tlstulul-seriiior, pă
trunderea cărții in 
mediile cele mai di
verse, numărul mare 
al revistelor literare 
ș.a. — tinerii din țara 
noastră sini foarte 
tentați să scrie lite
ratură, Îndeosebi poe
zie. Personal pri
mesc lunar zeci de 
scrisori, ceea ce în
seamnă sute de poezii. 
Fenomenul In sine — 
ca element al sociolo
giei literaturii — este 
pozitiv ; dor roadele 
Iul nu trebuie să fie 
măsurate neapărat in 
sfera exigentă a scri
sului literar, ln con
dițiile acestea, un de
ținător de „Poșta re
dacției* de la o re
vistă literară ponte

© Tehnica modernă solicită muncitorului aptitudini speciale : cum Ie detectează 
conducerile întreprinderilor? © Cînd rutina își subordonează concluziile cercetării 
© 0 problemă ce își așteaptă soluționarea : reglementarea statutului psihologului 

și sociologului practician

de' întreprinderi care,

,__ ,__ ___producției, au In vedere
aproape exclusiv mijloace tehnice — 
In primul rlnd calculatorul electro
nic — scflplnd din vedere sau trednd 
pe planul secund factorul om. Or, 
daca este adevărat — șl este 1 — că 
un muncitor care lucrează Intr-o 
specialitate sau la 
pentru care - are
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Sfecla
Mărfuri de sezon absente din magazine
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ort. 18, aliniatul 2, subliniază : „Exe
cutarea sau livrarea cu Inilrzlere a

produselor de către furnizor pot fi 
efectuate numai cu acordul prealabil 
nJ beneficiarului1". Pentru încălcarea 
legii contractelor. Drcducătorll 
plătesc anual penalizări de zeci de
milioane, ceea ce nu schimbă, insă, 
cu nimic faptul că unele mărfuri llp-

urlașă

CURIER:- -JURIDIC.

PAGINA 2

cumpără... ce ea ce l se dă (șl nu ce 
a contractat). Alteori, restanțele se 
lichidează.' dar marfa se livrează mai 
tirzlu deck era prevăzut.

— în aceste cazuri se încalcă Insă 
legea...

— în toate situațiile de acest gen 
legea contractelor economice este în
călcată de două ori : atît pentru 
oferirea altor -produse deck cele 
contractate, cit și pentru livrarea cu 
întindere. iCăcl. lată ce prevede ort. 
4, aliniatul 3 : '„Organizațiile socia
liste vor pune în fabricație numai 
produse care an asigurată desface

ȘUțl povestea cu ridichea 
uriașă 7 Acum clteva zile, ea-a 
fast reeditată. Intr-o variantă 
nbuă de către muncitorii' fennel- 
nr, 7 din Odorhelu-Seculesc,, a- 
purțlnlnd de ■ I..A.S. Miercurea 
CIuc. Abia începuseră recoltatul 
sfeclei furajare, tind, -deodată,1 
s-nu pomenit in fața unei sfecle 
de dimensiuni uriașe. Ea cinlă- 
rea nu mal puțin” de 21,60 kg I 
Dar ceaa ce se cuvine subliniat 
esto” că acest, exemplar nu este 
atk de rarisim, precum s-ar pă
rea. Pentru că, inaJn'Jrțd cu re
coltatul. muncitorii fermei au' 
scos ta suprafață zed de alte su
rate do-nla el dntArinfl flecare 
intre 8 șl 21 kg. Datorită lor,

■ producția, de pe cele 13 ha culil-. 
vnto cu această plantă se ridică 

I, la.. 100 (MM) kgdn hectar I.Un re- 
T' cord pe care șeful fermei. Sze- 
r. rekes Zoltan, 11 explică, printr-o 

„rețeiA*1 agrotehnică proprie, 
între altele, ea cuprinde 0OTă kg" 
îngrășăminte noturale ri GOT kg 

I Îngrășăminte chimice la hectar.

St ' — - - - - - '

I
I

prinderile, responsabile de neîndeplî- 
nlrea lor, nu slut trase la răspun
dere. La rîndul lor. cadrele de con
ducere din centrale și întreprinderi 
nu au încă o concepție de perspec
tivă In munca de aprovizionare, care 
In multe cazuri se ereclueazA empi
ric, „lira um pe liniile , uuiui irvnud 
necraltățlle Imediate. Conducerile de 
centrale șl Întreprinderi se pling că 

„ ____ nu pot realiza ceea ce bu promis
care n-au (contractat) pentru că nu au primit 

Ia timp materii prime, plerzînd Insă 
din vedere propriile lipsuri In orga
nizarea / aprovizionării,' în formarea 
unor stocuri normale, care să asigu
re condiții bune pentru desfășurarea 
procesului de producție.

li ■ .Obligațiile,, «ța-,
tractufile trebuie 
executate ca orice 
.sarcină de plani ; 
dar neexecu tarea' 
lor trebuie" să de- 
termlne -r nu atît 
solicitarea unor 
grafice, ca în ca
zul de mat sus —. 
cit, mol ales, con
secințe 
■pentru cel vi no
vați șl,'; evident, 
măsuri construc
tive. Este nece
sar să se acjlo- 

'neze energic îm
potriva manifes
tărilor de- super
ficialitate, să se1 
InlCMTutască.i de 
către unele cen
trale, activitatea 
birocraticăj șl' șu- 
pc-flcială, cu o 

muncă vie, cu o prezență activă 
, în unitățile carp „au greutăți, acolo 

unde șe hotărăște soarta producției. 
Căci restanțele unor Întreprinderi 
față de f comerț nu’ pot fl H- 
cikdate . doar , prin., circulare șl pț- ' 
mâții, cl prin adoptarea unot; măsuri 
operative care să rezolve definitiv 
cauze|e reale ale deflclenleior. .Dar. 
mai repede. cA Iarna bate la ușă. laț 
cetățenii doresc să cumpere toț mal 
multă. îmbrăcăminte groasă sl lncfll-' 
țămlnte rezistentă la umezeală șl la 
frig !

trlel Ușoare (cu o singură precizare : 
sini subordonați altor centrale ').

— Este adevărat că unele fabric! 
(din’ Craiova, Drobeta—Tumu-Sove- 
rln, Tirgu-Jlu etc.*) de dare răspunde 
direct Centrala confecțiilor București 
au înregistrat restanțe la o seric de I— ——-7 ------- „>SSJ
produse de sezon — recunoaște to- rie, „de ari pe inline”, doar pentru 
varășul Gh. Clorlsctf,: director co- 
merclal la respectiva centrală. Dar 
să știți că nu e vina lor. cl o furni
zorilor de materii prime, t____ ___
livrat conform contractelor.

Iată șl -opinia unui, reprezentant ol 
Ministerului - Industriei Ușoare, loan 
Farcaș, directorul general a! direc
ției desfacerii :

—.’Existenta restanțelor la’acele' ar-

Toamna, cu ploile el din ce In ce 
mal dese, no vestește că sezonul 
rece e pe aproape. Dar comerctanUl 
nu au nevoie de avertizări ..meteo” 
pentru a șt! că rafturile magazine
lor trebuie să fie umplute cu 
mărfuri călduroase pentru toamnă șl 
pentru ternă.

— Intr-adevăr — confirmă loslf 
Ciorba, directorul întreprinderi! co
merciale de stal pentru textile Ihcăl- 
țămlnie din Oradea — un bun spe
cialist dispune de un barometru de 
o factură deosebită : spiritul comer
cial. îr.cerc!nd să doblndlm cit mal IMWMI . ____ _____ _____
deplin această calitate, ne-am-ștră- rea prin contracte economice". Iar 
dult ca magazinele noastre să ofere ' ” ’ ’ " - ■ - -
un sortiment foarte larg de produse 
de tsezon. Ne-au 
ajutat. într-o mă- .—n ,,
sură Însemnată, 
șl furnizorii lo
cali : fabricile do 
confecții șl Încăl
țăminte din Ora
dea. Marghlta ș.a.

Am vizitat și HH 5
no! peste 30 la ra J Lh f-
sută din magazl- H |S feâfj
nete bihorene șl ra ra
putem afirma că MHkiK
spusele tovară- ta H
șuiul director au 
In bună măsură a- W
coperlre In ma- Ol
gaz! ne. Spunem ra B ® H fetia
in bună măsură,. IJ wP
pentru că — și M m H || pHȘ
aici, ca șl In alte 
15 magazine hucu- WarBBBMJa ■ 
reșlene pe care 

de asemenea le-arn 
vizitat — unele 
articole lipsesc 
total ori au o apariție meteori
că. De ce 7 Fiindcă unii producă
tori cam neglijează cerințele de 
sezon ale cumpărătorilor. încalcă 
contractele, încheiate cu organele co
merciale și. Iri Ioc de marfă, oferă.» 
restanțe, justificări sau chiar bena- .. .
llzărL Plhă la r septembrie. Fabrica aeșc dln^juagazlno. că lovea o. in; 
do confecții din Marghlta, de pildă, 1 ’* ™ » - -—<■
Livrase comerțului .mai puțin cu circa 
400 (MO diverse articole de îmbrăcă
minte pentru băieți șl fete ;, fabrica 
din Cralovo nu executase numeroa
se paltoane. rochițe din dlftlnâ. cos
tume de toamnă ; Iar nellvrărlle pro
ducătorilor de încălțăminte sin* de 
ordinul sutelor do mii de bucăți, la 
cizme-șl, șoșoni_

1 Situația, dîn păcate.' nu este sin
gulară. Din datele centralizate la

directe

is
J w

O

K

g 
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ticole de sezon ta, 1 septembrie șl 
chiar..Ip. prezent. ,n.u. poate, fi pusă, 
la Îndoială (este și greu, clnd din 
magazine lipsesc o serie de .articole 
de sezon 1 — n.n.). Ele se mențin 
atlta vreme elf cel care' semnează 
contractele — evident ■ Întreprinderi
le. nu ministerul 1 — nu dovedesc
o responsabilitate ridicata fată de 
această Importantă operațiune cco- 
rtomlcffi. în ceea ce ne privește, am 
cerut Întreprinderilor șl centralelor 
sâ ne trimită imediat grafice de 
recuperare a restanțelor, le-am su
gerat „sfi-șl organizeze producția de 
asemenea natură Incit eA satisfacă 
operativ cerințele beneficiarilor șl să 
respecte contractele. Credem că 
orice semnătură pe un contract tre
buie onorată fără nici o discuție.

Este, ‘ tatr-adevăr. evident că nici 
ministerul — ți, do fapî. nici centra
lele Industriei ușoare — nu semnea
ză contractele. Aceste organisme au 
însă datoria să vegheze ca Încheie
rea și respectarea contractelor eco
nomice să se facă In conformitate cu 
legea. Din cele spuse pînâ acum de 
reprezentanții industriei rezultă clnr 
dteva cauze de fond ale restantelor 
Ia unele articole de sezon : a) înche
ierea unor contracte fără a se asi
gura capacitățile necesare, bl apro
vizionarea necorespunzătoare cu ma- 
teriF prime, c) lipsa de exigență a 
ministerului ți centralelor fată de 
modul defectuos de onorare n con
tractelor, d) colaborarea Insuficientă 
Intre diversele centrale ale aceluiași 
minister etc.

Oricilc motive șl cauze am enu
mera, este limpede că din exem- 
piele care le-am citat aici, din1 mul
te alte 
tem — 
frage : 
a creat
năiAțlrea relațiilor dintre furnizori ți 

’iben&talKrl^cdkrAeajtAu ■w’£st<5î\apllcaiă 
■Cum trebuie; Contractele'1—semnate 
de unii producăiori — nu se respec
tă întotdeauna de el înșiși. Iar Inlre-

călcată. Plătesc pentru că. probabSl, 
penalizările se suportă de către fa- 

■ brlcă și-nu de anumite persoane I
Prevederile legii „slnt clare, fără 

nici un echivoc, i De ce încalcă atunci 
producătorii contractele economice 

' semnate do el înșiși 7 De ce Ignoră 
nceate Instrumente, menita să disci
plineze relațiile dintre furnizori șl 

. comerciant!, să asigure producerea 
mărfurilor, in condIUI de cflcieniă șl 
l.n concordanță cu cerințele cumpă
rătorilor 7 în acest sens, am căutat 
să aflăm răspunsuri de la unii din
tre producătorii restanțleri. In seslu- 

- nea din toamnă a aprovizionării 
magazinelor.

La Marghlta, directorul fabricii. 
. Traian Zolin, ne mărturisește des

chis :
î—, Contractele . încheiate do- noi 

n-au fost corelate cu capacitatea de 
producție existenta. Ara făcut gre
șeala să cedăm presiunilor exercita
te asupra noastră de Centrala Con
fecțiilor Sibiu -;i ani semnat con
tracte pe rare nu le-arn pulul res
pecta. Pe .de altă, parte, dacă aveam 
materii prime suficiente. Iar comer
țul accepta livrarea unor cantități 

șl in ■ trimestrul I. ne or-
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pentru descopa- 
acestei' fapte. In 
■4-ndif4i ? 
urmă probele ‘ |
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 Instructorul Aurel Blaj de la 

$coala de țoferi nr. 1 din Ro
man i-a urcat la volanul unui 
autocamion fi a pomii, împreună “ 
cu un grup de elevi ai ptolli a-

1 mlnlite, într-o cursă-lecfie^ Dnr, ■, 
L In prezența elevilor lăi. instruc- 
I torul a început rd comită grave 

abateri de la regulile circulației.
I Printre acestea se numdrd și 
I aceea săvlrfttd în comuna Cor- 

dun, unde, nesocotind starea 
umedă șl cu mlipd a țoselei, a 
intrat cu „vltesd excelled Int.'-o I, curbă, r&stumind autocamionul.
In urma acestui accident, doi 

‘ elevi șl-au pierdut viața, iar 
■ alții au fost răniți, necesiSlnd în

grijiri medicale pe o perioadă 
da pind la două lurati

I
| prin exemplu
| negativ
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George POPESCU

" S-a redeschis In Capitală — Intr-o noua forma de organizare —
' gazinul do prezentare a industriei alimentare din sir. Beldlman nr. 2.gazlnul do prezentare a Industriei alimentara din sir. ___ .. ....
..ța "sectorul "de .viriza-e-p-ezcnîaro. de la subsol, - au -fost organizate 
standuri separate ale centralelor Industriale, fiecare unitate expunln- 
du-șl produselo dîn profilul său- . . Foto : 8. Cristian

Cu diva timp în urmă. Procu
ratura județului Constanța a‘co
mandat la cooperativa mește
șugărească „Muncă și artă” din 
localitate executarea unor raf
turi pentru arhivă, Si meșterii 
cooperativei s-au apucat dc 
lucru. Au Întocmit mai Intîl un 
deviz — a cărui valoare so rl- . 
dlca ta suma de 3 250 lei — șl 
npol au montat rafturile. După 
aceasta; urmau să încaseze ba
nii. Dar, dintr-o curiozitate mal 
mult dedt profesională, benefț- .

, clarii au , cerut verificarea devi
zului înainte de a plătL Cu 
acest prilej, au constatat că 
o parte din materialele prevă
zute au fost înlocuite cu ni
țele de entitate Inferioară șl In 
cantități :nui mid, iar unde ma
teriale nici nu fuseseră folosite. ' 
Așa stlnd lucrurile, acum, făura
rii unor asemenea polițe lșl vor 
primi și el.„ polița co 11 se cu
vine.

Tocmai Procuraturii să-i In- 
■ cerce o asemenea... „muncă șl 
..nrta’d

gulară. Din datele centralizate ta 
J Ministerul Comerțului Interior re

iese’ că restanțele 1a produse de se- ■ 
zon însumau (tot ta acea data), neste 
270 milioane ic! (din cure : corifecțll 
■— 110 milioane : tricotaje — 00 mi
lioane ; încălțăminte — îl milioane 
etc.). Reprezentanții nroducătorllor. 
cu care am dlsculâf ne-au dovedit 
Insă că. ..per total”, ei sl-au Indopll- 
'plt’șl depășit pîonuL Cum 7 Simplu : 
au produs șl livrat cantități msl 
mari din alto sortimente (71). Cu 
alte cuvinte, au sncrltlcat structura 
sortimentală de dragul cantltățiL,.

— Asemenea ..calcule” n-nr trebui 
făcute — ne-a spus tovarășul Alexan
dru Grossman, directorul direcției de 
resort dirt M.C.1. Deși depășesc ple
nul, uni! producător! uită că produ- 
clnd altceva, neastaurînd întreaga 
structură sortimentală, contribuie la 
formarea golurilor de aprovizionare. 
Interpreslnd ta modul personal rela
țiile directe.fabricile ’ conving orga
nizațiile comerciale — uneori condi- 
țlonlnd livrarea mărfurilor mal mult 
solicitate de cumpărători •- să. 1a 

’ ' .unele-pred tise irt'liâmțltațfhiââJS-fbari 
deck s-a contractat. In lobul altora 
pe care nu le mal pot oferi. Astfel, 
unul vinde— ce dorește, tar celălalt

r

rea! mari , șl In ■ trimestrul I. ne or
ganizam și noi altfel producția, evi
tam poate 
tânțelor.

înainte < 
producător 
furnizorii

!(7co . află
ăgsȘsți

Buhușl, 
București . . .
aceluiași minister

In totalitate eparhia ros-

de a da cuvlntul unul nit 
■, facem 6 mențiune : 

do materii prime nu 
nicidecum Intr-o altă 

jj la. Piteștii r.Lctațădle, 
Timișoara ’șl cinur In 
șl aparțin — ați ghicit 1 — 

’ r. Ministerul Indus-

exemple pe care le ctlnoaș- 
o singură concluzie se poate 
legea contractelor economice 
cadrai propice pentru Imbu-

■
£

a fost
descoperit
. In urmă cu aproape doi ani fi | 
jumătate, aja după cum relatam 
la această rubrică (,JScinteia‘ gr. I 
S4fli6), bdtrlnul; Mihas Necula, In I 
clrifd de 82 de ani, din satul 

a Izvoarele, comuna Hotarele, din I 
județul Ilfov, a fost găsit asasi
nat in locuința sa. Organele de | 
urmărire penală, au începui ime- ( 

. diat cercetările ) 
: rirea' autorului acestei- fapte. In 

ciuda puținelor indicii existente 
. ancheta a reuțit săi siringă | 

in cele din ' ■ ■■ ■
necesare dovedirii infracțiunii. 
In consecință, autorul crimei. 
Dumitru M. Cremdnaru, în 
clrsti do 49 de ani, din satul 
Izvoarele1 (intre timp a mai Jrt- ; 
cirșit încă o infracțiune) a fost 
arestat,- iar dosarul se află in | 
preveni in fața instanței de ju- 

. decatd.

clopoțelul ?
Dln ziua de 12 august, Dan , 

Vaslle Lupea șl Daniel Tudor, 
amlndol In vlrstă de 16 ani, din 
Sibiu, slnt căutațl aUt de pă
rinți, cit $1 de organele dc mi
liție. Da atunci au dispărut de 
acasă și nu au nial dat nici ini 
semn do viață. Stat doi buni 
prieteni, primul șaten și înalt de 
1,87 m, iar al doilea blond. înalt 
de 1,70 m. S-ar putea ca amlndoi 
să fie imbrăcațl in canadiene de 
culoare neagră. Fiind elevi, tre
buie anunțați ck nial urgent că 
ău început școlile. Cine le sună 
clopoțelul 7

Rubrîcâ redaciatâ de > 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
fi corespondenții „Scinteii"

'C
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Cetățeni — despre problema reparațiilor la imobile
■ ■ 1 " i î

După cum se țtie, ta scopul tmbunâtâțlrii condiții
lor de locuit ale oamenilor muncii, «latul inuesleșie 

. anual' însemnate fonduri pentru construirea de lo
cuințe proprietate de «tal. Totodată, statul . sprijină 
prin credite fi execuție pe cetățenii dara doresc »S-jl 

:coiutruidacd apartamente proprietate perronaid. Sen-- 
«ori primite la redacție de la cetățeni care lșl con
struiesc cu sprijinul alaiului locuințe proprii scot la 
ivealfi tară o serie de carențe dîn actirilatea 
O.C.L.P.R, fi a constructorilor, neglijențe care le pro
voacă necazuri fi le aduc prejudicii.

.. ■ , .. ........... ...... 5 . .. ... ■- .-.;-■ ..... .. . j ; J, ’Ji

Anul cu ^ 300 de zile 
în nnul ÎB'SB am 'con

tractat cu ; O.C.L.P.P.- 
Cralova un apartajiient 
proprietate personală, in 
care m-am mutat In luna 
februarie' 10®9. Blocul nu 
eja recepționat, pentru că 
mai trebuiau făcute multa ' 
remedieri. „Se vor face, 
in cadrul anului de ga
ranție” — m-n asigurat, 
ta mutare, O.C.L,P.P. Am 
avut răbdare, plnă-’ta ve
nirea toamnei, clnd dato
rită ploilor a . fost dnun- 
dnr llteralmente > Întregul 
apartament. Am alergat

- 1° 
constructor, dar In za
dar I $1 ulte-așa ’ a tre
cut timpul, scurglndu-sa 
toamnă după toamnă. 
Termenul dc " garanție a 
expirat de' mult, dar da 
remediat nu s-a remediat ■ 
nimic. Nu'-I păcat de banii 
dățl pe atest-apartament' 
de locuința care se de
gradează -pa zi ce trece ?

■Dumitru M1REA
_ sir; Desrobirii, 

■blocul H 2, ei. 
Croiova

pe la O.C.L.P.P., [pe

-a B»,', „ . ■. s i' ! iduela de alimentare cu 
apă caldă. Să auzi șl aă 
nu crezi 1 Am plătit su
plimentar, pentru roțe _ 
termică, circa 3M 060 lei, 
jtl acum dlrdiim dej frig. 
Ncmalvorblnd de alte de
fecte de construcție exis
tente rit.lt In exterior, ck 
și In Interior. Am apelat 
stăruitor 1a constructor 
atît In problema căldurii, 
cit șl In aceea a remedie
rilor necesare, dar răs
punsul primit este stupe
fiant : „Mal faceți ojsesi
zare la O.C.L.P.P., ca să

J,

t

2, ap. 7,

intervină pe Ungă noi In 
vederea remedieri! lucră
rilor". Ne conformăm 

;eaun sfatului primit, adresln- 
du-ne de această dată 
„Sclntell”, in speranța 
că, prin publicarea aces
tor rinduri, va fl spartă, 
In’ sflrșlt, crusta nepăsă
rii față do interesele a 
zeci și zeci de locatari,

Constantin 
PETROV1CI 
sfr. Vâscâuteonu nr. 8, 
blocul C 2, ap. 15, loji

Mai glumește omul, 
dar nici chiar așa!

șapte promisiuni... și
■ de la O.C.L.F 
constructor 
C.P.M.B., prin

- I 
atît

p.
■r.

încă dîn anul 1970, de 
rind m-am 'mutat In Io- ‘ 
culnța proprietate perso-' 
nală construită cu spri
jinul stațuiui, am consta
tat că. In timpul ploilor, lor necesare, dar toati
In .încăperi se Infiltrează au rămas.... simple răs-
apa prin fațada blocului. punsurl. în isceo.îtfi șl
Am semnalat, Imediat, ■ —i -»•.-■
acest lucru O.C.L.P.P. și 
consiliului popular, so- 
llcltlnd să se Ia măsuri 
pentru prelntimplnorea 
degradării locuinței. Au 
trecut de atunci doi ani, 
timp In care am făcut 
nenumărata sesizări, dar 
lucrurile nu s-nu schimbat 
cu nimic In bine. Dim
potrivă. in rău : camerele 
au căpătat Igrasie șl 
mucegai, devenind aproa
pe improprii da locuit. 
La ora actuală mă aflu 
In posesia a șapte răs
punsuri oficiale primite

la. 
la 
se 

comunică’ termene .ferme 
de executare a remedieri
lor necesare, dur toate

Vă e
Mai faceți

A venit frigul șl noi, 
locatarii blocurilor CI șl 
C2 din Iași, ne-am trezit 
In apartamente reci, lip-

f.de 
de 

care ml

tuațle, m3 întreb: dacă 
O.C.L.P.P. se dovedește 
lipsit de autoritate in fața 
constructorului, care, la 
rindu-l, lșl nesocotește 
propriile angajamente, de 
ce nu intervine consiliul 
popular municipal pentru 
a-I delermlna să se țină 
de euvlnt 7

Gheorghe ȚEME 
sir. Matei Ambrozie 
nr. 5, bloc D 3 b, 
scara A, ei. 7, ap. 30, 
sectorul 4, București

frig ?
o sesizare l

de căldură șl de apăilte de căldura șl de apă 
Mldâ. Cauza 7 Nu se șli« 
de ce constructorii ne-au 
tăiat pur sl simplu con-

’ în urma mai multor se
sizări adresate de-a lun
gul timpului diferitelor 
foruri locale și centrale, 
în legătură cu defecțiunile 
de la blocul proprietate 
personală In care locuim, 
,ain’ primit, din [jartea Di
recției do gospodărie co
munală șl locatlvă a Con
siliului popular al jude
țului Argeș următorul 
răspuns : „în urma reluă
rii-legăturii cu O.C.L.P.P.- 

sealzarea dv. este justifi
cată '.șj că deficiențele, 
semnalate există, Intr-a
devăr. Cu această ocazie 
s-uu luat măsuri pentru a 
se efectua lucrările de re
mediere a deficiențelor șl 
s-a stabilit ca Trustul da 
construcții Argeș să le li
chideze plnă la 25 iulie 
1071. Trustul de construe- _ . ---- , ........
ții Argeș a comunicat ta nr. 6, Curtea de Argeș

O.C.L.PJ’.-PltcșU. prin a- 
dresa nr. 23 550/1071. că a 
dispus lichidarea detl- 
clențelori" (semnează di
rector Ing. Gh. Tomn sl 
Inginer șef Teocloreanu). 
Răspunsuri asemănătoare 
am primit și din partea 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular Jude
țean Argeș, prin care se 
stabilește ca ultim termen 
de remediere 30 Ianuarie 

... ____  _______ 1U72. Greu de crezuL. dar,
Pitești, s-a constatat că cu toate asigurările orl- 

mite, constructorul nu s-n 
achitat nici plnă artă zi de 
această obligație. Ce să 
spunem atunci despre 
toate răspunsurile primi
te 7 Mal glumește omul, 
dar nld chiar așa !

Un grnp de locatari
din sir. Dospino Doamna

De ce tac edilii timișoreni ?
mulțl factori locali, ședin
ță la care, Insă, delegata 
oficiului, Ing. Nina Ulba-

voil să’ participe. Ajadnr, 
după atlta vreme, nici 
O.C.LP.P.. nici Trustul 
de ronstrucțll Timișoara 
șl nici consiliul popular 
n-au acționat In mod con
cret în vederea punerii la 
punci a Imobilului. Da

Revenim Io scrisoarea 
noastră, trimisă „Sclntell” 
in luna martie a.c.. adu- ...B,
clndu-vfl la cunoștință ru, nici măcar n-a blne- 
faptul că nici pină acum 
edilii timișoreni n-nu «unt 
măsuri de consolidare a 
blocului proprietate per
sonală In care locuim, 
deși defecțiunile (fisuri n- 
părute In structura de re
zistență șl in panourile de ,____ _ _________
prefabricate) au fost con- tBC QȚ!rei edim timi-
flrmate Intr-un raport wmwii T
ie expertiză tehnică In- WJrel 1 '
tocmii de specialiști. rnmltotnl nsnclnf lotDupă Intervenția rcdac- comitetul asociatei
lie!.'O.C.L.P.P ne-a con
vocat, pentru 14 aprilie 
a.c.. la o ședință cu mal

de locatari 
din blocul 157, 

cu mal Coleo Șogului, Timișoara 
________________Z._____________/

Diipă cum se știe, aloca
ția de stat pentru copii este gnjațl -cu contracte de mun- 
un drept prevăzut de lege că pe durată nedetcrmînatA 
In favoarea acestora, el fi4 sau slnt asimilați acestora 
swllndu-se In contextul ge-f” ' ■- -
neral al măsurilor luate de 
partidul șl slabul nostru 
pentru ocrotirea, creșterea 
și educarea copiilor, pentru 
sprijinirea familiilor cu 
copil. în înfăptuirea acestei 
poliției, o mare însemnătate 
are Molărirea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R, 
șl a Consiliului de Miniștri 
din august 1071, prin care 
alocațiile de stat pentru co
pil ou fost ■ majorate sub
stanțial.- Astfel, cuantumul 
general al alocației s-a ma
jorat. diferențiat In raport 
de nivelul salariilor șl nu- 
mănib-copillor. plnă la IM.-iitlHÎ 
Icih’MnaȚr-daVitoPiV pentru;gij y .ț 
beneficiarii domlciliațl in’ 
mediul, urban; respectiv, pi” 
nă la 130 lei pentru cel din 
mediul rural., De asemenea, 
prin aceeași notărire. virata 
plnă la card &e „acordă alo- 
cap® b t prelungită da la 
14 la 16 ani, mărindu-se In 
același timp șl numărul ca
tegoriilor Itenefictaritor de 
alocație. Totodată. In vede
rea sprijinirii fam’ll Hor cu 
nuilțl copil, recent, Comite
tul Executiv el CC. aî 
P.C.R. a hoiărit ca actualele 
alocații de stat pentru copiii' 
solartațllor șl al asimilați-: 
lor acestora să fie majorate 
după cum urmează : cu 20 
lei pentru al 6-lea copU, 30 
lei pentru al 7-iea, 40 lei 
pentru al 8-lea, 50 lei pen
tru al 9-lea copil șl urmă
torii. Cu aceleași sume se 
majorează și alocațiile pen
tru copiii membrilor coope
rativelor agricole de pro
ducție.

în cele ce urmează, răs- mama), mai ales rind pă- 
pyndcm cUUorHor Ghcr- .................................
ghina Gheorghe, din Med
gidia, Marla Pop, din Si
ghișoara, " " 
din Tg.

-<■ cârc S—
lor adresate redacției, unele 
lămuriri referitoare te de
terminarea beneficiarului 
de alocație, unitățile prin 
care se efectuează plata a- 
locațlei către diferiți bene
ficiari ai acesteia etc.

De la bun Început facem
_ precizarea că normele pri- ,... ...........

vlnd acordarea alocației de dorul alocației 
stat pentru copil, sini slabi- — dacă ambii 
IIte prin Decretul w. 285/ nose asemenea 
1MI9. modificai prin Dccre- văzute de art. 
iul nr. 273/1071 și publicat va primi soțul _ ____ _
In Buletinul Oficial nr. .109/ „excepție, In astfel de ca- 
1971 Potrivit art. 1 din'de- zur!, atunci drid soțul‘Osie 
erei, alocația se acordă fa- doctorand < bursier sau mili- ___ _____________
mlllllor cu copil, dacăiUnui tar în termeii, soția : v’a ■ fi -legal a stabilit că, plnă ta

sau ambii ’pfirințV’sint an
gajați -cu contracte de mua-

soluționarea procesului de 
divorț; alocația va trebui să

în ce privește- dreptul ta a- 
locețlo, sini srudenț.1 In ln- 
vățămintul superior de zl 
sau doctoranzi bursieri, 
membri, al unor uniuni pro
fesionale, militari în tmnen 
sau elev! al școlilor mili
tare ; sini pensionari sau 
benefictari de ajutor social 
de ta asigurările sociale de 
stat, pensionariT.O.V.R. etc.

După cum

beneficiara alocației In si
tuația părinților divorțați, 
dacă ambLt fac parte dLntr-o o primească, In continuare, 
categorie prevăzuta ta ort.
1 din decret, alocația se va 
acorda părintelui căruia 1 
s-a încredințat copilul, In
diferent că primește sau nu

... . ........... .........__ ...._
clnd numai unul dintre pă- această problemă esta re

soțul.
Referitor ta întrebarea a- 

d-esata de mal mulțl j ckl- 
torl l:t legăturii cu unitățile 
prin care se efectuează pla-

pensie do întreținere. Iar u alocației, menționăm că «■».'J ■ » r»n n 8 :■ « wjpxa ■ 1 *11‘1«. ‘ ’ A —vl.1l amM ol
rinți îndeplinește condițiile 
din nrtlcoiul 1 din decret, 
beneficiar al alocației este 
acesta. Precizăm că alocația

. _ _ . 1 se va plăti lui numai dacă
rezultă ■ din 1 se va încredința coplluL

I

i

giementată de articolul 3 
din decret, în situațlți pe 
care o relatați In scrisoarea 
dv., tovarășă Maria Ncguț, 
din Iași, vă precizăm jsrmă- 
toarele : plata alocației 
pentru copil se va face, po
trivit art. 5, alin, 1, «llt. 1, 
de către întreprinderea ta 
care a lucrat soțul dvl îna
inte de Incorporare pentru 
satisfacerea stagiului j mill- 

■, ;tar. In termen. Dacă !â flata 
, ■ ^nrerppj-ă.ri! soțul dv: p-ar 

XT’wcut parte dtate-o' cate
gorie a benefleîariloe fdc a- 
focațle, vl s^ar fi plății a- 
c*sț drept prin centrii! mi
litar caro l-a Incorporat

Pentru a răspunde șl al
tor cititori, precizăm |că la 
stabilirea alocației se arc în 
vedere cuantumul salariu
lui tarifar, bursei, țiv:'-'>lei 
ele. (In funcție do flecare 
categorie de beneficiar in 
parte), numărul copiilor a- 
flațl In întreținerea jfaml- 
llel, precum șl domiciliul 
beneficiarului (mediu [urban 
sau rural); în sensul Decre
tului nr. 283/193'0, republi
cat. „rangul” copiilor În
seamnă ordinea In carp s-au 
născut copil! In vlrstă de 
plnă la 18 ani, care nit sini 
în întreținerea stalului, nu 
slnt btrraicrl ele. Alocația 

dnlislâ de stat respectivă se plătește, Insă, numai 
are obligația să remită a- pentru copiii în virata de
locația părintelui căruia I p!nă la 16 an! împliniți,
s-a încredințat copilul. Da- Deci, pentru copiii 
că părintele căruia 1 s-a în- ț— -
crodințal copilul se recăsă- t—
toreste, dreptul de alocație _ șteștl 
se stabilește. " ’ '
vedere sl 
ml lie. ln< 
lu! a fost sau n 
dacă se 
pensie de 
cazul clnd 1 
acțiune ds divorț, plnă ta 
rămînerea definitiva a ho- 
tărirll judecătorești, bene
ficiarul de alocație este : a) 

■drifl numai unul dinkje'soti 

pensionar etc.), alocația o 
primește acesta ; b) clnd 
ambii soți Îndeplinesc a- 
ceastă condiție ceruta de le
ge, alocația b va încasa so
țul Deci. în cazul dv.. N.B. 
din Tg. Mureș,' întreprinde
rea In care lucrați, in mod

9

r

Răspuns la întrebările cititorilor
.......... ■ «.............

scrisorile primite la redac
ție, In practică so Ivesc li
nele dificultăți In legătură 
cu determinarea-beneficia
rului de alocație (tatăl sau

• ..; V. yș «ÎMa-A; fi?.:', ilQ '

Altminteri, organizația so-

rințll slnt divorțați sau In 
curs de divorț.

-------- — în ce privește stabilirea 
Grigore Plrvolu, beneficiarului alocației, art. 
Cărbuneștl, ș.a., -

solfckă, In scrisorile
t din |Decretul nr. 2<85<l&fi0, 
republicat, reglementează 
următoarele situații : —
cînd numai unul din soți se 
încadrează in vreuna din 
categoriile prevăzute In ari. 
1 (Bdlcă este salariat cu 
contract de muncă pe du
rată nedeterminata, student 
In învăță nilului superior do 
zî. pensionar ele.), benefi-

’ va fi acesta ;• 
soți 
condiții pi 
1. o! oca î i f 
Totuși, prin

— dacă ambii Inlru- 
ire- 
a o

____ „____ _.,...l care se 
află în Întreținerea sfatului 
sau . unei organizații ob- 

nu se acordă atoca- 
țle ; totodată, aceștia nu se 
iau în considerare la slabi- . 
Urca dreptului pentru cei-r'- 
lalți copil. De asemenea, 
alocația de stat pentru co
pil nu se poate acorda cu
mulativ cu bursa sau cu a- 
locațta de Inlrețlncrej pre
văzută de Legea nr. 371070, 
privind regimul ocrotirii u- 
nor categorii de minori. In 

-------<____    ___ _ acest caz,-go va opta pentru 
este saloriat permanent (sau acela dintre drepturi care ----__ ■ *___ . ..._______cjt0 nîfJ|____________ JJacg

opțiunea a fost pentru bur
să, alocația de stat se va 
plăti pe lunile iulie și au
gust — din perioada va
canței școlare de vară.

. . ivîndu-se în 
iuațla din noua fa- 
liferent flăcăi copi

ii nu înfiat, ori 
plătește sau nu 
Ini reținere. In 

'.re soți exista

Gheorghe PIRVA.Va Ț„,. ... .
N-a ve

(Urmare din pag. I)

a

o

vlngător dezordinea din e- 
vldențeie contabile ale coo
perativei.

Trebuie spus eft „pl 
principal In această încren
gătură de acte Ilicite a fost 
tot Mlrcea Arghlr. element 
cu antecedente penale, pro
prietar a trei imobile in 
București, fost patron (se
diul centrului din șoseaua 
Olteniței este proprietatea 

, Iul. pentru care cooperativa 
II plătește chirie). Arghlr, 
un tip rudimentar, abil șl 
întreprinzător, obișnuit să 

-tragă foloase, din orice, lșl 
dștigase faima de ..om ta
tei” șl „descurcăreț”, eu nu
meroase „relații”. Faimă 
care (curios) mal dăinuie 
șl astăzi la unii dintre cel 
rare l-au înconjurat

- Cli a fost el, centrul 
din Olteniței a da! rezulta
te frumoase, mergea foarte 
bine. Dacă n-ar fi făcut 
prostiile uslen... - ne-a 
mărturisit, cu regrel parcă, 
Constantin Paraipan. șeful 
serviciului C.F.I a! coope
rativei. ultlnd. pentru mo- 
meni, că prejudiciul canzni 
de „Arghlr șl compania” 
Ireve de o JumAtate de mi
lion Ici șl numai „punerea

ta punct* a evidențelor con
tabile la “acest centru care 
„mergea bine” , a însem
nat depistarea altor pa
gube lnsumlnd aproape 

ilonul” un milion lei. în fața a- 
ccstor date, dacă ceva 
mergea, Intrendevăr, foarte 
bine, acestea erau afacerile 
Iul Arghlr. Dovada : cu trei 
ani în urmă el și-a c’.împă
rat o vilă somptuoasă la 
Bănoasa (pesir. Potcoavei 
20) cu vie șl pomi fructi
feri. plătind un sfert de mi
lion bani gheață 1

E de neînțeles cum nu

n-a. luat atitudine, n-a în
cercat . nîcî cel mai palid 
gest : scoaterea la lumină a 
adevărului. De ce 7

— N-am vrut să mă bag, 
ca să n-am pe urmă neplă
ceri — ne explică cu... can
doare al doilea șef do echi
pă a! centrului. Constantin . 
Gogoașe.

— Neplăceri ? De la cine?
— Poți șă știi 7 Arghlr 

era un om cu experiență In 
treburi d-aslea. avea re
lații...

Să-I , spunem lașitate 7 
.. „„ ...... Sfi-1 spunem mentolliatea

putut) să apară, in actele îngustă., a Indiferenlulul 7 
contabile alo cooperativei, spunem înțelegere gre-
sltuațllle ^strălucite" de ca- " ‘ " jr —-- " ’•
re ne vorbea șeful C.E.I. 
Noi știm cit de scrupiiloșl 
slnt contabilii atunci clnd, 
intr-o balanță, un bănuț 
leso In piua sau în minus. 
Toiul se la de : ta ca^jăL Și 
pe bună dreptate. Probabil bine 
că. fn cazul de față, ața se 
Ințlmpta clnd era vorba de' 
un bănuț. Dar’cu milionul? 
Cu milionul lui Arghir c 
altceva !.., La centrul de de
servire unde era angajat, 
actele Ilicite ale Iul Arghlr 
șl ale gestionarei na mal 
erau un secret pentru ni
meni. Slulțl știau că se co
mit Ilegalități, dar nimeni

filă a Intereselor proprii 7 
Toate Ia un Ioc.

Iată șl părerea muncito- 
tlmplar Constantinrolul' 

Dinei î
— Arghlr ern foarte iute. 

Dacă-l spuneam că nu face 
ceva, ne-o reteza 

scurt :..,Ce te Lnterescază 7 
Vezi-țl do treburile tale !“ 
De asta pe mine,nu mă In
teresa ce face.„

Adică cum. „nu-I inte
resa” că Arghlr fură mutica 
lui șl-a altora ca el 7 De 
unde această indiferență 
fata de avutul stalului și. 
deci. față de interesele 
noastre, ale tuturor 7 Inti-

mldnre în fața „forței” Iul 
Arghlr 7 Ce fel de torță era 
aceasta, Întemeiată pe ne
cinste 7

Am schițat, sumar, portre
tul unul Infractor. După 
cum s-a văzul, ------------
indivizi ajung plnă la urmă 
acolo unde trebuie. Alaiuri 
de portretul Infractorului 
însă apare nu o dală por
tretul indiferentului com
plice. Al omului sau oame
nilor care închid ochii la 
neregulL Al celui care vede, 
dar nu'„se bagă”. Al celui 
care de fapt este păgubit și 
păgubește prin atitudinea 
tolerantă, îngăduitor cu ac
tul de necinste, ba, uneori, 
așa cum am văzul,, gala 
să-și „pună pielea la sara
mură”, să semneze In alb 
cecul de Încredere. Cui? U- 
nor Indivizi fără scrupule, 
puși pe căpătuială.

Cit de nodorltă este a- 
ceastă alăturare de oortrete 
nu mai este nevoie să o de
monstrăm. Pentru ca ea să 
nu se mal producă este ne
voie. peste lot. să milităm 
pentru activizarea opiniei 
pubiice. să așezăm peste toi 
opinia dreaptă in rolul de 
factor justițiar, oșa cum o 
cere apărarea Inloreselor 
societății noastre.

asemenea
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Modernizării

feroviar
mareaCRAIOVA

ȘI-AU PROPUS

CĂRĂMIZI
REFRACTARE

SUPERIOARĂ

La Grupul de petrochimie Borzești

îndrăz-

La Uzina de sirmă și produse din sirmă Buzău

sudate.

precizat că, paralel

nfunda In terenurile cu exces

(Din angajamentul rostit Li faja Con
ferinței Najionale a partidului).

— Atit angajarea, cit ți pregătirea 
cadrelor de muncitori trebuie să fie 
așezate pe cu totul alte baze,'in afa
ra empirismului șl provizoratului. 
Iată cum se face acum pregătirea 
Erta școală a torței de muncă. Șeoa- 

i profesională F.R.B. pregătește 
ucenici pentru nu mai puțin de 6—1 
meserii : în confecții, tricotaje, țe
sătorii, articole casnice, pielărie ș.a.

La cooperativa agricolâ Slobozia Moârâ, județul Ilfov, pe lerenurile pregătite din vreme se lucreazâ la se
minalul griului

Mill al BÂZU 
corespondentul „Scînteii'

Joi, în prima zl cu soare din 
ultima lună, pe ogoarele județului 
Neamț s-a lucrat din plin. in 
scopul recuperării rfiminerilor in 
urmă cauzate de ploi, Iri flecare 
unitate a fost revizuit pianul de 
amplasare a culturii griului, tscor- 
dJndu-se prioritate pregătirii șl 
Insămlnțărll terenurilor care pot fi 
eliberate de culturi chiar și In con
diții de umiditate excesivă., Ca ur
mare, cooperatorii din Țibucanl, 
spre exemplu, au Încheiat Ieri re
coltarea Întregii suprafețe de CM 
ha cultivate cu porumb. Pentru a

Cum este șl firesc. In asemenea con
diții. șl baza materială a tavățămin- 
tuiul profesional este precară. Ti
nerii care termină școala slut încă 
departe de a face față cerințelor 
producției. Școlile, neflind patronate 
practic de o fabrică de profil, nu au 
posibilitatea să țină, string și perma
nent legătura cu producția. Tinerii a- 
jung. adesea, ta fabrică, la angajare, 
tocmai buni pentru— a se califica. 
Or. cred că producția modernă re
clamă o foarte serioasă organizare 
a școlilor, așa emu a Indicat condu
cerea partidului, adică în sirinsă co
laborare eu producția. . Se cere o 
pregătire., complexă pentru, flecare 
meserie, nu pentru toate In un loc.

Azi răspunde Ia ancheta noastră Ing. MARIA FLUCSA, 
director general al Centralei industriei bumbacului din 
București

— La Conferința Națională ați 
definit asigurarea forței da 
muncă drept cea mal spinoasă 
problemă, care trebuie soluțio
nată netntirzlat. De ce ? Care 
shît principalele aspecte aflate 
in suspensia ?

vase cooperativa agricolă din But- 
năreșli nu terminat pregătirea na
tului

ușura efectuarea arăturilor, po
rumbul a fost transportat eu co- 
canl cu tot la capătul tarlalelor 
unde urmează să se execute depă-

Coop-eratlvele agricole din Județul 
Bacău mai au de adunat de pe 
clmp, la această dală, recolta de pe 
Încă 1 300 ita viță de vie. 3 500 ha 
sfeclă de zahăr și circa 40 OM Im 
porumb. Treabă destul do multă. 
Iată de ee biroul comitetului jude
țean de partid, Împreună cu orga
nele agricole, a adoptat măsuri țne- 
nlto să ducă la Impulsionarea lu
crărilor șl Încheierea lor in cel mai 
scurt timp. Toate cadrele acestor 
organisme se află In unitățile agri
cole pentru a rezolva pe loc pro- 
'T'”........W

(Din bilanțul activiiSjii Centralei indus
triei bumbacului din București, In porieada 
care a trecui din aclualul cincinal).

sintetic, 
t»ii <•■;<>- 
pollstl- 
ca și

blemele ce se ivesc. Zllni 
torul țăranlTâr ira..,
10 000—10 000 de muncitori? ..... 
nari, sludențl șl elevi din orașe șl 
sate. Stațiunile de mecanizare n 
agriculturii au confecționat lăzi 
mari pe care le atașează In spatele 
tractoarelor pentru a scoate recolta 
de pe dmp. De asemenea, pe culti
vatoare șl alte utilaje au fost mon
tate platforme pentru transportul

.'.Sporul valorii producției globale 
ce-1 vom obține echivalează ci peste 8 
luni din realizările primului an al planu
lui cincinal, el urmînd a se realiza 3/4 pe 
seama valorificării superioare a mate
riei prime șl numai 1/4 pe seama crește
rilor elective de producție. De ttsemenea, 
prin creșterea Indicilor de ntllhare a ma
șinilor vom obține. In țesătorii, un spor 
egal cu producția unei țesătorii și filaturi 
medii. Iar prin utilizarea mal bună a su
prafețelor de producție vom realiza un 
spor de peste 4 milioane metri pătrațl 
țesături șl de circa 2 000 tone lire...’.

utilaje unicate care func
ționează la parametri 
InalU. Echipamentele teh
nologice pe care le-am 
realizat prin nutoutîlare nu 
fost montate in spațiile 
existente. Ele au ridicat nu 
numai gradul de utilizare a 
suprafețelor productive, ci

. ,„..T pe
urna industrială 

slnt căutate

©ecțla electroliză au 
fost reamplosate o 
seamă de utilaje. Iar 
in spațiul rămas liber 
s-a montat o nouă li
nie de fabricație. A- 
ceasla a permis obți
nerea in plus a unei 
cantități de 3.000 tone 
do hipodorlt de sodiu 
pe an, Lucrări ase
mănătoare s-au efec
tuat și la Instalațiile 
pentru producerea aci
dului monodoracetlc. 
tridor-elilenel, erblci- 
dulul 2.4 D.

în cadrul uzinei de 
cauciuc sintetic, ca ur
mare a unor studii și 
experimentări efec
tuate de Inginerii 
Ghcorghe Mancaș și 
Mircea Roșu. In secția 
polistlren au fosi e-

tehnlce slnt concen
trate spre obținerea in 
aceleași InstalatU a 
unor producții de 
două șl de trei ori mal 
mari declt cele prevă
zute Inițial .In proiec
te; Acest lucru se 
realizează pe două 
căi : pe de o narțe. 
p-Jn modernizarea 
principalelor utilaje. 
Iar po de altă parte 
— prin îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabri
cație. De menționat 
că marea majoritate a 
acestor lucrări ®e rea
lizează cu forte pro
prii. prin autodotare. 
Cltevn exemple sint e- 
dlflcatoare. La uzina 
chimică, pe baza pro
puneri! făcute de tag. 
Ghcorghe Bursuc, in

nu du® șl la un spor con
siderabil de producție.

în completarea celor spu
se de maistrul Stan Cazan 
trebuie 
cu Implicațiile directe în 
procesul de muncă șl In re
zultatele uzinei, realizarea 
utilajelor șl n unor compo
nente în ateliere proprii a 
redus In mare măsură Im
porturile, economlsindu-se 
Importante fonduri valu
tare ’

— Unul din principalele 
obiective ale actualului cin
cinal pentru dezvoltarea ti

de stații pentru 
alte cinci au 
zale.

Creșterea par 
motive electrice, 
ce șl hidraulice 
ponderea trarjiu 
te $1 dleaellzate 
proope W lo sulă. Reducerea 
parcului de locomotive cu 
abur, prin Introducerea loco
motivelor moderne, n mărit vi
teza de circulație. a sporit 
tonajele remorcate și a Îm
bunătățit condițiile d» muncă 
ale personalului de exploatare. 
Tn actualul cincinal, prin elec
trificarea unor secții noi, prin 
dotarea In continuare cu loco
motive Dlesel-electrice; procen
tul de electrificare și dlesellza- 
re pe Regionala căi i ferate 
C-alova va ajunge la circa 07 
la sută.

ducerea
ultimul >’!i JJJ -.j,
lor expediate a crescut de peș
te patru ori.

Printre factorii care au de
terminat acest rezultat se nu
mără: dleseitearea șl electrifica
rea tracțiunii, dublarea liniilor 
pe distanțe mai mari, echipa
rea liniilor cu instalații de 
centralizare eleetrodinamlcă, 
blocuri de linie automate, au
tostopuri etc. în acest an a-au 
încheiat lucrările de centrali
zare eleetrodinamlcă a tuturor 
stațiilor pe distanța Ftliași — 
Tg. Jiu. în cadrul acestei lu
crări s-au construit șase clădiri 
J~ câigto-1,1 iar

fost modernl-

clama Inițiativă, 
neală. Trebuiau realizate in 
uzină unele componente 
ale utilajelor celor trei 
linii tehnologico care ur
mau să fie reorganizate,. 
Și de această dată comu
niștii au fost în fruntea 
acțiunii In scurt timp, ti

de 
apă. La Săuceștl, oamenii au tăiat 
mii de snopi de nuiele din Valea 
Șiretului pe cate l-.au, pus. Jn Vțcte-'X. 

‘-tile cele mirtjgrel'eftfarmlna aatrtftrjfV 
văr ii Ui șosea pentru mijloacele de 
transport. Acum, odată cu îmbu
nătățirea vremii', toată suflarea su
telor a Ieșit la clmp. La Hetnelușl, 
peste 3TO de țărani cooperatori au 
impinzit tarlalele cu sfeclă de za
hăr și porumb. Odată cu recol
tatul se face șl transportul produ-

(Corespondentuî 
„Scînteii", Ntstor Țulcu). — 
în vederea satisfaceri! la timp 
și In bune condiții a ce
rințelor de transport -mereu 
cresetnde. cu minimum de 
cheltuieli, pe raza Regionalei 
de căi ferate Craiova sej conti
nuă cu Intensitate acțiunea do 
modernizare menită să asigure 
sporirea capacității de trans-

■ ,/X re_

cost. In

DE CALITATE

Inițiativa colectivului s-n 
dovedit o adevărată re
zervă internă, generatoa
re de noi energii și acțiuni. 
Pe temeiul unei analize lu
cide, realiste, colectivul de 
muncă ol uzinei de sirmă 
s-a angajat. In cinstea Con
ferinței Naționale a parll-

— Cum sb conturează. In co
drul centralei du., a,naa/ani<mtal 
de o realiza cincinalul înainte 
de termen ?

Producții sporite, cu aceleași instalații

cadre, de unde sa va asi
gura ?

— Aduc In discuție o problemă de 
fond : modul iu care se elaborează 
studiile de fundamentare a resurse
lor de forță de muncă. Direcțiile te
ritoriale ale forțelor de muncă ve
hiculează încă niște cifre globale
le fundamentarea Investiției de la 
Giurgiu s-a apreciat, statistic, că 
există disponibilități de circa 10 G®0 
do .oameni care pot fi atrași în In
dustrie — iar clnd se ajunge la an
gajări efective se dă din colț in 
colț, se aleargă In dreapta ®l-n stin
gă. deoarece analiza nu s-a făcut pe 
structură, în funcție de sex, virată 
ș.a. Plnfl la urmă, situația între
prinderii „Dunăreană" va fi solu
ționată. Sperăm să primim In acest 
sens un mai substanțial sprijin și din

partea organelor locale de partid. 
De asemenea, in curind se va da 
In folosință la Giurgiu un cămin 
pentru nefamillșU, -cu circa 399 de 
loturi.

— Pe de o parte, căutati forjă 
de munc.fi, pe de alta, cea exis
tenta na este utilizată destul de 
eficient, Ne glndim, de pildă, la 
indicele scăzut — 91 la Sută — 

'de utilizare a fondului de timp 
maxim disponibil In 8 luni clin 
acest an, fa unitățile centralei,

— Trebuie să avem In | vedere 
faptul că, In unitățile noastre, din 
totalul lucrătorilor, peste HO la sută 
slnt temei.

— Vă supunem atenției urmă
toarea situație de la întreprin
derea textila „Dunăreană* din 
Giurgiu — care va intra în 
funcțiune la sfirțltul acestui an ; 
din necesarul de 3 534 de cadre 
pentru calificare s-au angafat 
numai 2&3. Diferența, de 1041 
de

ALBA JULIA. (Corespondentul 
’AScinteli",' Ștefan Dlnică). ■ Fa
brica de produse refractare din 
Alba Iulla n obținut In ultimele 
luni realizări Importante pe li
nia creșterii calității produsele: 
sale. Specialiștii unității acordă 
in acest scop o atenție deosebită 
respectării tehnologiei de fabri
cație, sortării și Introducerii in 
procesul de producție a unor 
materii; prime corerîpunzătoare 
calitativ, fără amestec de metal 
șl corpuri străine. în același 
timp, n sporit preocuparea pen
tru Întreținere șl executarea 
unor reparații care să asigure o 
bună funcționare, pentru o du
rată mal Îndelungata, a mașini
lor șl utilajelor din secțiile de 
bază — prepararea șarnotel șl 
presarea cărămizilor refractare. 
Rezultatele n-au Intlrzlaț să a- 
parS. Un exemplu, din mul
te altele : ciclul de utilizare 
o cărămizilor refractare a cres
cut de la 12,48 turnări pe oală 
la 14,43 turnări. Acesta este aju
torul tovărășesc pe care colecti
vul Fabricii de produse refrac
tare din Alba Iulla 11 dă side- 
rurgiștllor de la Galați șl Hu
nedoara pentru a obține cit mal 
mult oțel peste plan.

in transportml

l s& nor- 
ocu- 

ița cum 
t — ac- 
i subor- 
noi cu- 
jtrcbulr 

trebuie i

nușatul. Avansate cu aceste lucrări 
sint și cooperativele agricole din 
Davldenl, Gircina, Blrn, Bozlenl și 
altele. De asemenea, folosind eu 
pricepere fiecare „fereastră" din
tre ploi, mecanizatorii care ser-

zlna a realizat un spor de 
producție de aproape 2ă 
îa sută.

Aria de Investigație, de 
fructificare a tuturor re
zervelor interne nu s-a o- 
prlt insă aici. Noi șj r»ol 
posibilități de majorare n 
producției și de ridicare a 
calității acesteia erau des
coperite si valorificate, e- 
fectele lor lmcriind in bi
lanțul unității cifre de ordi
nul milioanelor de lei dfo- 
ducțle șl economii. Se poa
te saune, pe drept cuvlnt. 
că alei, la uzina buzolonă

în anii care au trecut de 
la Intrarea ei In funcțiu
ne, Uzina de sirmă ș! pro
duse din sirmă din Buzău 
a cunoxcu*. o viguroasă as
censiune,. Noua unitate in
dustrială s-a impus, prin 
calitatea produselor sale, 
atenției beneficiarilor din 
țară șl străinătate, cuce- 
rlndu-$l In scurt timp o 
poziție atjreclaiă printre 
producătorii de sirmă șl e- 
leclrozl de sudura.

Realizările de prestigiu 
obținute de uzina buzolănă 
In asimilarea șl fabricarea 
unei largi game de produse 
competitive pe piața inter
națională sint rodul hărni
ciei, capacității și compe
tenței profesionale a colec
tivului său de muncă. Cel 
mai important succes obți
nut pină acum de uzină 11 
constituie formarea șl ma
turizarea rapida a colecti
vului de muncă, plin do 
inițiativă, dornic mereu de 
perfecționare, de autodepă- 
șlre. Rezultatele acestor 
permanente preocupări, 
caro caracterizează pe fle
care muncitor, tehnician șl 
Inginer al uzinei, și-au gă
sit întruparea In sporuri în
semnate de producție, In 
reducerea consumurilor spe
cifice de metal șl a prețu
lui de cost, in diminuarea 
importurilor de utilaje și 
piese de schimb.

O atenție deosebită a fost 
și este ocordată în uzină 
problemei sporirii produc
ției, pe aceleași suprafețe 
șl cu aceleași utilaje. In 
contextul acestor preocu
pări. sneclallstli uzinei au 
elaborat un studiu pri
vind posibil ilă iile de 
creștere a producției de e- 
lecîroz! de sudură și asimi
larea unor noi tipuri de 
dimensiuni miel. Dar piuă 
la aplicarea practică a stu
diului mai trebuia făcut un 
pas care, la rindul său. re

am mai de®- 
în final am 

. miliarde lei, 
producția globală

cocenilor șl eliberarea terenului In șelar. Cocenii sint scoși la marginea
vederea insămințărllor. Șl in co- tarlalei cu trei platforme, fiecare
operativele agricole au apărut ini- trasă de dte două tractoare. La co-
țiative valoroase. La Buhoct, Unchi- operativa agricolă din satul Si ce
țoasa, Fintlnele, cooperatorii au tul, apa băltește7 pe mari suprafețe
confecționat sănii speciale sau au cu sfeclă șl porumb. Pentru a grăbi
pus tălpici la căruțe pentru a nu sa lucrările, consiliul de conducere a

______________________ format mai multe echipe, care sapă 
|ș/’canale șl. evacuează apa din tarlale 
fei'ta »yjAwĂt,n riul Șiret, iar în urma lor vin 

cooperatorii și recoltează.
Dar, așa cum arătam ta Început, 

pe clmp sini Încă mari cantități de 
porumb, sfeclă de zahăr, struguri șl 
cartofi. Șl aceasta Îndeosebi in co- 
opefatlvelc agricole . de.^producție J 
îdin'kValoa Seacă. Bue3eșl£''>Oniș- < 
cant Blaga. Girlent. unde recolta
tul porumbului abia a Început. De 
aceea slnt necesare în continuare 
eforturi susținute pentru ca toată 
producția să ajungă In cel mal 
scurt timp tn hambare»

B. GIIEORGIIJE 
corespondentul „Scînteii"

zlncl noastre — ne spune 
Leonid Cazacii, directorat 
uzinei — era fabrica de 
plase sudate. Intrarea In 
funcțiune a acesteia Înain
te de termen ne putea a- 
duce uri spor Însemnat de 
producție. Analizlnd în co
mitetul oamenilor muncii șl 
în comitetul de partid po
sibilitățile de scurtare n du
ratei de execuție a lucrări
lor de construcție . și de 
montaj, am ajuns ta con
cluzia că, in prima urgență, 
trebuie realizate acoperirile 
halelor, fundațiile utilaje
lor, liniile electrice și ener
getice. în acest fel. pentru 
o bună bucată de vreme, 
concomitent cu efectuarea 
celorlnlte lucrări de con
strucție. fabrica putea să 
intre iri orobe tehnolo
gice ți chlur In producție.

Transpunerea In fam a 
măsurilor stabilite s-a do
vedit extrem de eficientă. 
Intrarea In funcțiune cu 
mult înainte de termen a 
fabricii de plase 
conjugală cu celelalte căi 
de creștere a producției, a 
permis colectivului uzinei 
buzolche să-și suplimen
teze din nou angajamentul 
penii u anul In curs. Celor 
37 milioane lei 11 s-nu a- 
dăugat încă 18 milioane lei. 
Așadar, producția pesta 
plan fn acest an va însuma 
45 milioane let O cifra caro 
semnifică răspunsul harni
cului colectiv do muncă de 
la Uzina de sirmă ș! pro;iu- 
se din sirmă din Buzău ta 
chemarea partidului de a 
realiza aclualul cincinal 
înainte de termen. In același 
timp, este un răspusis con
cret dnî necesităților de e- 
leclrozl de sudură și de 
alte produse din sirmă re
clamate de diferite sectoa
re ale economiei naționale.

— La Conferința Națională aji 
opinat pentru preluareai în ca
drul centralei, a întregii acticl- 
tăți de comerț exterior. Ce ecou 
a avut această propună 

—SuSil^&rW nota- Tă-i 
mal ca centrala noastră să 
p® nu numai de export — ; 
face acum — ci șl de Impoi 
tivltnte aflată, deocamdată. Ii 
dlnen altei unități. Oare nu 
noaștem cel mai bine co ne [trebuie, 
dt ne trebuie șl dnd trebuie să 
importăm ? Nu mai slut necesare 
dovezi pentru a arăta că producăto
rul știe cel mal bine ce să! aleagă, 
în plus, ingcmănlntl cele două laturi 
— importul și exportul — am pu
ica asigura, fără discuție, o mal 
înaltă eficiență a întregii noastre 
activități de comerț exterior. Mai 
pe larg, argumentele In acest sens 
le-am prezentat !nlr-o adresă trimi
să ministrului Industriei ușoare s! 
mlnl.'itnilul comerțului exterior Spe
răm cu răspunsul să vină repede sl 
să fie favorabil, fiind convinși că și 
pe această cale vom putea acționa 
pentru realizarea cincinalului înain
te de termen. In condiții de Înaltă 
eficiență.

tulul germinativ pentru insămln- 
tntisl griului pe tarlaua destinată 
lotului scmlncer. Eliberind cu prio
ritate și pe orice vreme tarlalele 
destinate cuiluril griului, coopera
torii din Birgăoani, Căciulești șl 
Giiigoleșt! au creat front larg de 
lucru mecanizatorilor Ia pregătirea 
patului germinativ, reușind astfel 
să insămințeze cu grlu suprafețe 
cuprinse Intre IM șl 153 ha.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii" 

! ! .  . . , ''

Cauciucul 
soda caustică, 
rura de vinii, 
renul, fenolul, 
celelalte aproape 
de produse care 
fabrică în marile 
nltăți chimice de 
platfo; 
Borzești.
tot mal mult, ntlt pc 
Dința internă, cit șl ia 
export. Pentru a face 
față solicitărilor, chl- 
mlstU de aici se stră
duiesc să nună In va
loare toate rezervele 
interne de care dis
pun. Tovarășul Ingi
ner Petre Bunea. di
rector general al 
grupului de petrochi
mie ne spunea că. în 
prezent, eforturile spe
cialiștilor sl cadreio-

4”‘.— Aceasta este o fustifiedre 
plauzibilă ?
Da, în măsura în care se Iau 

în considerare 
concediile de ma
ternitate șl ele 
altă natură. In,
industria ușoară 
s-a făcut un stu
diu privind posi
bilitatea l'de a 

scoate din producție, pentru 2 ani, 
femeile care nasc, asigurimSu-il-ae in 
aceasta perioadă o Indemnizație e- 
chlvalentă cu o Înseninată cotă din 
salariu. Dlndu-se cur® unei ș aseme
nea soluții, slnt convinsă că or clștl- 
ga producția. Surplusul de muncitori, 
l-am pregăti din timp, cu grijă, pen
tru a nu afecta producția, dar nîcl 
productivitatea muncii.

o rezerva internă

— Clnd am pornit ampla acțiune 
de descoperire și valorificare a tu
turor rezervelor interne ale produc
ției, nu ne-am propus să Îndeplinim 
dndnalul în patru nnl eau In patru 
ani șl Jumătate. Am dorit, pur șl 
simplu, să ducem ta bun sfirșlt o 
sarcină de partid deosebit de im
portantă : folosirea deplină, cu ma
xime rezultate pentru producție, a 
Ițotențlalului tehnic șl uman din 
fiecare unitate economică. Șl, pen
tru aceasta, înainte de orice, am im
pus să se respecte realitatea, am 
cerut tuturor să ta In calcul rezer
vele existente. S-a luat fabrică cu 
fabrică, secție cu secție, s-a anali
zat cum sini În
cărcate utilajele, 
cum funcționează, 
cum sint Întreți
nute ; s-a verifi
cat competența 
cadrelor, gradul __ .__ _________
de calificare ; s-au 
notat propunerile, foarte multe pro
puneri. Am analizat, ta nivelul cen
tralei. primele rezultate, am mai in
sistat In unele întreprinderi o dată, 
de două, de trei ori șl 
coperit noi resurse, 
ajuns Ia cifra de 1,9 
care reprezintă . ” ....... ... .
suplimentară ce 6 vom' obține In 
acest cincinal, producție concretiza
tă In milioane de metri pătrațl de 
țesături șl mii de tone fire. Ceea ce 
înseamnă realizarea planului cin
cinal in circa 4 ani șl 9 lunL Consi
der insă că angajamentul nostru nu 
constituie nicidecum o limita peste 
care hu putem trece, .dacă-pe' pax--4«* 
curs vom descoperi noi resurse.

— Nu s-a manifestat o oare
care, să-i zicem, „prudență".» ?

— Nu s-a lucrat cu prudență, cl 
cu seriozitate. Nu am aeceptat șl nu 
vom accepta niciodată entuziasmul 
gralulC Nu am fixat apriori niște 
cifre globale, iluzorii, el, așa cum 
am arătat, am gindlt, ani măsurat, 
am calculat Au fost șl Întreprinderi 
In cadrul centralei care, nu știu din 
ce motive, șt-nu fixat niște angaja
mente foarte mobilizatoare, numai 
că au omis faptul esențial că nu 
slnt in stare să-și Îndeplinească 
exemplar nld sarcinile de pian. Șl 
ne trezim că la sfirșlt de trimestru 
aleargă pe la centrală si minister, 
cerind ajustarea cifrelor de plan ca 
să ..lasă" bine șl cu planul șl cu an
gajamentele. Acesta este un lucru 
deosebit do grav. De ce insist asu
pra acestor chestiuni 7 Spre deose
bire do alte întreprinderi, unitățile 
noastre lucrează de pe acum In trei 
schimburi. Coeficientul de schim
buri în secțiile de buză este de 2.82. 
Domeniile extensive de acțiune slnt' 
foarte limitate, cum se vede. Ceea 

■ee ne-am propus să facem In plus

■
dului, să realizeze in anul 
1972 o producție suplimen
tară evaluată 1a 18 milioa
ne lei Dar Izvorul Inițiati
velor s-n dovedit nesecat. 
Alte posibilități șl rezerve 
au Ieșit la iveală șl astfel, 
In scurta vreme, angaja
mentul inițial a fost refor- 
mutat : 27 milioane leL

— Atelierul nostru de 
autoutilări — ne spunea 
maistrul Stan Cazan, secre
tarul comitetului de partid 
pe uzină — are de acum o 
experiență bună. Am reu
șit să realizăm o serie d'

Convorbire realizată de 
Viorel SAIAGEAN
____________________

feetuate modificări In 
fluxul tehnologic, care 
ou permis sporirea 
producției anuale eu 
4 GTO tone. Tot aici sa 
experimentează obți
nerea pollstlrenulu! in 
autoclave de mare ca
pacitate. Numai prin 
punerea In funcțiune a 
unei singure autocla
ve de 21 mc. produc
ția anuală de poltall- 
ren va crește cu circa 
1 OM tone. Amttle lu
crări do dezvoltare a 
capacităților de pro
ducție se execută, ta 
prezent, șl ta instala
țiile do cauciuc sinte
tic, detexan, hexaclo- 
ran. feno! și acetonă.

Gh. BALTA 
corespondenta! 
„Scînteii"

...Șl AU REALIZAT:
Centrala industriei bumbacului a obțl- I 

nnt peste plan, în anul trecut și în trei < 
trimestre (preliminat) din acest an, o 
producție globala de 450 milioane Iei, 
ceea ce reprezintă circa un slert din an
gajamentul de suplimentare a producției 
In perioada 1971—1975. S-au realizat în 
plus, printre altele, 3 milioane metri pS- 
trațl (osaturi, 1 500 tone lire, 50 mi
lioane Iei beneficii, 20 milioane Iei eco
nomii la prețul de cost. Cu bune rozul-1 
tute se îndeplinește șl planul de export, , 
ca șl programul de înnoire a producției, ‘ 
urmărlndu-se, în final, valorificarea su
perioara a materiei prime.

BACAU

țribuna experienței înamtate

NEAMȚ

munc.fi
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româneștl.- are 
prelua, păstra

atestlnd ' țy ulau,„. uu uvcu.„uu,viw 
arhivelor, cărțile și manuscrisele bi
bliotecilor, monumentele rcconatltul- 

erolră n acestui W POH ® M“

W.'1! |
meni de știință șl cultură, activiști 
da partid șl de stal, cu ajutorul unor

acțiune largă de depistare, ochlzl^ 
țlonnre ș! coîiservare a tot ceea ce
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Oricare dintre.definițiile date mu
zeului în dicționarele mal vechi sau 
mal noi fixează rolul Instituției a- 
mlnllte — do depozitară a unor va
lori ce' ț.prerinlă un interes artistic. 
Istoric, științific etc.“. Noțiunea se 
confundă — chiar dacă nu in în
tregime — cu cea de tezaur de măr
turii docămenfare, leglr-d astfel mu
zeul de patrimoniul său. Poate fl 
considerat: așadar patrimoniu ol 
muzeului de Istorie totalitatea ace
lor valori păstrate — conservate,, de
pozitate sau expuse — care consti
tuie pentru unitatea cu un atare pro
fil principalul mijloc do evocare
— In chip eomplex, plenar — a unei 
activități umane, Istoricește afir
mată, n unul anume capitol, unitar 
în timp și spațiu, din dezvoltarea 
Boe'.nJâ.

în chip firesc, elaborarea acestei 
noțiuni trimite către îndelung dez
bătute definiție a obiectului de mu
zeu In unitățile cu profil de istorie
— constituirea sau dezvoltarea nici 
a ceea ce numim patrimoniu im- 
pliclnd neapărat criterii dare de 
selecție șl incorporare n materialu
lui. în acest din urmă sens, o Îm
prejurare ne apare obligatorie do 
consemnat In încercarea de a defi
ni corect conceptul țoblect’de mu
zeu” : nu vechimea, nici patina cu
tare! opod constituie atributul prin
cipal nl obiectului de muzeu In In
stituțiile cu profil de istoric, d cali
tatea — autentificată — de a fi măr
turie directă șl purtătoare de sem
nificații a unu! .fapt Istoric.

Din această accepțiune a noțiunii 
aduse ta discuție, se desprind, cu 
privire la patrimoniul unităților de 
istorie, clteva concluzii. Una din
tre acestea are In vedere că patri
moniul muzeelor de Istorie se cere 
selectiv constituit, slind în sarcina 
tuturor factorilor cu preocupări in 
această direcție să diseearnă de fie
care dată, pe baza preceptelor ma
terialismului Istoric, adecvat apli
cate. ceea ce Intr-adevăr reorezlntă 
mărturie n dezvoltării soduie, evl- 
ttnd astfel includerea nttlor atestate 
ale unei — In cele mal bune cazuri
— „mld istorii*.

O a' doua concluzie — cu însem
nătate șl consecințe majore — pri
vește limitele de timp Intre care 
una sau alta din mfirturillo dezvol- Ic — ascensiunea ---------
tării Istorice pot căpăta însușirile Phpor pe treptele istoriei, din cele
documentului și ale obiectului mu- mnl îndepărtate timpuri pînfi azi.. In
zelstlc. în accepția pe care am In- vatra oe care dintotdenuna o locul-
corcaț să o dăm acfțsluln din urmă, ț-o- DJnd țl pe acest tărlm pilda
apare ca axiomă că obiect de mu- 
zeu poate șl trebuie sl fie atestatul 
cu valoare Istorică, Inclusiv al celei 
nud apropiate contemporaneități. Do-

săvirșirea revoluției burghezo-demo- 
cratlee in România, trecerea In eia-

susțină șl cLllorlrea unor muzee, al- 
___  _ Gâtuirea și creșterea patrimoniului 

pa revoluției socialiste; șl construi- lor. Preluarea șl dezvoltarea acestei 
rea societății socialiste multilateral 1 —1 — —■ ——-
dezvoltate constituie istorie in'plină răj-cu 
desfășurare. Ca întreaga istorie, a- 
ceasta ■ lasă și ea mărturii — pe 
care orice muzeu, 
riște o prezentare 
di’Zvo'.târîi > societății 
menirea “ de a le 
și expune. Rezultă __ ____ _
■drept obiectiv imediat al- muzeo
logiei romanești contemporane” o

tradițil apare azi cu atit mai nccesa- 
j cit ritmul dezvoltării noastre 

Istorice a devenit mal intens, mal ae- 
_ scelerat,■- deci mal dans .și ., mai

netrebulnd să bogat in evenimente ca orldnd. 
Incompletă : a : Constituirea pa'trimon’ulul Muzeu-' 
românești.’ are lui< dei Istorie a! Republicii Socia

listo România este o plldă ln acest' 
din nceasta ? șenș. Ața cum se ..știe,- acțiunea de, 

i ni mx-zon- .adunare In noul lăcaș de cultură a 
îino'ra dintre cele mal'semnificative 
mărturii ale Istoriei noastre națio
nale s-a desfășurat cu. concursul, rou-

I ' “'SS |> ■JSîlJCl
reprezintă mărturie de natură mu- 
zdlștlcă a proceselor, fenomenelor șl 
evenimentelor Istoriei ,,de nz!“.

liste lesne de înțeles cĂ succesul 
unei Memenen acțiuni (lor nu com
panii ’) de strlngere a tuturor măr- 

■ rarlilor muzeistice alo istoriei noas
tre prezente nu poale fl asigurat lă- 
atnd-o’ doar în seama mănunchiului 
resîrîns al lucrătorilor din muzee. E. 
necesar să se întreprindă un efort 
colectiv, .cu participarea factorilor 
aflați in cele mal diverse sectoare 
ale vieții sociale, de la care s-ur cere 
șl un mai treaz simț nl Istoriei, ma
nifestarea mal activă șl mai eficientă 
a grijii de a selecta .șl păstra măr
turiile dezvoltării de ,.ncum" o so
cietății noastre. Pentru că, referin- 
du-ne la patrimoniul muzeului do 
istorie, este obligatoriu să se con
semneze și o uita Irflrătură a sa : 
aceea de a fl operă colectivă, istori
cește constituită, cu participarea 
succesivă n generațiilor de cărturari 
pntrloțl, de oameni ai muncii, a În
tregii nnjiuni.
■ Există tn prezent, în muzeele de 
Istorie ale i României, o zestre consi
derabili) șl de o inestimabilă valoare 
atertlnd — alături de documentele

iinel conștiințe’ luminate de fiacâra 
celui mal fierbinte’ patriotism, multi 
cărturari șl mllllanțl nl vieții soclol- 
polltlce n-au pregetul In trecut să

xj .uțj țrtlțțM....1 
zoologilor de. pe 'întreg cuprinsul 
țârii, cu participarea a numeroși oa
meni de știință șl cultură, activiști 
do partid și de stat, cu ajutorul unor 
întreprinderi cu profiluri dintre cele 
nial Variate. '■■

Din adevărul axiomatic că patrimo
niul muzeelor de Istorie constituie 
proprietatea statului socialist, ca bun 
al întregului popor, rezultă necesi
tatea de a.statua o atare realitate șl 
de a crea condițiile optime de ma
nifestare a eL în newt sera trebuie 
relevate unele neajunsuri existente, 
rezultlnd atit din dispersarea In prea 
multe acte normative a măsurilor ce 
reglementează statutul patrimoniului 
muzeal (decizia 48224R04B a Ministe
rului Culturii, decretele 11/1C3T, 
«fl 1&J5, dispoziția C.S.C.A. G28'IKJ 
etc.) cit șl, mal alea, din Împreju
rarea că acestea nu asigură totuși, 
integral șl plenar, cadrul propice de 
desfășurare a tuturor; activităților 
Implicate de necesitatea constituirii, 
depozitării, expuneri! șl conservării 
bunurilor aflate în muzee. Intrarea 
In vigoare a unei Legi a muzeelor 
din Republica Socialistă România — 
a cărei elaborare șl dezbatere în 
organismele de, resort durează, ce-l 
drept, cam de multă vreme — ar 
asigura, neîndoielnic, condițiile ce se 
Impun pentru dezvoltarea patrimo
niului noștru muzeal.

Reflecțiile cuprinse în’rîndurlle de 
_ față . nu însă , ca punct dc pornire 
dubla calitate n pairimonlulul mu
zeului de Istorie — de n fi instrument 
de cercetare științifică șl, totodată, 
factor eficient dc educare, de culti-

vare a sentimentelor patriotice. Ca 
instrument de cercetare științifică, 
patrimoniul muzeelor de istorie din 
România țl-n afirmat de multă 
vreme virtuțile, bogăția șl pluroliui- 
jen resurselor sale. Cercetătorii' tre
cutului nostru au Insă datoria să 
reflecteze mal cu seamă asupra 
formelor do valorificare științifica a 
fondului muzeistic — mal multe și 
mai variate oricum, declt dhar stu
diul sau comunicarea publicate In 
revistele cu circuitul rest.rin8 ol 
strictei specialități.

Rolul activ șl consistent in acțiu
nea do cultivare a sentimentului, pa
triotic, a Idealurilor nobile ce au 
animal dlntotdeauna lupta poporului 
jnostîȚJ pentru dreptate socială șli li
bertate naționala constituie, fură 
doar șl ponle, funcția majoră pe care 
p deține patrimoniul unul muzeu de 
Istorie. Programul Partidului Comu4 
nl®t Român: de imbuttatațlre alactlvl| 

-Ăfițll ideologice elaborat la Plenara 
C C.'al P.C.R. din 3—3 noiembrie șl 
însușit dc Conferința Națională a 
:parlld>iiul presupune în chip firesc 
amplificarea șl diversificarea funcție! 
culturol-propagandlstlce a muzeelor 
;de Istorie prin valorificarea cu 
maximă eficiență a potentelor eduf 
jcatlve aie patrimoniului acestor Instl- 
ituțll.’ Expunerea fondului de valori 
muzeistice taxată pe criterii Ideologi
ce ferme ; înlăturarea oricăror 
tendințe de" obiectivism în prezen
tarea exponatelor, dar în egală mă
sură șj a manifestărilor de didacti
cism pedant; valorificarea obiectului 
de muzeu mal mult pe direcția 
ponularlzărll sale în masele largi ; 
utilizarea formelor expoziționale nu 
numai în Incinta unităților muzeale, 
cl- mereu mnl mult șl mnl des în 
afară : șl, îndeosebi, completarea 
fondului șl expozițiilor muzeelor de 
istorie eu mărturii ale dezvoltării 
socletațli românești contemporane — 
reprezintă, fără Îndoială, obiective 
fundamentale ale muzeelor de isto
rie.

„Formarea unei concepții înaintate 
despre viață bu se poate realiza fără 
cunoașterea cuceririlor științei, în- 
ceblhd cu apariția vieții pe pămînt, 
întregul proces de formare a omu
lui, de dezvoltare a societății.;." sub
linia tovarășul Nicolae Ceausescu 
!n expunerea Ia Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie . 1971. Dînd 
viață acestei indlcnțir programăilce, 
muzeologii vor afin temeiuri noi de 
fructificare a tezaurului neprețuit 
de valori pe: car» II constituie-pa
trimoniul muzeului de Istorie’.

Valerin UEAITU

lași : InstiSutul județean de proiectare Foto : S. Cristian

cărți 
ofe-

tist el amănuntului. Ceea 
ce ni se Înfățișează în cu
prinsul cărții o mal curind 
un potpuriu de momen
te autonome decit o nuve
lă (sau povestire) indlsJo- 
cabliă. Ca Întotdeauna, 
Nicolae Vclea e atent la 
mimică, in gest, la cuvlnt, 
::e!ftsind să-1 scape nimic 
insolit, nlc! o particula
ritate ilariantă, nicî un de
taliu „anapoda*. Un fapt 
ciudat, o reacție absurdă, 
o vorbă fără sens ori nu
mai ' stllcltă slnt șavurn-

Tapiseria și-a recu- piserlcl transparente, 
eerlt majoratul ..ap- .’cortină dantelată caro 
fistic, ca act ăl băr- 
nlclei șl imagina
ției, ca atitudine de 
morală creativă (clnd 
nu-1 simplă adaptare 
In o „cerere a pieței") 
căreia foarte mulțl tai- 
tlșîi — pictori, sculp
tori, arhitccțt — slnt 
dornici să se supună. 
Faptul că mari perso
nalități ale artei euro
pene tin să se mani
feste lri tapiserie ee 
datorează anvergurii 
de for a acestei pro
ducții monumentale, 
în stare să amplifice 
adresa sociala a ope
rei, dar șl caracteru
lui complex al artei 
țesutului, ce acționea
ză în creația ca stimu
lent rațional șl ca fil
tru pentru spontanei
tate. Calitatea de 
„Imagine* susține o 
direcție a tapiseriei ca 
decor mural, In timp 
ce o direcție moi nouă 
de dezvoltare tlnteșto 
către situația de ele
ment acilv al spațiului 
nrhllcclurai. Toolserla 
slovacă expusă in să
lile ..Dallas" aparține 
mal ales urimel cate
gorii. se desfășoară In 
Umilele dependenței 
de tmaginoa-plctu- 
ră, se comportă ca 
translație a cnlltotll de 
pictură în materia șl 
tehnica țesutului. Un 
artist ca ianko Alexy 
ndantează stilul ilus
trației mlnlaSe. in 
lma acria de baladă a 
iul Ludovlt Folia re
vin efecte de xlloara- 
fie nonulură. tea Mra- 
zova se „înverșunează* 
In refacerea, aspectu
lui de acuarelă, ta
bloul dc șevalet este 
transmis In mal multe 
lucrări, prin practici 
mixte (adaosuri bro
date cu acul), efectul 
de frescă e șl el mi
mat. Cu excepția ta-

'Influențează spațiul 
concret printr-o cer
nere a luminii, sau a 
tapiseriei spațiale, În
cercare de construcție 
prin relief șl amplasa
ment In afara perete-" 
iul. de Mari» Khine- 
llasova, marea majo
ritate n lucrărilor m 
cer privite din unghiul 

. conteraDlatlv rezervat

CARNET

PLASTIC

(Urmare 
din pag. 1)

le-am mnl văzut de mult, 
domnu' Mlelu*, Începe fa
ta, așa, numai spre a spu
ne ceva, căci de fapt 11 
v&zuso in aceeași zi. Răs
puns : „Nici eu. in ultima 
vreme*. Mal schimbă, cu 
pauze, vreo cinci replici, 
egal de convenționale, du
pă care, descoperind că 
s-a făcut seară, se despart 
ușurați. Intr-o postură șl 
mal comică apar In ziua 
pseudo-nunțll. Se organi
zează o petrecere cu pa
tefon. Bătîlnli beau șl 
spun vorbe deșucheate, o?a- 
zLșil „miri* stau „intre ta
tă șl mamă”, de piatră. 
Clnd credo că a sosit mo
mentul, socrul mic Ie po
menește acestora din urata 
să „se ducă*.' Să meargă 
adică In pădure, la „acioa- 
Ja Iui Merealbe*. aproape 
de Lacul Bălțat. Acolo se 
intllnesc do preferință 
ibovnicii. Mlelu șl Olină 
pornesc In neșilrc. ca sub 
puterea unul hipnoze, tra
versează pădufea, ajung 
unde 11 s-a spus, se așea
ză, prlvtadu-se „rugători 
și cu teamă*, apoi cer- 
șlisdu-șl „un fel do înțe
legere", Încep să m îm
brățișeze apatic. Inchlzind 
ochii. Drama implicata in 
absurditatea unor aseme
nea comportamente ră- 
mino Impenetrabilă pe du
rata desfășurării situații
lor ce le prilejuiesc. Nu 
avem de unde să știm 
ce-l face po tinerii aceșUu 
atit de reținuți, de crispați, 
explicația puțind fi o fi
rească sfială exagerată. Do 
aici comicul. un comic 
strepezit, ce nu Inspiră 
veselie. înțelesul grav se 
precizează pe urmă, delc.-- 
ni!nlndu-ne să medităm ia 
grozăviile șl do ordin mo
ral ale războiului.

Un. amalgam arlginal 
do'-trhgle șl comic aveni 
In-.cpișddulf'mbrțll șl l:i- 
mormintăril lui Cpjocnrii. 
Exista și situații punctate 
do un umor degajat, fără 
subtext romantic, acelea 
in care, păzind vilele as
cunse In pădure de frica 
rechlzițlllor, copiii Inven
tează legende sau proiec
tează .anumite fapte reale 
In fabulos.

Timpul povestirii, cup-Jn- 
zlhd o durată apreciabilă, 
prilejuiește scriitorului de
senul cu penița fină al unor 
priveliști variate ole exis
tenței, desfâșiu-ate clnd 
lent, clnd tumultuos, In ju
rul pogonului cu flori ; un 
simbol original, ta jurul 
căruia autorul construieș
te denunțarea, prin tra
gismul unor destine, uma
ne, a ororilor războiului.

în virtutea unei asemenea 
tehnici, situațiile dobln- 
desc aspecte indlvldunli- 
zante de o rară forță, de
vin memorabile. Absurdul, 
Si in genere ceea ce ține 
de gratuitate, se umple nu 
o dală de sens, Inlrudt.ln- ■ 
serțla sa in normal antre
nează tot soiul de factori 
neprevfizuțl, eu consecințe 
incalculabile. Există, evi
dent, ,?1 cazuri de evocare 
n unor situații stupide, ex
clusiv pentru hazul 
iriasec, precum aceea

Apariția aceste! noi 
a iul Nicolae Velea 
ră. prin ea Însăși, o sur
priza — una de obdln așa 
zlcind cantitativ. Oblșnu- 
Ițl să primim de la acest 
prozator narații de mici 
dimensiuni, lată-ne de da
ta aceasta l.n prezența 
unei istorisiri ample. Nu e 
lin roman, ci o povestire 
derulată pe o suprafață do 
timp considerabilă, marca
tă Istoric de două epoci.

Ca In scrierile anteri
oare, subiectul e șl ale! 
straniu șl dt se poate de 
simplu. în timpul războ
iului, doi cetățeni decid să 
se Incuscreasci Unul, pen
tru ca fiica Iul, fiind gra
vidă, să nu-i tenteze pa 

' nemții In trecere spre 
front, celălalt In speran- 

jjța că, Însurat șl cu copil, 
ișl va putea scăpa bălaiul 
de armată. însă tineri! nu 

■se plac șl nici n-nu vlrsta
■ admisă de lege pentru că
sătorie, fata mal cu sca
mă fiind, deși împlinită 
trupește, aproape un copil. 
Prima șl singura lor _ln- 
tlinlre do dragoste (fără

’ cununie), decisă autoritar 
de părinți, se consumă 
trist Urmările nu vor fi 
nimănui spre bucurie. Mle
lu, nefericitul tată, dispa
re fără urmă. Mamă. ia 
nld șaptesprezece ani. Oli- 
na so strămută. „Inere- 
menită*, Intr-o poiană. îtt- 

‘ cindu-șl o profesie 
cultivarea florilor. E 
mod do a se îngropa 
vie. Nu primește pe ni
meni, cu femeile Venite să 
cumpere flori vorbește 
doar strictul necesar, nu 
tolerează In casă picior de 
bărbat, nici chior dacă e 
vorba de propriul tată. 
Nelnteresind-o nimic In b- 
tara, fiorilor, reacționează 
automat șl stereotip, ișl 

’ crește bălaiul fără iubire, __ .
. U .bato, ț.fără convingere9, ’. masHcă atit d® proprie aur 
nu-șl dorește nimic șl tonfiuL Dacă unele din* 
chiar dacă monotonia vie
ții netrăite 1! este puncta
tă de cite un eveniment, 
fie șl major, precum naș
terea Încă a unul copil, to

ii tul se petrece Intr-o to
tală Indiferență din par-

' te-!..
De ce un aiit de vast 

spațiu r>enr.ru o poveste 
atit de sumară? Simplu. 

IFiindcă nu-i singura po- 
v ■ - ■■

ca țurțurii de o ramură., o
■ seamă do alte povestiri. Ă- 
cestea șl dau scrieri! con
ținut pe cea mal Întinsă 
porțiune a el, biografia 
Ollnel după retragerea im 
pogonul de flori — total 
insignifiantă — constituind 
un simplu ax do legătură.

Nlcolao Velea rămlne 
astfel, șl în această nara- . 
țle dc proporții, tot un ar-

Nicolae VELEA

JN RĂZBOI

care cineva mascara

note de lectură

te cu o plăcere manifes
ta,- mijloacele puneri! in tari ța do la București
evidență fiind din nreenu- Tokio fără să observe că 
iul celor descoperite do Oceanul Pacific lipsește
Marin Preda. Regăsim, nu •-----
mal puțin; In această po
vestire. Intitulată atit de 
Incomod pentru cir.o vrea 
s-o citeze, și’ fantezia onoț
™ rt o S-s'!»'». 'r. 4'8 r»S.

de pe hnrLă, inirucH a fost 
decupai, spre a se petic! 
cu el un buzunar sau cea 
In care doi preoți se lou 
Jâ bătaie cu,„c.r.udta,-f., din 
cimitir, unui.rupindu-1 ce
luilalt o ureche." Plita ' la 
urmă Insă, chiar dacă nu 
se integrează in context 
cu necesitate șl nu Incl- 
frează vreun sens special, 
asemenea momente !și nfiă 
o justificare In economia 
namilei prin aceea că par
ticipă Ia taurl^ea1 atmos
fera! specifice.'.

Absurdul cu semnifica
ție se'exprimă plenar in 
episodul de la Inceout, ce 
lncerctriesțe, povestea 011- 
neî. în Impaciența de a 
o uni cu bălaiul croitoru
lui, tatăl său Cojocaru o 
pune pa OUna să-i . între
țină pe „cavaler* fără ni
meni de față. Presupușii 
îndrăgostiți n-nu Insă ce 
să-șl spună. încurcați, el 
se muncesc să fie .joatu- 

___ rail* șl nu reușesc. b!ne- 
ibll. din Înțeles, declt să-șl exa

cerbeze crisparea. „Nu

PROGRAMUL I

<S;M Deschiderea c-mislujiu.' Telex. 
D.K Te a'-cu scurt : „Jucătorii de 

efirti-,
19,03 Do vorbă cu gospodinele.
19.13 Comentariu la <3 dc steme — 

Judelui Bihor.
19.33 Telccnelclbipecllâ.
11.2® Drumuri in Istorie :: 

bis la.
11.33 „Atențiune, pescări l* — emi

siunii da divertisment.
12.13 Telejurnal.
12,K Finala „Cupd Davis* la tenis 

de timp :-România — S.UJLT 
Partida de dublu.

19 S® Deschiderea emisiunii de 
dupâ-amlasA. Emisiune In 
limba germană.

13,1S Ritm, Unerețe. dans.
19,93 Artă plastica.. Al H-!ea Sim

pozion național de ceramică 
— Sighișoara 1972.

1BJ3 Publicitate. 
1'1,S3 INI do seri.
19.23 Telejurnal o In cinstea ani

versării RepubUril — Cronica 
marii Întreceri.

ZB.M Avanprrtnlerâ. 
23,SS Teleenriclopedla.
rt.3'3 Film .serial „Mannlx". EptSf>- 

dul „Fata din tablcii”.
11,49 Emisiune < muzlcal-umortsdcâ 

cu : stela ;Popescu,' Dem. R4- 
dttlescu, Octavian Cotczcu, 
Dem. Savu, Mlhal FoHno. Au
rei Glurumla. OvUI Tcodores- 
cu. 3.1ariuă Pcpino, Paula Iiă-' 
duloscu. Radu Stoenescu, 

- Ițulu CăBnescu. Chită : Ml- 
haclă Mlhal, Doina Spătarii, 
Olimpia Panclu, lUbal Con- 
stantinescv; formațiile „Sin
cron* ți .iPitoenlx*. Memento 
vesele de'Ion Băleșu, Octa
vian Sava, Grigore Pop. Sle
ia n Chlrlta șl Sadl Rudeanu. 
Regla : Tucter Vml-
sluno de i Octavian 
Grlgore Pop.

23.33 Telejurnal. 
ZS,®9 Săptămlna sportivă.

PROGRAMUL 2

16.23 Agenda.
1S,« CIntece șl dansuri 

din diferite regiuni
17,65 Publicitate.
17 10 Armonii Intime. Celo mal 

moașe lieduri. Ciclul „Clnte- 
eul lebedei" de Fr. Sehi'tirl 
(partea’a n-a a dejului). In- 
-----tenorul Petre

.• r • -T ■ : H

• Drum In penumbra. : FAVORIT
— 8.1S; 11,239; 13,43: 1S; M.J5;’E3,S4, '
MODERN — et l)i)S; UJd; )S; 1S;15; ,i 
W.M, CAPITOL - 18; 12; 14; 19,13; 1
1®A3; rt<5.. i
a Daurla : LUMINA —8.Î3; 12; '
1.3,43;. 19,30. I
• Cine clntă nn are si nd o ri re le i 
HUZEȘT1 — 13.30;
0 Eliberarea Iul

rin semnală de Milan 
Kublcek, atinge o cotă 
ridicata In capacita
tea de a sintetiza orga
nic forme biologice și 
forme construite. Toa
te acestea țin de ex
periența de pictori a 
artlștllor'țesători. Exis
ta Jnri la ..Dalles" șl 
dovada unei orientări 
autonomiste in tapise
rie. Intenția de a-1 a- 
tribui un Ioc propriu 
In spațiu. Cu toiul re
marcabilă ‘nl sc pare 
In acest sons „Jumplul 
de zi“. lucrarea Ka- 
iarlnel Sujanova: con- 
caafia murallstfl. nc- 
contulnd verticalitatea 
peretulul prin etalarea 
registrelor si țavori- 
zînd In același timp' 
Impresia de continuu 
spațial, pe orizontală, 
prin scrierea desfășu
rată n motivului an
tropomorf. în aparen
ța el simplă, lucrarea 
aceasta șlnletlzenzfi 
virtuți actuale, con
densează retorica' afl- j 
șuiul, concizia grafic1!, 

„sugestia., cinetică.; în 
s»nMjl mnl tradițional, 

KT ...... 111 rovorolul snmnluoș.
acționează Jur] Kran. 
n carol one-fl asumi) ~ 
sarcina solemnlziril 
sontluluî arin Imarinl 
emblematice. . d!®HUrd

1

ii

în
de

_________ o 
tradiție manufacturie
ră n țesutului după 
„cartoane* de pictori, 
cum se lucra In ate
lierele flamande sl 
franceze înființate tn 
Renaștere șl disemi
nate i___ .J —5Jj_
centralft prin mlsra- 
țlunl de meșteri. Vir
tuozitatea imitării ma-

' norente (HmuI cînniemara-r. • o—iiiiî’u
1 Sentlmeniul lSÎWlr , înproprii acuarelei, cu- „.„t.»,..,, 

riozltate pentru .se
cretul de fabricare*. In 
nici un caz nu Intere
sează ca funcție speci
fică a tapiseriei. în 
condițiile picturii con- 
gtrucflvo. sintetice., 
unde factorul pictural 
nu este „tușa*, am
prenta gestului șl in
strumentului, cl lim
bajul formei (ațn cum 
se intlmplă la Bohu- 
mll Bora. Iosif Koruu- 
clfc. Karoî Baron), 
proprietățile obiectu
lui țesut pun In valoa
re calitatea Intrinsecă 
n Imaginii.

în acest sens, taplse-

țiplelor Ispite ale 
raluri!, datorită 
tulul că rigorile 
interioare slot de 
mal multe ori mas
cate, tinerii scriitori 
— de talent notlv — 
riscă să se piardă pe 
drum. E datoria criti
cii să Intervină ca în
drumătoare de talen
te, să avertizeze asu
pra a tot ce e Inau- 
tenUcitale, Imitație 
simplă, mimetism ex
terior șl adlnclrea 
conștientă a tainelor 
sau a meșteșugurllor 
unel arie subtile. In 
ceea ce mă privește, 
cred că e greșit să 
vorbim de Inflație li
terară ; se scrie mult, 
e adevărat, dar oslo 
nu e deloc rău. Se 
publică mult, e adevă
rat. șl fără Îndoială o

Kiî’

i Bure-i
Iii S3.1B.

______ ______ 1>B. Jones s PA. 
TIUA — 10: 1=,43; 13,»; 18,13; 21,
LUCEAFAnUL —9; 11,13; 13,30: 19; 
1®,33; îl.-
0 Aleargă repede, aleargă liber : 
FESTIVAL — lî; U.W. SI.
0 O Doare șl doi grădinari : FES
TIVAL — e: 1S.J3... _ .. ............. .»--------------_ 1#i

— SîgWMLTa 1072.

picturii De altfel, 
sășl eticheta lor 
.jțobelltt* Indică

simboluri ce lnșllfi’!e 
o heraldică poeflră. 
Am citat doar exemple 
llusiriod observetll n- 
suora faptului că tp p- 
cest nnj"i"*'li' co"x,,îfă 
riteva sindH do evolu
ție a concepției despre 
tapiserie.

Curenta acestei ex
port sil se rșfnce In u- 
nltaire IrBcSturil ’«te- 
ncrai" comune — la
tentul sl mfil<«tr’a nr- 
tlslllor. reprezental'vi 
p»n>m un cen pnn-(e 
al creație! artistice 
slovace.

Anca ARGII1R

idor Emir
' ~ ‘ Sava ii!

i poputara 
ale țării,

fra* 
râ

terp retează 
Municanta

17,33 Film artistic : ;,Clr.d sc nud 
clopotele* — producție a nlu-, 
dlourilbr cinematografice lu- 
Eoslave. Scenariul șl regla 
Artur Vrdoljafc. După roma
nul „Jurnal de război* de 
Ivan SfbL Cu : Borta Buzan- 

■ c'c. Pavle1' Vujtslc, Boris Dvor- 
nlic, Fabljan Sovaaovlc.

nevoie de introduce
rea unor severe crite
rii de promovare a 
textelor, atit la nivelul 
revistelor, cit șl la ni
velul editorial. E nece
sară insă o muncă aus-

junge să dea amato
rilor Impresia că lite
ratura o o ntreabă ab
solut ușoară“ ce se 
face absolut In voia 
Intlmplărll, care nu 
necesită, chipurile.

zie, conștiința gravi
tății aclulul creator, 
conjtiinia răspunderii 
etice și civice al scri
sului, conștiința cultu
rală o acestei îndelet
niciri

I

il
CRITICA

, teră șl consewenlă do 
selecționare atenta, de 
disociere a valorii de 
tot ceea ce o Imita fără 
a o putea reproduce, 
de trlnaro o veleita- 
rlsmelor literare ne- 
lusllflcale. dar șl 
încurajare fermă a 
nerolor talente.

în caz contrar, 
terațll Srtșlșl vor

nici un efort, care nu 
Implică slujirea unor 
idealuri, unor țeluri 
civice șl elice, comuni
carea unui mesaj u- 
man, In care cultura 
n-ar Intra dedl ca un 
pigment al unor anu
me tipuri de lirism. 
Critica e datoare sâ 
imprime. tinerilor care 
sa interesează de poc-

§
0 Opiul șl bit* : CENTRAL 
15.S3; 13; 17.S0; 29. '
0 Știute Tereza șl diavolii i DA
CIA—9; 11,19; 13,»; 10; 13.13; 2DJ3. 
URA -19.83; 18: 30.13.
0 Marca hoinăreala : SCALA — 
8,33; 11: I3JM; 16: 18.33: Sl. BUCU
REȘTI— 8,S3; 11; 13.»: IS; ls.M;
0 Un adevăr pe Jumătate s FE
RENTARI -13,»: 17.45; ■S3.'
0 Bambi 1 doina — s,13: 11,13;
13ț 19: ,1|.45;_ 18,«ț_ Ș3>,_ MIORIȚA

_ președinție 1 
11,13; 1X33: 13,13;
norocului i UNI-

9; 11.13: 13,33; 16,13"; IB; M.30. 
0 Un candidat Ia președinție 
l'EROVIAR — 9;
1MB: aJO.
0 Gentlemenii 
REA — TS; 18; S3.
0 Marj- Poppins : 9 — 1® — in 
cBnUnuare, program de filme do
cumentare — 13.45: TIMPURI
NOI
0 Fata care vinde Dori r AURORA 

SJ3; 12: 15,43; fâ,13,‘ POPULAR 
19; 10.13; -S.13.
Prostănacul —10; 13: 11; JS;

13, Cel 7 magnifici — S3J3 : Cl- 
EMATECA (sala Union).

0 Mesagerul : GRIVIȚA — S; 11,13; 
LJțȘJ: 15: 18.13: 33.S3.
0 Agentul nr. 1 : GIULEȘTI — 
IW; JB; 39,53. ,
s Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare s 
EXCELSIOR—S; 11,33; 12,13; 15;
18.19; W,13. MELODIA- 9; 11,13;
13.39: 19: 18,33: S3.«, GLORIA —
B 45: 11; 13.30: 18: 18.J3: S3.93.
0 Misiunea sublocotenentului Si- 
pos : PACEA — 13,45: 18: ÎU.
0 CUârețU 1 BUCEGI - 15.43: 18: 
29.15. . - ’
0 Dtnecuvfntațl animalele țl 
copilit DRUMUL SA TUI —13,23: 
17.13: M.
S Dragoste șl amenzi t URIN

AȘI - 194®; 10: 23,15.
0 Tora I Tors I Torn i i COTTIO- 
CENT — 15.23: 19. FT.OREASCA— 
1B.S3: 19.
0 Cornul de capră i VIITORUL 
— ib.«: i®: îo.is.

'Mania grandorii i VOLGA — 
. 11.13: . 13.30; 16,43; 18.13: 23,W 
OMIS —9: 11.13: 13,30: 13,13: 18
).W, FLAMURA—8; 11,13; 1XJÎI 

19; 18,13; 30,23.

Nu e vorba, desigur, 
de a combate noile 
forme de expresie, ci

lămurire n probleme
lor de bază ale poeti
cei modeme, f’printr-o 
îndrumare la obiect de o nu no extazia In 
Clasicii 
cele două războaie ne 
oferă strălucite exem
ple de tot absolut tot, 
ceea ce există astăzi 
In lirica mondială (ex- 
ceptlnd, poate., clteva 
orientări cu totul ex
hibiționiste nl căror 
destin e șubrezit încă 
de la nașterea lor). 
Insistenta eritle.ll asu-

noștri dintre fața Imitării lor cpî- 
do a distinge 
’experimentul 

i gratuit,-de o 
noua expre- 
tlplcă sensl- 
veacului și 
nostru.

5

t

ire personaje se cheamă, 
rezonabil. Cojocarii. Căiă- 
llnblu, Ollna, Mlelu. alte
le poartă nume ca Băză- 
lău, Hondorolu. Obae, Mi
lele, Leluția, Terbeșel. Bu- 
lenndră, Guvănuș, Dinde- 
legan. Născlndurl-se o fa
tă. Ollna nu o Înscrie in 
nete sub numelo do fami
lie nl el șl nici sub acela 

______ __ . __ „„ al tatălui neîegillm. cl In- 
i veste. Do ea, slnt agățate, slslă să.fle trecută ca An- 
• ca țurțurii de o ramură,, o "" ’
T

1

ți

ca Ghiordănel. Dceasia 
fiindcă ș!-a edits aminte 
de un clnlec ce începe ast
fel (șl a cărui continuare 
n-o mal știe),

Din toată această colec
ție do ciudățenii. proza
torul prepară un fel do 
măști, menite să deghi
zeze dramaticul șl tragi
cul. Aceasta, probabil, din 
oroaro de sentimentalism. Dumitru MICtJ

CERCETAREA PSIHO-SOCIOLOGICĂ
I (Urmare din pag. I) Intr-o seamă de meserii cum ar fl 

cea de macaragiu, mecanic ti a-, 
jutor mecanic de locomotivă Dlefcl, 
manevrant siguranța circulației șl 
mânevraht utilaje1 siderurgice, n con
dus la reducerea de 10 ori a acci
dentelor in rindul acestor salartațl. 
Tot cu ajutorul laboratorului s-a Ini
țiat aci o largă Investigație In rin
dul elevilor școli! profesionale pen
tru o sc asigura repartiția oe dife
rite specialități, conform cerințelor 
pslho-motorii -ale meseriei, dorințe
lor șl posibilităților elevilor.

Rezultata remarcabile a Înregistrat 
șl laboratorul de la Combinatul ehl- 
mlc Făgăraș, undo ou fost testați sl 
orientați către locuri de muncă po- 
trtvlta circa 3 000 de salariat!. Un 

eîe’n'soeloîo'gfe'dar ’nu “dau Jnîrcg prim rezultat al acestei acțiuni : nu- 
rnărul accidentelor a scăzut tn nn- 
dul celor examinați ele 0 ori. lor co
eficientul do fluctuație dc 'ori ; de 
asemenea, productivitatea muncii a 

u^, h «»»>... crescut'Simțitor.
cu mnl bine de trei ani, nu dis- O problemă de stringentă aciun-
pur.e de nici un aparat de testa- lltate pentru sporirea aportului cer-
re n aptitudinilor noilor angajați. SI- cotării pslbo-scclologlce In organl-
tuațle cu atit mal greu de înțeles cu zarea științifică a muncii este șl re
cit au fost Investite fonduri Imoor- glcmentarca statutului de funcționa- 
tante. sollcltlndu-se Institutului de 
psihologic din Cluj să întocmească

sociolog, proaspăt angajat. Întreprin
de o cercetare asupra corelației din
tre calificarea cadrelor tehnico șl 
funcția pe care o ocupă. Cu acest 
prilej sini descoperite lucruri nu toc
mai Îmbucurătoare. Concluziile stu
diului sini Inmlnnte directorului ce 
coordonează compartimentul cadre si 
personal; care dă indicații ca— a- 
ceste concluzii &ă fie modificate tn- 
tr-un sens corespunzător vederilor 
sale, lgnorfnd, pur șl simplu, valoa
rea Investigației științifice

Sini cazuri clnd factori de condu
cere al întreprinderilor exprimă in 
mod platonic considerente privind 
utilitatea laboratoarelor de pslhoio-

sprijlnul necesar pentru ca ele sft de- 
vină realmente Instrumente de con
ducere eficiente. 1-) Combinatul si
derurgic Galați, de pildă, laborato
rul, deși a fost înființat în urmă

tă filieră este greu să nu ge mani
feste atitudini subiective, tfirăgă- 
nell*.

în sflrșit, se cuvine pus In discu
ție șl un alt aspect al problemei — 
anume necesitatea unul for meto
dologic la nivel national, fie di
ferite speclalllăli — psihologie, pe
dagogie. sociologie — avind menirea 
de a îndruma cercetarea pslho-soelo- 
logidl aplicată, dc a prelua șl gene
raliza metodele șl inițiativele va
loroase, de a asigura unificarea, țl- 
nlnd cont de diferențele specifice, o 
metodologic! de cercetare, coniinua 
ei improspăl

Un- o« 
atit mal« f n fl R '

ospăiarc.
isemenea for se Impune cu 

...ii mult, cu cil In m omen Iul 
de față, dat fiind numărul mare de 
solicitări șl numărul redus do spe
cialiști. se repartizează cite un ab
solvent la cite o întreprindere, unde 
trebuie, de regulă, să întreprindă 
o muncă de pionierat. Experiența 

- confirmă că laboratoarele care se 
remarcă prin rezultate valoroase 
slnt acelea care au fost orientate de 
la Început »e un făgaș bun. iar n- 
poi. atent îndrumate metodologic de 
iastltutul de specialitate.

Cert este că. In efortul de a așeza 
întreaga activitate de organizare n 
Întreprinderilor «e baze științifice, 
cadrele de conducere nu se not linși 
do Investigația psihosociologică, care 
trebuie să le devină un aliat prețios 
în această direcție. Tocmai de o- 
ceea se Impune ca Academia de 
științe sociale șl, politice. Ministerul 
Muncii. Ministerul Educației șl în- 
văiămlnlulul să acționeze In strinsă 
colaborare, spre a grăbi reglemen
tarea ur.or asemenea aspecte, astfel 
ca aportul științei la organizarea 
procesului de producție să se Inten
sifice pe măsura cerințelor actuale.

re și salarizare a psihologului șl so-
— __________ clologulul practician. „In absența u-

nrofeslogramele principalelor mese- nel astfel de reglementări, ne^ spu
rt 1. Nu e de mirare că In asemenea 
condiții ncest laborator — la conduce
rea căruia s-au perindat In acest timp 
nu mal puțin de 8 specialist! • — nu 
a Cost In măsură să desfășoare o 
activitate rodnică. Clțiva specialiști 
din cadru] laboratorului ne-uu măr
turisit că Unsa unei îndrumări,, sis
tematice din partea conducerii ser
viciului de personal este cauza dis
persării eforturilor, a carențelor In
vestigațiilor întreprinse. ................ ....... ......

Concluzia este limpede : pentru ca rolul Muncii. Dar pe întreagă oceas- 
lohoratorul de psihologie să se Inte
greze In mecanismul functional o! În
treprinderii nu este suficient să fie 
înființat : principalul consta în do
tarea Iul corespunzătoare, urmată de 
stabilirea uno' obiective Dreclse. de 
mare utilitate, asifel îneît el să de
vină o ptrghle eficienta de condu
cere n activității productive.

Viata dovedesle că efectuarea cer
cetărilor pslho-soclaîotrlce nn esic 
nicidecum un „lax“. ci o necesitate 

ștlln- 
a pro- 
în ca- 
Reșița

nea prof. unlv. C. Botez, șeful sec
torului do psihologia muncii oi Insti
tutului de psihologic, so nasc situa
ții cu totul uejustlflcablle clnd psi
hologul este Încadrat pe alto posturi 
(economist. Inginer, medic) si sala
rizat in mod neunjform, ceea ce 
creează șl mari, fluctuații in rlndtil 
lor. Acum s-a găsit o soluție de 
compromis : întreprinderea -cere pos
tul centralei, centrala — ministeru
lui de resort. Iar acesta — Mlniste-

?onlce, 
ntro 

tormallsi 
parte, și 
sie lirică, 
bllltățll 
spiritului 

Repet o idee pe care 
am mal spus-o : cri
tica — Bcilvltate ce 
are un rol capital In 

pro valorilor mari din viața literară — tre- >,_■ . z >_ i_<._ bule acționeze ca
un tampon, atcnuînd 
conflictul dintre gustul 
deja formai șl for
mele, șocante uneori, 
de expresie ale noii 
poezii, dar și ca un 
filtru riguros ce Insă 

conștiința să treacă in conștiința 
publicului, ca exem- 

. piere, doar acele opere 
care o merită intr-a
devăr.

îirlsmul nostru Inter
belic poate scuti tine
retul cu ambiții lite
rare de Imitarea fără 
dlscernămlnt a „ulti
mului răcnet" In mo-' 
ierte de poezie, toc

■) ti
Problema este — 

cura ? Fără Îndoială, 
printr-o mai atentă, 
mai severă apreciere o 
fenomenului liric de 
azi Adică prlntr-o n- 
flrmare clarăj a ceea mal prin faptul efl 1B- 
ce e valoare autentică. ~ “
Dar fn ocelașl timp șl 
printr-o perseverentă 
operă dc educare n 
gustului public.

murcște f
publică asupra prelin
selor inovații ce au In
vadat In zilele noastră 
Diata literară.

pentru așezarea pe baie 
țiflee a nrtlnnîî de organizare 
ductlel șl a muncii. Faptul că 
drul laboratorului de la C.S. 
a fost nus la onnct un sistem func
țional orecls, folosit la orice 
angajare, transfer sau promovare

a Teatrul de operetă : Spune Ini
mioara, spune — 19.K.
0 Teatrul Național Caragta-
le* (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — S3 ; (sala Studio): 
Despre unele lipsuri, neajunsuri 
șl deficiente In domeniul dragos
tei - S3.

de comedie : Muller

e Teatrul Mc : Simfonie pentru 
destinul tncu — M.
o Studioul I.A.T.C. „I. L Cara- 
glale” : O noapte furtnnoaxA ; Klr 
Zullarldl — S3.
o Teatrul „C.I. Noitara* (sala 
Magheru) : Omul care... — 1 
(sala Studio) : Gaițele — S3.
0 Teatral „TăntirirtcJ" (sala din 
str. Academici) : RAI șl nAtArAJ — 
17, (sala din Calea Victoriei) : Ari
ciul albastru — 17.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Ve3lle®cu“ : Felele Dldlnel 
- 1B.KI.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase* mala din Calea victoriei r.r. 
174) : Trâsnliu) meu drag — (9.M.

nr.ru
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popor pentru evoluția lumii in an

calculntoa

Elveția,

mare

ediției 
Interns-

iwcia- 
lirmâ lai

Ia ■București 
sebite. 
nească

Franck A. Urslno, 
torul pavilionului I

...șl ale unor directori 
pavilioane naționale

Dan MATEESCU 
Dan CONSTANTIN

Prezent doar cn 
la ediția prcce-

dln e 
■dtelin!'

maturat 
separat

specla- 
nea vizat

>, dlre-c- 
S.U.Ă.

agreti
Cutia 
viteze 

ant cor 
electromagnetic.

performrin- 
caracterls- 

lipuri 
slrnul-

■ ti . . •
ITALIA expune nume

roase mașlni-unelte de ul
timul tip. aparatură elec
tronicii de măsură $1 con
trol. aparatal electrotehnic

con-.
Insta- 

pciroliere,’ 
pe plata 

echipament 
uzine chi- 

peniru
DU-

, măsură fi control, diverse 
(.echtpamento industriale — 
•,Ilustrează ' pregnant ideea 
că edificarea unei economii 

ipuleroice, a unei Industrii 
proprii multilateral tlazvol- 
,tatc constitute baza pro- 
Șgrosului țârii, , a afirmării 
țcale In lumea contempo
rana. a consolidării ■ iride- 

’pcndQnței sl suveranității 
sale naționale.

GERMANA.'" Centrul 
[rentals at exponnte- 
11 constituie produsele

UNITE ALE 
!,a ediția din 

tlrgului. pavl- 
[ expune 
realizate.

,teh- 
Invățămlnt1'. 

aparatură

bine precizat Ia prima ediție — si

de 
stână 
diverse” pompa 

.agregate do 
distribuitoare.

lor de afaceri, 
llșillor ; fiecare 
dorește succesul,

presiune, al turbinei de 
330 MW, expus de Uzina 
do mașini grele din Bucu
rești. Șl nu numai pentru 
că acest produs ocupă cen
trul... pavilionului cen
tral, cl, mai ales, pentru 
caracterul deosebit pe caro 
11 prezintă această piesă 
complexă, de mare tehnici
tate, această nouă realizare 
românească. O scurtă fișă 
tehnică a acestui rotor 
arată astfel : greutate — 
13,2 tone ; lungime — 4 720 
mm, material folosit In fa
bricarea lui — oțel Innlt 
aliat; 13 tipuri da paleta 
Incorodabîle. Și nu este 
decîl o parte din nume
roasele piese rare compun 
uriașul turbogenerator, des-

prezlniâ o 
însemnă tata 

procesului

Intreprlnde- 
exterior 
,Nikex“, 

altele 
nelte" de 
inele cu

• Capul de afiș al celor 
peste BOCO sortimente șl 
produse diferite ale elec
tronicii românești II pre
zintă, la Urg.- calculatorul 
Fellx-2M. “ ’ ■
prototip . z
denW, de această dată Fe- 
I1X-3M — capabil să exe
cute plnă la 200 OOO de o- 
perații matematice pe’, se
cundă, nvind o construcție 
compactă, complet tranzis
torizată, bazată pe blocuri 
șl circuite imprimate detn- 
șjibllo — este însoțit do o 
Întreagă „fnmlile0 de calcu
latoare. dintre care se deta
șează calculaiorul de birou 
CE-30. Nu ne rămlno derft 
s.A-1 urăm tinăralui nostru 
„Fcllx“, ajuns acum Iu de
plina sa împlinire, un loc 
de frunte Intre confrații 
săi candidați la cucerirea 
sufragiilor po piețele lumii.

Vladimir . Ivanovic! Lob- 
zlu, directorul pavilionului 
Uniunii Sovietice :. „Consi
der că Tirgul internațional 
de In București corespunde 
realmente unei necesități, 
caro nu este numai a eco
nomiei țării gazdă, a Roinâ-

_ „..mar;
Internațională, 

printre miile do expo
nate, unele se remarcă 
pregnant prin calitățile șl 
performanțele 
le ; este vorba do 
tele“ tlrgului. Șl, 
efi 
șUrn’esc marea 
a publicului, am aruncai o 
fugară privire asupra lor. 
începem cu

excepțlona- 
„veder 
penfrii 

întotdeauna vedetele 
curiozitate

paratură
electronice, dispozitive las- 
ser s: sitele. ..Electronic 
Aids", ..Mast Developement 
Company*. ;.VIewlex“. cor
porația „Baling*. „IET“ — 
sini unele dintre principa
lele firme americane par
ticipante la ediția a 
doua a Tlrgului Interna
tional București. :

ilru defecloscople indii: 
.Energomasexpor 

realizări 
șl elect

Jrgul,
sau omul

; UNGARIA, 
rile de comerț’ 
„Tehnolmpex”. 
„Eiectroirnpps” > 
prezintă mașlnl- 
mare precizie... 
comandâ-program 
că. .pentru prcluc: 
talelor, j a maselo: 
ce. Instrumente de laborator 
șb aparate’ de măsură r și 
control folosite în producția 
Industrială, diverse alte e- 
chlpamente'speciale — toa
te produse originale, cu lin 
finisaj superior. - ..<

ț!or 
Tir; 
de „ 
tă de România cu 
prilej, nvem convingerea că 
această manifestare se va 
solda cu un deplin succes.

La Tîrgul Internațional 
Bucuraștl-1972, țara noas
tră va prezenta mal mult 
de 1 500 de categorii de pro
duse, precum șl machete 
ale unor Instalații com
plexe. Alte sute șl mil de 
produso expun firmele
slrilne. Fapt este că toate 
țările șl firmele partici
pante prezintă realizări de
osebite, dintre cele mai 
noi, In fiecare subramură 
dintre cele care foc o- 
blectul tlrgului — energe
tică. electronică șl electro
tehnică, mașlni-unelte. Dar, 
ca1 la orice asemenea 
alfcstnro

tehnic și economic, alia Industrie! con- 
energeBca, electronica șl electrotehnică, 

producția de mașlnl-uneîte. Tn definirea acestui profil s-au avut 
In vedere, după cum se știe, transformările cantitative și cali
tative Intervenite in eeonomla noastră, ca rezultat al induslrîa-

ș.o. Dintre aparatele elec
tronice se. detașează com
puterul P-603,, expus* de 
firma ..Oiivelir. utilizat in 
cele mal diverse domenii 
de activitate — știință, In
dustrie, construcții. Firma 
„TacchellnT prezintă o ma
șină de rectificat Interior 
șl exterior, semiautomată, 
cu agregat de răcire cu 
Jeț dejaer n mandrineh _

terial'rulant, autocamioane, 
trac t o a r e, a u to t turism c, a -’ 
vloane și elicoptere, ma
șini agricole, utilaje de 
construcții, o gamă larg, di
versificată de aparate șl u- 
tilaje speciale de măsură 
șț conlrol,-aparatură desti
nată cercetărilor1—"toate a- 
cestea slnt prezente la Urg. 
demonstrlnd o “dată1- mal 
mult dinamica creseLndu a 
dezvoltării industriei con
structoare de mașini româ- 
■nț’.șHi.'. gradul ridicat de 
complexitate al produselor 
noastre, rltmul'lnalt de În
noire a fabricației, compe
titiv Halea lor.

produse deo- 
capabile să stir- 
interesul» oameni-

STATELE 
AMERK II. 
acest an a 
Bonul american 
Inovațiile tehnice 
in scopul dezvoltării 
hologieldo- 
De asemenea 
medicală de ultimul tip.-a

Infflțișâm. la continuare, 
pe scurt, dteva din cc'.c 
mal reprezentative produse 
expuse de unii participant! 
de peste hotare Ia Tirgul 
Internațional București — 
1072.
■| ■ ■ ’ ' . ' I . fi’?'1

BULGARIA. Noile mo
dele do calculatoare elec
tronice ..ELKA“ de con
strucție originală. Slnt ca
racterizate nrin metoda de 
lucru simplificată șl greu
tate nilcâ ; ele constituie 
un mijloc comod pentru 
prelucrarea mecanizată a 
orlcăr.l Informații, Pre
zintă interes minicomputer' 
ru! „ZlT-SlO*. înzestrat cu 
o me rto operativă, fiind 
un ajutor substanțial al 
conducătorilor de între
prinderi. Slnt. -le aseme
nea. expuse diverse tipuri 
de strunguri mașini da
șlefuit, prese, treze. In
strumente pentru prelucra
rea metalelor sl lemnului.

Uzării socialiste susținute a .(iriî, dezvoltării viguroase a In
dustriei «mstrucloarc de mișlnl. care «e aflrniâ tot, mal mult 
ea ramură vitală pentru progresul, rapid al tuturor '^sectoarelor 
economiei naționale.’ AzJ', construcția do mașini ’realizează mal 
mult do uri Sfert din producția. Industrială a lârll. ln Ultimii ani, 
in această, ramură industrială . s-a accentuat, procesul de di
versificare continuă a producției,' au fost aplicate o serie de 
realizări de prestigiu ale..tehnicii contemporane, s-au asimilat 
și."fabricat numeroase produse de calilate superioară, cu pa- 
ramciri - tehnlco-econ'omicl-rldlcațl. -Pe -această .cale ».a-a urmării 
ă'tit dotarea economicii naționale cu mașini, utilaje șl Instalații 
moderne," cit .șl asigurarea unei înalte competitivități a produ
selor industriei construcțiilor de mașini pe piața international^.

Ceâ mal ■ semnificativă recunoaștere-pe plan extern a valorii 
tehnice șl economice’ a produselor Indujirlel construcțiilor de ma
șini românești o constituie dinamica exportului acestei ramuri 
— dinamică-mult superioară/ritmului mediu de creștere a pro
ducției Industriale — ca șl aprecierile de care se bucură ele pe 
toate meridianele Înmii, Din acesl punct de vedere, ediția a II-a 
a Tlrgului International Bucuroșii va reprezenta o cuprinzătoare 
șl mulillaierall confruntare intre produsele românești șl cele ale 
altor țâri —.-in domenlul’ebnslruețlîlor de mașini — din care vor 
rezulta efecte pozitive, atit pe plan comercial,1 cit șl’ pe planul 
mal larg al [ colaborării economice, tehnice șl al cunoașterii re
ciproce.

REPUBLICA FEDERA
LI A GERMANIEI prezin
tă nwțlnl-unelto șl Insta
lații de diferite tipuri pen
tru prelucrarea metalului, 
o gâmfl diversă de pro
duse1; de mecanică fină șl 
optică, echipamente elec
trotehnice. b na ral ură 
leclrpntcă de măsură

exponatele 
Stnnlrolm- 
. strungul 
imlverrata 
FA 1732.

• Alături de locomotivele 
electrice — de pină In 
6 580 CP — de locomotivele 
Diesel șl Dlescl-hldraullce, 
intre 250 șl 1 230 CP, alături 
de motoarele electrice asin
crone, alături de mlcromo- 
toare șl motoare in enreasă 
de aluminiu, de echipa
mente electrice pentru au
tovehicule snu de transfor
matoare cu folii de alu
miniu, Industria electroteh
nică românească expune — 
In mnehetă — aulotrans- 
formatornl gigant de '100 
MVA/100 kV, cel mal mare 
produs de acest gen -reali
zat plnă azi in tara noastră, 
Doar „In machetă”, deoa
rece el cintărcgle 2®3 tone, 
nro 12 m lungime, S,8 m 
lățime și 9.5 m înălțime.

Tng. Ion 
Uzina de 
București 
MAG" 
ciallzează produsele 
'noastre, șl-a cUtlgnt un 
bun renume pe piața inter
națională. Sperăm că vom 
lărgi sfera contactelor co
merciale; cu partenerii1 stră
ini — nivelul ■ calitativ hl 
produselor pe care le expu- 
r.ern, .performanțele lor rl- 
xlicato fiind un argument 
puternic in acest șens“.

Acesta este un sumar tur de orizont în 
avanpremieră asupra • celei de-a doua edi
ții a Tlrgului International București, ce se 
va desfășura sub.semnul unei largi. $1 fruc
tuoase conlucrări economice prietenești. 
Tirgul International, intrat de acum în tra
diție prin această nouă șl amplificată edi
ție, se înscrie în ansamblul politicii parti
dului șl statului nostru de intensificare a 
contactelor Internationale, a cooperării 
economice cu toate țările, fn Interesul des
tinderii șl păcii în lume.

nslgurindu-se condiții su
perioare de desfășurare a 
acestei importante mani
festări.

— Doresc — ne-a decla
rat prof. dr. doc. Roman 
Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț a Repu
blicii Socialiste România 
—■ să-mi exprim satisfac
ția pentru Interesul cu caro 
țările si firmele din diferite 
țări a*e lumii au răspuns 
invitației României de n 
participa la Urg, ceea ce ne 
întărește convingerea că 
Bucureștlul devine un cen
tru de confruntare a. reali
zărilor din Importante do
menii alo tehnicii șl știin
ței contemporane, uh' apre
ciat Toc de.“lntllnlre pentru 
specialist! și oameni 'de a- 
fncerl.

Se știe, că, in epoca noas
tră, tlrgurUc șl expozițiile 
Internaționale ®e situează 
la loc de frunte printre 
factorii meniți să contribuie 
la promovarea schimbului 
mondial de valori materia
le,. la dezvoltarea cooperă
rii economice șl tahnlco- 
știlnțificc. la extinderea re
lațiilor economice Intre 
state — suportul trainic 
al colaborării pașnice In
tre popoare. Aceluiași scop 
li servește organizarea Tlr
gului Internațional Bucu
rești, care constituie o ex
presie a politicii României 
de dezvoltare a colaborării 
și cooperării economice In
ternaționale; reflectlnd tot- 
odntă contribuția sa cres- 
clndfi la circuitul economic 
mondial.

Acum, In preajma deschi
derii celei de-o doua edi
ții. ținlnd1 seama de pres
tigioasa participare Interna
țională de care se bucură 
Tirgul „București 1C72” și 

[ala ofertă prezenta- 
acest

.S’1 iwMBHMBBișgg

Țng- Alexandru Neculif,' 
director generai al- Centra
lei Industria^ de motoare 
și :. materiăie elecirbtehni- 
ce : „Aștept cu » nerăbdare 
deschiderea acestei ediții a 
titlului, pentru a vedea 
cum \ slnt nrimite ds epe- 
'cInlfetI''noI16“'“produĂ'e ' pe' 
care le prezintă fabricile 
electrotehnice românești. 
Vom folosi din plin’ acest 
prilej pentru a ’face un 
util schimb de experiență 
cu teh hi c! enl stră 1 h l — 
schimb de experiență din 
care vom avea de clștigat 
cu lo;H". ■- r;- î n

Si 
control. Dintre cele 142 de 
firme participante, listă cl- 
teva,: „GHA“. ,.ReiiMtahla. 
„Siemens”. ,.A.E.G.“, „De
mag*. ..Krupp".

ălaeoveseu, de lei 
mașini, grele din 

: „Marca „TU- 
>ub care 'se comer- 

uzinel

• Fără îndoială, Iniere- trece pragul pavilionului 
sul și privirile specialiștilor Românie! vor fi atrase de 
șl vizitatorilor care vor rotorul paletat de medie

mnișini-unolto de mare 
complexitate,' precizie șl 
proauctivlta'le,' dotate cu 
o serie ' de echipamente 
auxiliare, produse de' 
Canlcă fină, aparatură 
lecironlcă de măsură 

țcpntrpL d ’
remarcăm 
orizontal eu : 
merlcă, „Dlxi- 
iezfi mare de 
Condițiile unoj 
fabricație 
mici.1'

E REPUBLICA DEMOURA 
TA’ f----------------------
de gi 
lor 1)
Industriei electrotehnice șl 
clecițonicc. 'unele mașini 
electronice de calcul mo
derne șl mașinl-unelte. 
Mai slnt expuse aparate 
tehnico-ștllnțlîiee; produse 
din tehnica pneumatica șl 
ii frigului, pfecdm și pom
pe. comnrc.toare șl Instala
ții de cintfirire. Interesul 
'vizitatorilor, va fi . știrnit 
șl de cxppnatelo dlh Indus
tria foto, unde, in afara a- 
paraiclor de'fotografiat cu 
oglindă de vizare, de cea 
■mal recentă fabricație, slnt 
prezenta te jj alta accesorii 
fotografice multilaterale, 
filme șl alta proțlujse, foto- 
chlmlca. , Multa - exponate 
'reprezintă' noutăți construc
tive :!sau nwderhlzări. caro 
dovedesc ritmul progresu
lui tehnlco-ștllrițlflc lh

DANEMARCĂ:, Cele 22 
de firme daneze partlcl- 

jpanie expun, printre alte- 
dc. echipament do radioco- 
jmunlcaUL.” aparate de con- 
ițrol . automate, . ..echipa
ment pentru cercetarea 

[științifică." echipa menta e- 
■leciromedlcale ș.a.

Dieter Wolf Krumbiegel, 
directorul general- al expo
ziției comune n firmelor 
din R. F. a Germanici: 
,;Faptui cu -expunem -pe o 
suprafață de, peste OWl'O mp 
atestă Interesul determinat 
do Tirgul dis lâ București 
In rindul -firmelor, din R.F. 
a Germaniei. Interes înțeles 
In dublu sena — .vrcm .rt 
vindem, dar și sl cumpă
răm. Am făcut un prim tur 
de orizont al lirguiul și 
consider, încă de’ pe acum, 
că schimburile' comercinle 
reciproce vor avea o mare 
amploare. Cit de mure — 
vă voi putea spune după 
iiichidcrea tlrguluiț la ora’ 
bilanțului*'.

rea acestor contacte, lată 
de ce slnt-'convins că pre
zența Cehoslovaciei In Tir
gul Internațional de la 
București -va contribui, din 
plin,1 la lărgirea In conti
nuare a relațiilor comerctn- 
1C|Ș1 la consolidarea colabo
rării' economice Intro țările 
noastre0.

Jt
Dintre exponate, 

atezorul optic 
comandă nu- 

■75 M“. cu vl- 
lnaintare, in 

: toleranțe de 
excepțional de

• Pătrundem acum tn 
marea familie o exponate
lor industriei de mașlni- 
unclte. Vom Intllnl alei 
cele mai noi tipuri de ma
șini. rod ni progreselor 
substanțiale tăcute de In
dustria românească In a-

Capliala țării noastre găzduiește o importantă manifestare eco
nomici : cea de-a doua ediție a Tlrgului Internațional Bucu
rești, care ișl va deschide porțile pesta cîleva zile. Expresie con
vingătoare a politicii partidului șl statuluUnostru țle dezvoliare 
a colaborării și cooperării economice ți tchnico-șlllrițlfice cu toate 
țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii, pe baza, egalității 
șl a avantajului reciproc,’ a respectării suveranității și a Inde
pendenței naționale; această manifestare de prestigiu se.Înscrie 
ca o contribuție de seamă Ia lărgirea schimbului fle experiență 
și. de valori materiale Intre siatc.- la crearea unul ijlmat de eii- 
noășlere șl înțelegere Intre popoare. în condițiile revoluției .țliln- 
(ineo-tehnlco actuale, colaborarea ți cooperarea economici Inire 
țări, participarea la diviziunea Internațională a muneli,’la clr-j 
cultul mondial de valori [materiale se afirmă 'din ce în ce mai 
mult ca adevărate cerințe ohleetlve, evldențlindu-șl avantajele 
pentru progresul fiecărui 
samblu.

Potrivit caracterului său
în acest an Tirgul Internațional București va fi specialize șl 
profilat, pe p: 
purtătoare do 
structoaro de

lor de Înaltă- 
ți. Principalele 
îlcl ale celor douâ, 
do strunguri slnt: 
ian, la capul de roHre -pot 
fi’ montata 0 sau- 8 ■ scule, 
apoi viteză maro de lucru, 
siguranță in funcționare, 
reduc la minimumt„t!snpli 
morțl". Un. muncj'tar,. poate 
lucra concomitent Ja 2 sau 
chiar 3 asemenea strunguri.

Evident. .Românta;; .expu-, 
ne produse din toate stib- 
ramuriie- industriei 
sirucțlilor de marini.
lății șl utilaje 
bine cunoscute 
internațională, ‘ 
minier, peniru 
mice și rafinării. 
Instalații de pompare,

Care slnt dalele „la zia 
privind participarea șl con-- 
dițille ce s-au creat de or
ganizatori pentru a asigura 
tlrgului un succes deplin? 
Mai intli, cltcvu data sta
tistice privind participa
rea. Alături de România, 
ca tară gazdă, la actuala 
ediție o Tlrgului participă 
cu expoziții colective An
glia, Austria, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Chile, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, 
Danemarca, Elveția, R.D. 
Germană,. R.F. a Germaniei, 
Irlanda, Israel, Italia, Iugo
slavia, Japonia, Olanda, 
Polonia, S.U.A., Ungaria șl 
U.ILS^. Expozițiile colec
tive ele celor 22 de țâri re
unesc 83-S firme. Participă, 
de asemenea, cu standuri 
Independente 109 firme din 
Anglia, Austria, Elveția, 
Franța, R.F. a Germaniei, 
Liechtenstein, Luxemburg, 
Italia, Japonia, Olanda și 
Suedia. Deci, ta ediția din 
acest an a Tlrgului interna
țional București iau parte 
— ntlt cu expoziții colective 
sub pavilioane naționale, 
dt și cu standuri indivi
duale — 9-13 firme din 2S 
de țări (față de numai 723 
firme străine, cita, nu fost 
prezente la prima ediție a 
tlrgului, din unul 1970). 
Din țara noastră Iau porto 
IM firme — cu 28 mal 
multe declt Ia prima edi
ție a tlrgului. Rezultă ’ un 
total general de 1 090 firme 
românești șl străine, cu 
2-13 mai multe declt nu
mărul- loial al firmelor 
expozante la ediția din 
anul 1070. Evident, nevastă 
creștere a numărului expo
zanților dovedește succesul 
pe rare l-a înregistrat 
Tirgul iniernoțlonal Bucu
rești Încă de la prima 
ra ediție, atestă interesul 
pe care l-a stlrnlt această 
manifestare economică In
ternațională In rindul spe
cialiștilor șl al oamenilor 
de afaceri din’ numeroase 
țâri ale lumii.

Comparativ cu ediția pre- 
cedentâ, ,,ze,strcn“ tlrgu
lui s-a îmbogățit cu trei 
noi pavilioane. Suprafața 
totală de expunere este ce 
68 CiCO mp, din care aproape 
jumătate revine României, 
care, ca țară gozdă — cum 
este și firesc — este princi
palul expozant nl tlrgului. 
Dintre celelalte țări partici
pante, cele mal mari supra
fețe de expunere a produ
selor lor dețin U.R.S.S., 
R.D. Germană. R.F. a Ger
manici, S.U.A., "’
Anglia ș.a.

Tn organizarea 
1972 a Tlrgului 
țlonnl București, Camera do 
Comerț a Republicii Socia
listo România a luat in 
considerare experiența do- 
blndita Ia prima ediție, la 
celelalte manifestări econo
mico Internaționale găz
duite In ultimii do! ani de 
țara noastră, ca și suges
tiile făcute de participant!,

^,.Am participat șl la prima 
' ediție a tlrgului. Dar, de 
această dată, . organizarea 
tișio ,n.ct 'superioară. Din 

, primele impresii, cred câ și 
din punctul de vedete .al 

' tehnicității t exponatelor, a) 
noutății lor, actuala ediție 
ce situează la un nivel mal 
înalt In acest an, expoziția 
S.U.A'. are ca lemfi „lahno- 

1 lpgia , de învățâmini“. Ale-' 
1 ftin'd"acfehsta'temă*," am avut 
în vedere noua orientare, 
tendințele caro se manifesta 
In prezent in lume — prin 
folosirea largă, intensă; a 
mijloacelor pe cate le, ofe
ră electronica șl electroteh
nica — pentru a face tnvă- 
țămlntul mnl accesibil, mai 
util, mai eficient. Avem 
airtiiudlnea că exponatele 
noastre 'vor Înregistra, suc
cesul scontat’ lh rindul spe
cialiștilor, al tuturor vizita- 

’ ■10,110??. ' ’ s .

Instrumente, 
ș.o.' Pe 'un 
slnt expuse 
hidraulici1 
pompare, 
dresele, dllndrl ș.n

■ UNIUNEA SOVIETICĂ. 
Peste1 1 MO "produse expun 
cele 13 întreprinderi sovie
tice de-comerț exterior pre
zente ta itirg. fiecare din 
aceste produse constituind 
o noutate’ față de prima e- 
diție. I 
Intreprliî 
port“ se 
2D -ISO. 
6A-75 B 
Firma .,t 
zlntă o mașină de 
randament pentru grastarea 
concomitentă In" valuri a 
iref modele1 diferite. ..Maș- 
priborinlorff* — cromnto- 
graf de Haze pentru. Izo
topi, aparate Ronlgen 
pe 
trială.
— ultime 
lect-onlcă 
că ș.a.
< Vlzltind 
listul 
va fi. desigur, atras șl de 
exponatele variate. de 
marc tehnicitate. multe 
dintre ele premiere în do
meniul respectiv, prezenta
te de firme din Anglia. 
Austria. Belgia. Chile. 
Cuba. Franța. Irlanda. Is
rael.' Iugoslavia, Japonia, 
Liechtenstein, Luxemburg, 
Olanda. Suedia. Flecare 
țară participantă la Urg. 
fiecare expozant prezintă

cest domeniu. lata ; citeva 
dintre aceste mașinl-unelte 
de mare tehnicitate, Înso
țite de .jcârțilo lor de 
[vizită0 :

1. Strungul carusel de 
1250 mm cu comandă nu
merici, produs de Fabrica 
de mașinl-unelte j șl 
gate din București: 
de avans șl cutia de 
ale hcestul strung 
mandate
Strungul dispune de un cap 
pătrat cu rotire automată 
și jtermite execuția unei 
piese In flux de operații. 
Randamentul unul aseme
nea strung este de aproape 
1.5 ori mal marc declt cel 
al unei mașinl-unelte slmir 
lore convenționale. :

'I

J cei8 M
WMlafte ralsri

1 ” ...... ."n.’Jjîi ul.« , nidi
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SECVENȚE din VIATA MINERILOR DE LA APPALACHIA

La deschiderea lor

(piuă Ia Hncl.
1

i.
Lori al respectivei Jjntre^: rîl.^i3/ r /as _ **12, 
prinderi .metalurgice din1 -WhMÎcT&rare’ • câ Iaveltârt

r.
i

&

Ji

4
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i
E

■gi
iți

ml-au pierdut ac
tor eu nu-mt pot 
Acum. nădăjduiesc 

o compensație din

L

fi.

E 
E, 
ț.
i.

B.

•i /

Au fost mortt si 
mlinile si corpul 
Li sint pline de 

am avut un atac 
■a paralizat partea

Iar uciderea lui Ya-

muncitorilor. Un alt proces 1'3-a In
tentat anul trecut, dnd s-a constelat 
că a sustras din fondurile destinate 
pensiilor șl asistenței medicale suma 
de 81 milioane de dolari pe caro a

•) Organizație ■ minerilor bolnavi 
de plfimlnl.

j.

eschl-
morta- 

co-

levUor din școlile ele’
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Muncitorii mineri 11 consideră 

pe cei din conducerea uniunii lor 
sindicale, In frunte cu Tony Boyle, 
dușmani mult mal periculoși declt 
patronii..* îmi - vorbea Henry Born
hardt, pensionar. In vlrsta de 02 de 
ani, care in anii *30 a participat la 
acțiunile greviste .pentru organizarea 
minerilor americani in «indicate el 
apoi a făcui parte din conducerea 
uniunii. „Patronatul -șl conducerea 
Uniunii Muncitorilor Mineri (U.M.W.) 
— continuă el — au creat o mon
struoasă coaliție pentru frustrarea 
muncitorilor de drepturile lor șl In
tensificarea exploatării. Primind 
cile 69 de cenți penlrn fiecare ton» 
de cărbune scoasă din mină, boșii 
U.M.W. sini mal Interesați în conti
nuarea producției cu orice preț, de
ci t in apărarea Intereselor celor pe 
care pretind că îl 
reprezintă. Acești 
bani intră teore
tic, In fondul de v,
pensii șl de asis
tență medicală. 
Insa în practică 
Blnt folosiți In 
scopuri cu totul 
străine intereselor 1'. -
sindicatului".

Tocmai din n- ■ E3
ceste fonduri, Bo- fia a
yle a cumpărat IS Â
mii de voturi lna- B
intr-a alegerilor US m 
sindicale din iar- Mwra-ar-
na lu£1969, a plă
tit 33 000 de do- flB
lari unor asasini jg
pentru a-1 ucide * B
pe liderul sindical z B
Joseph Yablonski, ' gf EM-jj
a Împrumutat fără 
dobindă compa
niilor carbonifere 
zed de milioane 
de dolari pentru 
mecanizarea mi
nelor, ncțlune ce ! 
B-a soldat cu con
cedierea a mii de muncitori. Tot din 
acești bani ișl iau șl salariile — Boyle 
cite 50 009 de dolari pe an. Iar res
tul grupului său die 33 000—10 000.

— Cum a ajun» el Bă fie ale® 7 — 
l-am întrebat pe bătrinul Bornhardt.

— în timpul alegerilor sindicale 
din '6D am fost, numit observator. 
S-au descoperit numeroase cazuri1 
dnd Imediat după vot urnele eu 
fost Înlocuite. La deschiderea lor 
s-uu găsii maî multe voturi dedt 
numărul total al alegătorilor. Multi

■ pensionari au fost amenințați că Jn 
’ cazul dnd nu votează cu Boylc 11 

se vor tăia pensiile. Celor care nu 
aveau pensii 11 B-au promla. Celor 
care nu știau- carte, oamenii respec
tivului le-au completat buletinele de 
vot cum isu vrut el. Mulțl mineri, 
nu s-au prezentat la vot. dar bu
letinele lor au apărut totuși In 
urne : au apărut șl buletinele unor 
mineri morțl de mult. Alegerile nu 
fost o farsă. -î'-- ’
blonskl, care a candidat. In alegeri 
împotriva lui Boyle, de pe o plat
formă democratică, a generat In sin
dicat un dlmat de teroare. Acum, 
deci, minerii slnt terorizați nu nu
mai de patroni, d șl de liderii lor 
sindical!, oameni lipsiți de scrupule, 
Bîtoși de bani șl do putere.

Conducerea reacționară- a U.M.W. 
a Întocmit „Uste negre" cui numele 
celor considerați „rebeli". Aceștia 
n-au fost încă excluși djn, sindicat 
și nici concedtațl, « pentru că f slnt 
prea mulțl : dar el slnt ținuți mib 
o permanentă observație de oamenii 
Iul Boyle, slnt amenințați șl averti
zați mereu Împotriva oricăror 
acțiuni greviste. Cu toate acestea 
au fost declarate multa greve-
împotriva voinței liderilor U.M.W. 
șl chiar greve de protest con
tra atitudinii lor reacționare. în 
1070. de pildă. dnd „Asocia
ția plămlnllor negri*"), creată la 

. acel an, a. Întocmit un proiect pentru

uniunii lor
ecordarea de compensații celor care 
Ul-r.u pierdut capacitatea de a 
munci din cauza accidentelor șl 
condițiilor inumane din unele mine, 
conducerea UM.W. a condamnat a- 
ceostă inițiativă șl a trimis scrisori 
altor sindicate, cerindu-le să nu 
sprijine asociația. Minerii sosiți la 
Washington pentru a cere congres
menilor, să voteze in favoarea pro
iectului. au fost amenințați de con
ducătorii U.M.W. cu concedierea. EI 
nu a-au. clintit însă de la Capitollu 
plnă cind legea n-n fost votată șl 
semnată de președintele S.U.A.

Conducerea U.M.W. a fost acuzată 
de zed de ori de mari fraude . fi
nanciare. I g-a intentat șl un pro
ces. fiind Învinuită de „conspirație", 
împreună cu compania „Consolida
ted CoaT Co." împotriva intereselor

di. numărul bolnavilor de plămlnl 
și de inimă in rindurile minerilor 
va continua să crească. Nici un 
membru sl conducerii U.M.W. nu n 
pășit pragul laboratorului meu pen
tru a se interesa de starea sănătății 
minerilor. Liderii uniunii nu știu 
că boala plăminilor negri a atins 
proporții — pe care le-aș numi epi
demice — ofectlnd sănătatea a circa 
33—10 la sută din mineri". Unele 
surse ridică acest procent plnă la 
80—83 la sulă. Astfel, „The Evening 
Star" scria că „potrivit unor statis
tici, 125 000 dintre cel 150 OM de mi
neri americani șuieră Intr-o măsură 
mal .mică sau mai mare de această 
boală".

Sala de așteptare a laboratorului 
era plină cu.oameni care stăteau la 
rind. Iată cazurile titorva :

ii

Athey Pennell, 68 de ani. din care 
49 a muncit In mină : „Lucram in 
schimbul trei, de noapte. In mină 
era atlta praf de cărbune că nu

_ vedeai la 2 metri; Așteptam ' Intr-o
!mprumutat-o Băncii Naționale din noapte locomotiva eu vagonetcle
Washington, fără doblndă. cauzind pentru a le încărca. Din cauza zgo

motului perforatoarelor n-am auzit 
garnitura venind și nld n-am 
văzut-o, intrudt farurile 11 erau 
acoperite cu praf. M-am trerit a 
doua zi la spital, cu ambele picioare 
amputate. Dar, după cinci .luni a tre
buit să mă reîntorc In mină, pentru 
că sindicatul a refuzat să mă pensio
neze, Iar conducerea companiei mi-a 
spus că nil slnt total lipsit de capa
citatea de a munci".

Floyd Richards, în vlrstă de 48 de 
ani : „La 24 iulie 1958. pe cind mun
ceam I n m ina 
„st ....... "

sindicatului pierderi -In valoare de 
17’milioane de dolari. Cu toate aces
tea, nimeni din conducerea ' U.M.W. 
n-a fost condamnat; «•

Acești lideri sindicali fac'tot ce le 
stă In putlnță pentru a-torpila drep
turile muncitorilor. [Potrivit datelor 
oficiale, peste 45 ln [suta din totalul 
minerilor pensionați șl al celor acci
dentați in abataje nu primesc pen
al! și,;Slnt mevolțl să trăiască din 
daniile infime ale asistenței socialo 
sau din caritatea publică. Unora li 

. a-âu distrus actele de muncă pentru 
a nu-șl putea dovedi vechimea. 
Familiile celor 5 709 de mineri morii 
în abataje nu primesc nld nn do
lar pensie, ea de altfel aL cel elfea 
50 C©0 de mineri Invalizi care au 
Împlinit, șan nu, vlrsta de 55 de ani.

Dr. Donald Rasmussen este direc
torul laboratorului pulmonar âl spi
talului regional din Beckley. Vlrgl- 

■nta de vest, și imul dintre cel mal 
mari-specialiști americani ln -boala 
specifică, numită aid „black lung" 
(plămin.negru). „Condițiile de mun
că ale minerilor americani nu pot 
fi. comparate cu cale ale minerilor 
europeni — ne spunea el. Jdecanlza- 
rea totală a minelor?, J^J.A,. a dits* 
ta sporirea considerabilă a produc-^ 
tlvlțățll. dar-.șl la majorarea cantită
ții de praf de cărbune pe metru 
cub, căci mecanizarea nu este înso
țită,de măsuri adecvate de protecție 
a muncii. Vă închipuiți dt praf 
poate ridica în aer o mașină 
ce dislocă < 9—12 tone de căr
bune- pe minut. Atit timp dt 
conducerea sindicatului; va arăta 
nepăsare față de condițiile de mun
că ale minerilor, dt biroul Inspecto
rilor de mină va ■ trece cu vederea 
încălcarea de către companii a le
gilor federale de oocuritate a mun-

; -’1 « ■ '<

nr. 8 a companiei 
Fork Coal Co". s-a produs o 

explozie ; aceasta, din cauza refu
zului patronatului de a mal Instala 
un ventilator pentru evacuarea mai"' 
rapidă a gazelor, 
răniți. (Obrazul, 
plnă Ia jumătate 
cicatrice). Recent 
de cord care mi- ........ 
stingă a corpului. Sindicatul refuză 
g.fl-nil acorde pensie pentru . că 
n-am 55 de ani. tar compania, nu 
ml-a dat nici un ban".

Owen Kinder, 48 de ani. munceș
te In mină de la vlrsta de 15 ani 
Vi are. 7 copil. „Trag. aer.-jri hlept^ 
.dartiâm greutăți^ să.-Jiexpir.; Șlmt-că; 
mă înăbuș. Noaptea Iml este și mal 
rău. Ies de multe ori In curte pen
tru a mă liniști. Obosesc In cel -mal 
mic efort Am fost nevoit să pără
sesc mina In 1970. Pensie nu vor 
&ă-ml dea pentru că liderii sindica
tului’ pretind că 
tele de muncă, 
dovedi vechimea, 
să obțin măcar 
partea statului".

Acestea nu sint razuri Izolate, el 
le IntllneștI cu miile in satele mun
ților Appalachian.

• în secția de autopsie a spitalului,!

dr. Werner A. Laqucr ne-a arătat 
un dosat .' „Am făcut 2 500 de au
topsii pe mineri în ultimii 5 ani. In 
aerat dosar, care seamănă ea un 
ierbar, sini 765 de plămini negri. 
Mulțl dintre muncitorii respectivi au 
murit nu direct datorita bolii de 
plămlnl. el unor complicații cardia
ce. Plâmlnli fiind căptușiți cu praf 
de cărbune nu mai po* extrage oxi
genul din acrul Inhalat pentru a-1 
transmite in singe. Sistemul circula
tor nefllnd aprovizionat cu cantita
tea necesară de oxigen șunune ini
ma la eforturi mal mari. Asemenea 
eforturi duc, de regulă, la atacuri de 
cord".

Plămtnll uscați din dosarul amin
tit aveau toți culoarea ■ cărbunelui : 
mulțl erau mlncațl de praf si ară
tau ca niște zdrențe negre.

Am trecut, anol, 
ma în secția de radio

grafie. Dr. C. W. 
Nelson, renumit 
în S.U.A. pentru 
descoperirea unei 
noi pelicule ex
trem de sensibile 
pe care se pot 
distinge clar a- ■ 
proape toate boll- 

î ’ le pulmonare, 
K/? nc_a arătat el leva 

dintre cele 70 009 
de radiografii- fă
cute minerilor in 
ultimii 10 ani. 
„Zece mii din cele 
70 (KM de pelicule 
au fost puse In 
dosarul „plăminll 
negri", spune eL 
Avem aid radio
grafia unul oare
care Trump Ber
nard. Punctele 
albe ps care le 
observați slnt a- 

sh glomerapl sau de
puneri masive, 

neregulate, do praf de cărbune. în 
aceste porțiuni vasele de singe au 
fost complet distruse".

în laboratorul său. dr. Rasmussen 
urmărea' tăcut desfășurarea testelor. 
Pe o bandă rulanta înclinată se afla’ 
minerul Crook Ira. El se ținea cu 
mlinile de barele paralele șl mergea 
cu pași mari. Intre dinți avea un 
tub prin care Inhala oxigen pur șl 
11 expira Intr-un dispozitiv umplut 
cu nitrogen, pentru a se putea mă
sura cantitatea de oxigen absorbita 
de plȘunlnh După patru minute do 
mers pe bandă, testul a fost sus
pendat, intrudt Crook era extenuat. 
A fost așezat pe un’scaun și’ 1 s-a 
aplicat o mască de oxigen. .JEste 
un om ale cărui puteri au ajuns la 
limita. Nu mal poate munci, nu pri
mește nld pensie șl a venit la la
borator pentru a obține dovada 
incapacității sale de muncă*. In to
tal. acești oameni sint supuși la 
vreo zece teste după care, de regu
lă. primesc dovada pe care scrie 
„black lung". Aceasta ar trebui să-I 
dea minerului dreptul la pensie de 
boală. Practic Insă adesea ei nu 
primesc nld un drept sl slnt ncvoiți 
să se reîntoarcă In mină. Tocmai 
de aceea, media mortaliiălll cauzată 
de bolile de plimlnl șl Inimă este. 
In rindurile minerilor, de patru ori 
mal mare declt media națională.

Convinși de faptul că mișcarea 
sindicală a minerilor a fost de mult 
trădată.de conducerea, sa, numeroa
se cadre' ale sindicatelor’ djh zona 
Appaluehlef au Început lupta pen
tru democratizarea unlunlL Unii 
mundtori. îndeosebi cel cu familii 
grele, temlndu-se' să nu fie conce- 
dlațl. mal au rețineri In a sprijini 
noul curen-t, reprezentat de un șir 
de grupări ca : organizația „Minerii 
pentru democrație", „Asociația plă- 
mlnllor negri", „Organizația mineri
lor Infirmi șl B văduvelor de mi
neri", „Fondul de apărare pe cale 

" ’ < ‘t precum jl de
minerului". Mun- 

minele Appaiachlel

0 INTERESANTA RELATARE PUBLICATA IN REVISTA „UNIUNEA SOVIETICĂ

Protecția mediului înconjurător Interesează șl 
angajează întreaga umanitate : popoarele, guverne
le, organismele Internaționale, tn Uniunea Sovie
tică, lupta Împotriva poluării constituie o preocu- - 
pare majoră o organelor de partid șl de stal. O 
mărturie elocventă in acest sens o constituie ți 
dezbaterile rare au avut loc Ia sesiunea din sep
tembrie a.c. a Sovietului Suprem, care a legiferat 
noi măsuri pentru ocrotirea naturii și folosirea ra
țională a resurselor el.

Problema combaterii poluării a ajuns Insă, In a- 
eclașl timp, să preocupe șî cercuri largi ale opiniei 
publice, ințeleglndu-se deosebita sa Însemnătate 
socială.

Redăm mul jos pasaje dlntr-o Interesantă rela
tare a revistei „Uniunea Sovietică", editată In 
limba română, despre’un proces desfășurat ta Tri
bunalul raionului „Sverdlov" din Moscova șl in 
care au fost Implicați N. Isaev, director, șl S. Ia
velov, lnglner-șef, conducători ai unei întreprin
deri metalurgice din capitala sovietică, acuzați că’ 
n-au luat măsuri Împotriva poluării atmosferei cu 
reziduuri industriale nocive.

• „Să nu uităm — 
nea procurorul V. mi- 
laev, in rechizitoriul său 
— că tn zona în care se 
află întreprinderea tră
iesc ți oameni suferinzi 
și copil. Faptele infrac
ționale de care răspund 
directorul și inoincrul-țef 
au periclitat sănătatea 

i și poluarea acrului cetățenilor. Nu putem fi 
deșeuri industriale Îngăduitori cu conducă-

nedezinfectate șl nepnri- 
" ficate, deșeuri sau rezi
duuri ale Întreprinderilor 
Industriale, agricole, co
munale și ale altor între
prinderi șl Instituții, care 
au adus sau pot aduce 
prejudicii sănătății oame
nilor, agriculturii sau e- 
fectlvelor piscicole; pre
cum și poluarea acrului 
cu deșeuri industriale 
dăunătoare pentru sănă
tatea oamenilor se pe
depsește cu muncă de re
educare în libertate (plnă 
la un an) sau eu amendă 
(plnă ta 300 ruble). Dacă 
faptele enumerate au a- 
dus prejudicii considera
bile sănătății oamenilor,' 
agriculturii san au cauzat 
pierderea unul mare nu

întreprinderi

• DE PRETUTINDENI ® DE PRETUTINDENI •

UN SIMBOL 
PENTRU ANUL 1974

Anul Mondial sd Populației — 
174 — va avea ca emblemă dese

nul din Imaginea alăturată,. almbo-

o primejdie pentru circulația po 
drumuri șl șosele. Pentru a pre- 
Ihtlmplha accidente de asemenea 
natură,' cunoscuta firmă „Dunlop" 
a pita la punct un nou model de 
pneuri, care, o dată ajunse la un 
grad avansat de uzură, fac să apară 
pe banda șoselei cuvlntul preveni
tor j^top". Dacă, In pofida acestui 

' avertlsmtsit, automobilistul continuă, ■ 
să circule, el va citi curlnd In Joc 
de „stop" — „primejdie". Sistemul 
acesta are avantajul de a-1 preveni 
și pe ceilalți conducători auto de 
pe șosea de riscurile la rare se ex
pun drcull nd in apropierea mași
nii respective.

llzlnd solidaritatea tuturor oame
nilor In lupta pentru salvgardarea 
vieții pe Pămlnt, Emblema va fi
gura pe toate 'documentele șl afi
șele consacrate Anului, Mondial al 
Populației șl a fost desenată de 
Robert Perrot, membru In Secre
tariatul- (XN.U. și autor al emble
mei Conferinței Națiunilor Unite 
pentru protejarea mediului lncosi- 
jurător. Potrivit unei Informații 
dta sursă UNESCO, anul 1974 va 
fi marcat prlntr-un congres mon
dial al populației și prin alte ma
nifestări avlnd ca acop de art ajuta 
pe locuitorii planetei noastre 8ă în
țeleagă și să rezolve judicios pro
blemele demografice.

CAIRO - JUBILEUL 
DESCIFRĂRII 

HIEROGLIFELOR
Anul 1972 prilejuiește opiniei 

publice egiptene aniversarea a 
două momente do Importanță 
deosebită in istoria egiptologiei : 
împlinirea n 159 de ani de la des
cifrarea hieroglifelor de către sa
vantul francez Jean Franțota 
Champolton și a 50 de ani de la 
descoperirea mormlntulu! Iul Tu- 
tankamon. Aceste descoperiri. ou 
reprezentat, după cura ee știe, mo
mente de cotitură ln cercetarea
civilizației Egiptului antic, deoa
rece au aruncat o nouă lu
mină asupra el, oferind o 1- 
magine mult mal completa a 
vieții care a înflorit cu mil 
de ani ln urmăjn valea Nilului. 
Primul dintre momentele amintite 
— descifrarea hieroglifelor — este 
aniversat, chiar ln aceste zile, prin 
ample manifestări științifice și 
culturale.

PNEURI AVERTIZANTE
Se știe că automobilele care ru

lează cu pneurile uzate constituie

DIN NOU DESPRE 
FORMAREA SISTEMULUI 

SOLAR

porta călători oblșnulțl, d un grup 
de oameni de știință și meteorologi 
sovletld. Este vorba de vașul 
„Cosmonautul, Iuri Gagarin*, lan
sat la apa anul trecut ta Șantierele 
din ■ Leningrad. Nava are o cnpa
ritate de 45 (MO de tone, o lungime 
de' 231 m, fiind destinată cercetă
rilor științifice. Aparatura specială 
care se află La bordul el va servi 
la studierea straturilor superioare 
ale atmosferei terestre și ta „ghi
darea" electronică a vehiculelor 
apațlale automate.

STATISTICI
ALE 1NTERP0L-ULUI

Nu do mult, la Frankfurt 
Main s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a 41-n adunări generale a 
Intexpol-ului, la care au participat 
270 reprezentanți al poliției' din 89 
de țări. Adunarea a avut ca temă 
principală combaterea traficului de 
stupefiante. Amploarea acestuia 
reiese din bilanțul făcut de Inter
pol pe anul 1971—1972 : cantitatea 
totală de stupefiante făcute inofen
sive se ridică la 127 000 kg I Au 
fost prinși 508 traficant! asupra că
rora s-au găsit 24 000 kg opiu. Au 

,ar fi contribuit, o data cu gravita- .mal fost capturate niari cnntltățl
tin la stabilirea conflauraticl adu- de morfina, heroină din care ju

mătate in S.U.A., cocaină etc, In a 
căror comertiallzare erau implicați 
aproape 5 000 de traficanțl.

Totodată, așa cum s-n constatat 
cu prilejul aceleiași adunări, can
titatea de bancnote false, puse ln 
circulație Intr-un singur an în ță
rile capitaliste, a crescut cu 5țJ,, 
„preferatul" falsificatorilor conti
nui nd să fie dolan.il.

Un fenomen Îngrijorător cate și 
creșterea criminalității în țările oc
cidentale.' S-n constatat că nn do 
an numărul cazurilor de.acest gen 
aporește cu 7 la sută, depășind 
sporul populației ln perioadele res
pective.

Problema formării sistemului 
nostru solar face obiectul unei 
dispute științifice din cele mal 
controversate. Numai forța gravi
tațională să fl'fost cauza desprin
derii planetelor din nebuloasa pri
mordială ? O echipă de cercetători 
americani a Încercat, de curlnd, să 
dovedească existența ln „norul 
inițial" a. unul dmp magnetic care 

ți'a/ia stablllreă configurației actu
ale a sistemului solar. Au fost 
studiate in acest scop fragmente 
dlntr-un meteorit cu o vlrstă res- 
pcctabilă 4,8 bilioane, de,ani — 
care a căzu*. In 1930 In Kentucky, 
în urma unor experiențe de labo
rator s-au obținut rezultata caro
par aă confirme .teza avansată, oa
menii de știință reușind rt Identi
fice In fragmentele de meteorii 

. șoore urme de magnetism.

LABORATORUL PLUTITOR

u-.

Nava- din fotografia de mal Jos va 
face un lung voiaj prin mările 
Nordului. Dar nu pentru a trana-

id

In scita de (udecatâ

□cri , " „r uuu ui uc
legală B minerilor", 
«Jarul 
ci terii 
și-nu 
scesul.
rare .Intentat Iul Tony .Boyle centru 
falsificarea alegerilor din anul 1959. 
Do această dată, de partea mineri
lor se află $1 Ministerul Muncii 
care, potrivit «tarelor, pare decis să 
contribuie la răsturnarea, ’pe cale le
gală.- a actualei conduceri n U.M.W. 
și la organizarea' unor noi alegerL

. Departe de a vădi deficiențele ce
rebrale pe care 11 le-atribuie exploa
tatorii. ..oamenii cu mușchi de oțel" 
se arată tot mal deciși aă-șl apere 
drepturile.

C. ALEXANDROAIE

„Vocea
din .. _

pus mari .speranțe tn' pro- 
aflat' Ini curs de s dcsffili

curlnd. ziarul 
vest-german „FRANK
FURTER ALLGEMEI- 
NF," a dedicat vieții 
eocțăle din Groenlan
da un amplu reportaj 
semnat ds publicistul 
,C3aua Gennrich, din 
care redăm fragmen
tele de mal Jos.

Insula aceasta, cu o 
lungime de 2 700 kilo-

Adevărul e că aseme
nea procese sint rare in 
U.R.S.S. ; de obicei lu- 
crurllo nu ajung plnă la 
Judecăți. Organele de 
control sanitar, opinia 
Eubllcă, presa caută să 

Ghideze in germene ori- 
ce. pericol care ameninț

■ ță ■ mediul înconjurători 
Numeroși oaspeți stră

ini slnt de părere că sta
rea sanitară a capitalei 
U.R.S.S. este exempla-, 
ră, tn oraș nu mal cir
culă do mult autobuzele 
cu motorină, a fost In
terzisă folosirea benzi
nei etllate. 103 de între
prinderi vor fi mutate In 
afara orașului, lor în 
Jurul celor rămase se 
creează perimetre de pre
terite sanitară.. Se con
struiesc instalații de opu- 
rnfe ultramoderne. în ul- >. 
;tlmJI, 15 ani, gradul de 
poluare șl Impuri flcare 
n aerului cu praf s-a re
dus la Moscova de 3-4 
ori. Puțin probabil să 
existe o alta capitală a 
unei țări dezvoltate sub 
raport economic In n că
rei Imediată apropiere articol special
să trăiască fn voie cerbi, care glăsuleștc :

le , s.ă crească ntlten ciu
perci șl fructo de pădure.

Rluri, lacuri, păduri.» 
Natura n fost dumică cu 
moscovițJI. Dar toate a- 
cesta bogății șl frumu
seți trebuie ferite de lm- 
purifleare șl otrăvire. Ul- 
tirtdi(-rie la pescarii’ rare, 
instalați cu undițele lor 
po chelul Fiului Mosco
va, aproape de centrul 
orașului/ prindeau plă- 
tld, ne-am adus aminte 
de o glumă amară a de
functului senator Ro
bert Kennedy. Pltmbln- 
du-se Intr-o zi eu șalu
pa pe -iul Hudson, In 
raza New. York-ulul. se
natorul s-a aplecat pes
te bord și a spus : „Cine 
cade aici in apă, mal 
curl nd se dizolvă de- 
cit se îneacă".

Problema protecției 
mediului Înconjurător es
te abordată In multe țfirL 
în Uniunea Sovietică, 
faptele care pot aduce 
prejudicii naturii slnt pa
sibile de pedepse penaje. 
Astfel, In Codul penal 
ol R.S.F.S.R. există un 

(Nr. 223) 
.... uuiulu ,1, ,uiu lx-iui, i.hu; . „Polua-
elani, mistreți, vulpi ți rea apelor curgătoare, ,b 
alte animale sălbatice, lacurilor șl a ailor bazlrie 
să se- prindă atlta peș- șl surse cu ape reziduale

toril de 
care pun In pericol viața 
ți sănătatea populației1'.

o Experții saniiari au- 
dlați In cursul procesu
lui au confirmat cu probe 
incontestabile că in ime
diata vecinătate a între
prinderii, clădirile au 
fost expuse unor emana
ții de oxid de plumb fn 
doze care depățeau nor
mele admise.

o în sprijinul acuză
rii au luat cuvlntul mai 
mulți martori — munci
tori fi funcționari ai res
pectivei inlre prinderi. 
Contabila V. Maslenni
kova a relatat cd centrul 
sanitar antiepidemic a 
interzis elaborarea unor 
aliaje pe bază de plumb, 
dar directorul ți fngine- 
rul-țef au organizat din 
nou producția lor. flîun- 
citorul V. j lliuhin i-a în
vinuit pe cel doi cd n-au 
luat măsurile necesare 
de protecție la secția in 
care se elaborează plum
bul; muncitorii care au 
lucrat in acest sector 
nu dispuneau intotdea- 
una da îmbrăcăminte 
specială de protecție. 
E. Sapojnikova, pre
ședintele comitetului «in- j 
dical din întreprindere, a 
menționat că directorul 
ți inglnerul-țef au dat 
dispoziții ca operațiile 
respective să se execute 
In afara programului o- 
bițnuit. Un alt martor — 
M. Gherasimovai șeful 
secției muncă și salarii, 

„„ii.a 0 relatat că în uzină s-a 
pești, se apuca consfruii un cuptor elec

tric care n-a fost prezen
tat comisiei de recepție.
• Apărarea, reprezen

tată de avocații A. Po- 
leak și S. Sidorenko, a

măr de . . .
pedepse privative de li
bertate 
ani)".

In baza acestui articol 
nu fost Judecați N. Isaev 
șl S. Iavelov, conducă-

tirrdii-rie la pescarii; care, prinderi! metalurgice :;ăln^ 
irtstelnfi“ rii Tînrlltflfi lnrJ ’MOSCOVU.“ '”

• Procesul a durat ci
teau zile. S-a dtit rechi
zitoriul au fost audlați 
fose erpprți și 33 de mar
tori. Acuzarea deținea 
probe evidente că direc
torul N. Isaev și inglne- 
rul-țef S. lavelor; n-au 
luat măsurile prescrise 
de lege pentru a împie
dica poluarea atmosferei 
cu aerosoli ai oxidului 
de plumb rezultați din 
procesul de praducfle al 
întreprinderii pe care o' 
conduceau.

al TLS.F.S.R. 
articol special

Peisaj din

___—_____ Iavelov'’ 
este un vechi inginer și 
are o pregătire temei
nică. „Greșeala Iul — a 
spus A. Poleak — este 
că urmărind să îndepli
nească pianul cu orice 
preț, n-a ținut seama de 
urmările acțiunilor sale'. 
„N. Isaev — a. spus tn 
cuvlntul său avocatul S. 
Sidorenko — deține pen
tru prima oară postul de 
director. Preluind condu
cerea uzinei, el s-a lovit 
de unele .greutăți șl ne- 
avlnd experiență n-a reu- 
fit să facă față..

acestor dezbateri Trlbu- 
, .Sverdlov" din Moscova

La încheierea 
naiul raionului _____ .__ _________
u pronunțai sentința. Aceasta ii declară vl- 
novați pe N.M. Isaev și S.A. Iavelov, con- 
damnlndu-1 Ia un an de muncă de reeducare 
in libertate, la întreprinderea respectivă. în 
aceeași perioadă, celor doi vinovat! II so vor 
reține 15 la sută din salariu In folosul sta
tului. Totodată, Isaev șl Iavelov vor plăti 
flecare die 92,80 ruble cheltuieli de Jude
cată.

„țara de'gheațâ

de fapt In 1033 
poale spune că ln a- 
ceastă dată. - pentru 
prima oară după dls- ____
porițla vikingilor, In lungul malurilor. în
secolul al XVIII-lca, 
danezii redescoperă 
Groenlanda. Cu o ge
nerozitate pornită poa
te dlntr-o conștiință 

fost in- 
fonduri

cos Herulul- rare asigu
ră In timpul verii a- 
provlzlonarea locali
tăților situate de-a

Încărcata, au 
____________ _______ vestite aici 
metri și o lățime de importante.

■ ' în prezent,
lllatea in rindul 
plilor e la fel de scă
zută ca și In Dane
marca, realizare deo
sebită a Ministerului 
danez al Sănătății ; 
blocuri de locuin
țe răsar mereu, iar 
tuberculoza a dls- 
părut în schimb : bo- pini de 
Ule venerice s-au cx- ’ ‘ ‘
tins In așa măsură in
cit antibioticele nu 
mal sini eficace ; can
titatea de alcool con
sumată de populație o 
Întrece de două ori 
pe cea din Danemarca; 
Iar Intre anii 1007— 
10S7 criminalitatea a 
crescut de trei ori.

...Din fiordul de la 
Jakobahavn. aisbergul 
pătrunde adine in 
largul mărlL Iar
na. peisajul lunar 
al meridianelor polare 
nu mal este accesibil

1 KM kilometri, popu
lată mnl ales pe ma
lul, apusean unde cli
ma e ceva mal blin
da, a fost ținuta plnă 
ta .cel de-al doilea 
război mondial depar
te de orice contact cu 
lumea modernă. Tu
berculoza, generată de 
sărăcie, făcea v ravagii. 
,în timpul războiului, 
.noldații americani șl 
englezi, care Ișl ti
veau garnizoanele aici,. 
au introdus ln lu- 

î mea eschimoșilor, pe 
bază de teoc. produ
se Industriale și. fi
rește. alcool. în 1948, 
președintele Consiliu
lui de Miniștri danez, 
Hedtagt. la capătul u- 
nel. călători! făcute- ln 
Insulă. . a dat tonul 
campaniei pentru a- 
jutorarea șl dezvolta
rea Groenlandei, cam
panie care a Început

urși polari, de foci și 
de balene viețuiesc șl 
oștăzl In cadrul unor 
grupări primitive, lip
site de legi scrise sau 
de vreo autoritate cen
tralizata. Asemenea u- 
nor personaje mitice 
el se conduc In țara 
lor de gheata după 
străvechi precepte pa
triarhale. Bărbații por
nesc la vlnătoare sub 
conducerea celui mal 
Iscusit dintre el. pra
da fiind împărțită In 
mod egal Iriire toți 
membrii grupului. Va
loarea banilor, răs
punderea personală 
față de vreo Instanță

, slnt pentru mulțl es
chimoși noțiuni cu to-

, tul străine ; chiar pen- __________________ _
tru cel care nu In- înțeles, șl facultatea

. " ’ ' i In Danemarca. Dar
noile kxmlltățl. bunu- chiar și in rindurile e- 
rlle spirituale ale lu- levUor din școlile ele-
hiil moderne continuă montare de po Insulă
sâ fie lucruri: greu :de . 
Înțeles, n Adaptarea In 

civilizației

timp ce elicopterul 
lupta din greu cu vi- 
tregilte vremii, sania 
trasă de dini rămlnc 
Indispensabilă. în Ju
rul singuraticelor case 
de lemn de la nord 
de Holstclnsberg, mil 
de dini urlă zhudu- 
mîndu-se In lanțuri, 
Iar peștele pus la us
cat răsplndește un mi
ros persistent în noi
le locuințe eschimoșii 
nu-șl pot lua dlnll 
cu el și aceasta con
stituie una dintre su
ferințele acestor sta- 
plnl de „Colți Albi". 
Totuși; locuințele bune, uu i usav uu m- 
cu lumină electrică, cepul aă trăiască Ln 
Încălzire centrală șl " ........
op.5 curgătoare li a- 
trag pa pescarii din 
estul Insulei în ’cen
trele Holstclnsberg,-
Jakobshavn. Christian- 
shab. Egedesmlnde,
Nnrssaq sd. mal alea, 
Godthab. In care se 
foc Încercări pentru 
dezvoltarea unei ln- , 
dustril piscicole mo
derne.

în nord șl răsărit 
insă, ca șl pe Insula 
Dlsko, vlnătorU

tă faptului că numă
rul posturilor de uce
nici este Încă scăzut. 
Pe de alta porte, din 
1039, populația insulei 
8-a dublat. Ca urmare 
a acestei „explozii de
mografice" și a neso
cotirii vechilor tradiții 
crește o generație In 
rindul căreia alcoolul 
și violenta Ișî află 
mulți oaepțL Plnă 
acum, țara poate, 
lăuda cu 53 do ba
calaureat! și patru li
cenția ți Dar dintre el 
nici unul nu trăiește 
in Groenlanda.

O dificultate in ca
lea culturalizării es
chimoșilor o constituie 
faptul că’ elj trebuie să 
urmeze liceul și; blne-

normele civilizației 
contemporane se do
vedește foarte grea.

Mirajul orașelor U 
■trage mal ale® pe ti
neri. Acolo el trăiesc 
Inghesulți, clștlgă ceva 
lîani, clar beau sau 
hoinăresc. Șomajul in 
rindurile tinerilor e 
In creștere ii datori

. se ridică o problemă 
deosebit de dificilă : 
aceea a limbii. Aceas
ta cu otlt mal mult, cu 
cit numai 29 la sută 
dintre învățătorii gro- 
enlnndezi slnt eschi
moși. învățători! da
nezi venlț! pe Insulă, 
fie din motive econo
mice (după doi nn! da 
serviciu aid slnt scu
tit! de orice Impozit),

fie din alte cauze (me
dicul districtului Ja- 
kobshavn știe cili ra
tați vin aici), nu vor 
sau nu pot să învețe 
limba eschimoșilor 
care, de altfel, este 
foarte grea. Unii se 
căsătoresc, dar puține 
căsnicii mixte se dove
desc durabile. Do ase
menea, familiile dane
ze suportă greu peisa
jul sumbru al locurilor.

Majoritatea 
moșilor devin, mal a- 
les in contact cu ba
nul. conștlenț! de si
tuația lor tragică do 
readaptați. De altfel BO 
la sută din firmele 
particulare le dețin 
cetățenii de prove
niență daneză.

Cel -S0 000 de eschi
moși Ișl trăiesc viața 
singuri, o viață deve
nită lor Inșile străină. 
Saltul spre civilizația 
nu poate declt să su
prasolicite un popor 
care se mal află In 
parte si azi in stadiul 
patriarhatului primi
tiv. Vor trece încă ge
nerații plnă dnd insu
la va fi Înglobată lu
mii moderne. Iar oa
menii de n!c! vor re
purta victoria asupra 
naturii arctice și a 
propriei lor condiții.

tr%25c4%2583dat%25c4%2583.de
dolan.il
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La primire, care s-a desfășurat !n- 
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a participat Gheorghe Airlnei; 
șeful Departamentului poștelor șl 
telecomunicațiilor.

sîmbătă 14 octombrie 1972

Plenara Consiliului Central Cronica zilei
w

a

în ziua de 13 octombrie b.c. a avut 
Ioc plenara Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din

La lucrările plenarei, din însărd-
România.

La lucrările plenarei, din însărci
narea conducerii partidului, tovară
șul Emil Bodnaraș a supus spre a- 
probare plenarei Consiliului Cen-' 
trai al U.G.S.R. recomandarea Co
mitetului Executiv al CsC. ni P.C.R. 
cu privire la eliberarea tovarășului 
VlrgU Trofln din funcția de preșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. șl din Comitetul Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
in legătură cu noile Însărcinări pri
mite In cadru! guvernului.

Plenara Consiliului Central a! 
U.G.S'.R a aprobat In unanimitate 
această propunere.

La recomandarea Comitetului

Executiv al CC. al P.C.R., plenara 
a holărit alegerea tovarășului MU 

„ hal Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C,C. al P.C.R.', ‘ 
ca membru ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., ai Comitetului Executiv ș! - 
In funcția de președinte al Consi
liului Central b,1 Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

fi.

a sindicatelor din România.
■De 'asemenea, plenara a ales rin 

funcția de secretar al Consiliului 
Centrul al U.G.S.R. pe tovarășul 
Constantin MIndrcanu, președinte
le Consiliului pentru activitatea po
litică șl cultural-educatlvă de masă 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vlntul tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

MIM WITETU CENTRAL fii 0.I. C.
.Vineri, 13 octombrie a.c., s-au des

fășurat lucrările plenarei C„C. al 
U.T.C. însușlntlu-șl unanim reco
mandarea Comitetului Executiv al 
C.C. td P.C.R., plenara a hptărit e- 
libernrea tovarășului Dan Marțian 
din funcția de prlm-sccretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, care va primi alte 
însărcinări. Plenara a hniărit ale
gerea tovarășului lan Tralan Șteță- 
nescu In funcția de prim-secrelar al 
C.C. al U.T.C.

Șemicentenanil Muzeului etnografic 
al Transilvaniei

,î 
t

Lulnd cuvlntul in încheierea dez
baterilor ce au avut loc in plenară, 
tovarășul Gheorghc Pană, membru a! 
Prezidiului Permanent, al Comitelu- 
lul Executiv, secretar al C.C. ol 
P.C.R., a subliniat marile răspunderi 
care revin tineretului pentru tradu
cerea In viață a hatarlrtlor Congre
sului al X-Iaa șl ale Conferinței Na
ționale a partidului, a lndicațLilo- to
varășului Nicolae Cenușcscu privind 
îmbunătățirea radicală a activității 
Uniunii Tineretului Comunist.

Ș

$

porturilor șl telecomunicațiilor, 
primit pe Mohamed Mill, secretar 
general al Uniunii Internaționale da 
Telecomunicații,' instituție speciali
zată a O.N;U.,’care tace o vizită ofi
cială in1 țara noastră la Invitația

/ ' '

sosirea' noului ambasador
AL AUSTRIEI

. , - J ■ '

Tovarășului GERONIMO ARNEDO ALVAREZ
Secretar generai al Partidului Comunist din Argentina

Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dv. de ndșf—

r

(Agerpres)

Convorbiri economice româno-braziliene ’ - I
Tovarășul Ion Pățan. vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, minis
trul, comeriulul . exterior, .a primit 
vineri după-âmlază pe Paulo Pa-, 
dllha Vidul, secretar general adjunct 
în Ministerul Relațiilor Externe, șe
ful, delegație! economice braziliene, 
caro participă la lucrările cele! de-a 
doua , sesiuni a Comisiei ■ mixte

; romăno-brazllîene.
La primire, care s-a desfășurat In- 

ir-o atmosferă cordială, a participat

'1

Aurel Ionclcă. secretar Reneral In 
Ministerul Comerțului Exterior.

A fost prezent Fernando de Saivo 
Souza, .însărcinatul cu afaceri ad- 
luterim ăl Braziliei ta București.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării șl cooperării, extinderea schim
burilor comerciale Intre cele două 
țări. ,

(Agerpres)

Ministrul economiei din Iron a părăsit Capitala
4 , i, j • '! >

' Vineri dimineața a părăsit Capi- JIIHJL,___,____
tata, Iridreptlridu-se spre ..patrie, ml- varășul Ion . PAțan, vicepreședinte al 
nistrul economiei din Iran. dr. Hui- ConsHlulut .de Mlnlși-". ' -~-
hang Angary, care a participat ta meciului exterior, șl de alte persoane 
lucrările cele! de-a VllI-a sesiuni a
Comisiei mixte , ;roatâ.no-lranlene,' 
desfășurata la București.

La plecare, pe aeroportul Oioperd,

;i

ministrul iranian a fost salutat de to- 

Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, șl de alte persoane 
oficiale române.

Au fost de față Sadegh Sadrioh. 
ambasadorul Iranului ta București, sl 
membri al ambasadei.

A sosit ta București Werner Sau
ter, noul ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Austriei In Repu
blica Socialista România.

•*
Nou! ambasador extraordinarNou! ambasador extraordinar șl 

plenipotențiar al Canadei Ia Bucu
rești, Robert Louis Rogers, a depus 
vineri dimineața o coroană de flori 
in Monumenlul eroilor luptei pentru 
libertatea poporalul șl a patriei, pen
tru socialism, .

PLECAREA GRUPULUI
DE TURIȘTI DIN R. P. CHINEZA.

Grupul de turiști din Republica 
Populară Chineză, format din acti
viști de parțld, de stat sl alte cadre 
de conducere din orașul Tientsin, 
condus de tovarășul Uana Gen-țang. 
membru a! Comitetului permanent șl 
secretar general al; Comitetului oră
șenesc de partid Tientsin, secretar 
general al Comitetului revoluționar 
din această localitate, rare a vizitat 
țara noastră, a părăsit vineri Capi
tala- » ' ‘

, ’ (Agerprea)'

1 U

De la TAROM

i'iA-vț ■ ‘ ;
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dv. de naștere, Comi

tetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează un cald salut 
tovărășesc și cele mai cordiale felicitări, împreună cu urările noastre de 
sănătate, vlnță îndelungată șl succes In activitatea ce o desffișurnțl In 
conducerea Partidului Comunist din Argentina.

Reafirmam șl cu acest prilej convingerea noastră că relațiile de 
prietenie și colaborare tovărășească statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Argentina se vor dezvolta, in conti
nuare. In interesul ambelor partide șl popoare, al cauze! unității mlș- 

perialtate.
dării comuniste și muncitorești Internationale, al tuturor forțelor anlilm-

COMITETUL CENTRAL A 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale
Domnul SALEM ROBAYA ALI

Pre'ședihielB Consiliului Prericlenjial al- Republicii Democratice Populare 
a Yemenului

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Democratice Populare a Yeme
nului,, adresez Excelenței .Voastre sincere felicitări și cele mal. bune urări 
de sănătate șl fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
dumneavoastră.

i yii
, i, r

Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului d« Stat 

ol Republicii Socialiste România

Domnul ALL NASSER MOHAMED
Prim-minfatru al Republicii Democratica Populare a Yemenului

» '• îe'a'h * T\ j. '? ‘ ; *'■')?' : ’ r,'" ] . .i . > ,

Cu ocazia Zilei naționale a țârii dumneavoastră, vă rog să primiți 
cele mal calde felicitări și urările mele cordiale de sănătate șl fericire 
personală, de pol succese poporului Republicii Democratice Populare a 
Yemenului In dezvoltarea economică șl socială n țării.

îrnl exprim convingerea că bunele relații dintre țările șl popoarele 
noastre se vor dezvolta continuu, in interesul și avantajul reciproc.

ION GHEORGHE MAURER
Prețedintelc Consiliului de ăflnljiri 
al Republicii Socialiste România

întreprinderea de .transporturi 
aeriene române TAROM a elaborat 
noul Orar al curselor aeriene externe 
valabil in intervalul 1 noiembrie 
1072 — 31 martie 1073. Noul orar 
are In vedere, stabilirea unor conc- 

altor companii care zboară, pe trase- Sul X »«.'■»’ A 1 n
Ck(3 GUrOp*Cs-~ — —  ----------------- -----—”
corelare mal bună cu mijloacele de 
transport feroviare, rutiere șl na
vale.

Pentru satisfacerea solicitărilor 
s-au Înființat mol curse săplfimlnale ’. 
luni — ta Budapesta, Praga șl Var
șovia, vineri. — la Moicovh, Iar du
minica — ta Vlena. La cererea unor 
instituții șl organizații din țară șl 
străinătate, TAROM-ul efectuează 
curse speciale cu avioane de mare 
capadtalț» și, viteză,

- Pentru a primi la domiciliu
xliml mal lesnicioase cu aeronavele 

mir sau Intercontinentale, oA im aneh uinlel, prin comorile ca Je deține, csțe 
un așczâmlnt, de cultură In care sini 
ocrotite celo nîal valoroase creații 
ale meșterilor populari ce oglindesc . 
vlâța socială șî splrltunlfi din trecut 
șl'de azi a poporului român șl a, na
ționalităților conlocuitoare din Tran- 
sltvanla. la telegramă se. arată că ».i j 
In'viitor Colectivul muzeului se' va 
anjțîțja plenar in munea de valori fi- J 
care a celor mal reprezentative crea
ții" popular e. • . ■ 3

' \ ' / ir - '■■ ■:

în aceeași1 zi-a avut loc; o. sesiune ,j 
de comunicări științifice la care aii 
fost prezentate lucrările : „Etnogrn- 

Tfle șl iBtdrie"' de prof. dr. docent $tc- 
fan Paxcu, membru corespondent al

cercetare in etnografic"'de dr. Gcor- ; 
geta Siolca. „Probleme. majore ale ,, 
etnografiei contemporane românești" 
de dr. Ion VTlăduțlu, „Etnografie și 
folclor" de prof. dr. Dumitra Pop, 
„Etnografic șl arta populară" de dr. 
Paul Petrescu.

(Agerpres)

Vineri eu început la Cluj festivi
tățile prilejuite de semicentenarul ■ 
Muzeului etnografic al Transilva
niei. .

La adunarea jubiliară, organizata f 
cu acest prilej, directoarea muzeului, , 
Viorica Pascu, a evocai drumul, 
parcurs de această prestigioasă în- ■ 
stlluțle de cultură în celo cinci de- ' 
eonii de existență, activitatea plină do .' 
dăruire pe care etnografii clujeni au j 
desfășurat-o pentru descoperirea șl > 
conservarea unor valori autentice , 
ale ariei și tehnicii' populare din ' 
Transilvania. .........1

Colectivul Instituției sărbătorite a 
fost salutat de tovarășul Aure!_puca,_ 
prlm-secretar' al comitetului jude-"” 
lean de partid, do reprezentanți ni fan Fascii, membru coresponuent fii
Consiliului Culturii ți Educației So- Academie^ romăpe, „Direcții, noKde
ctaiisle, ai unor muzee din țară, de 
reputațl oameni de știință șl cul
tură.

într-o atmosferă de entuziasm, ...
particlpanțll ta festivitate au adresat folclor" de prof, 
o telegramă C.C. al P.C.R,, tovarășa- ,T’i-— 
lui Nicolae Ceaușcseu. Subllnllndu-se L.— -——.—
că Muzeul etnografic al Transilva-

jude- 
ițfi al i

' S â ra* ■ ar< ? i! rit ' ‘ii rd,!?K» . . j . . ...... ■ _ . ii ... .

Țrtmrieji o. carie poștală pe a- 
d re sa t Librăria
poșta"
Nuțu Ion nr. 8—12, iedor 6.
-* • - *■ r ” • ] - 1

O'

S£

Comandîndu-I din timp, vâ asi 
„Cartea prin 0uroI' primirea almanahului înda-

_ . tâ; dupâ apariție.
București, str. Sargonf Plata se face la primirea colo-Plata se face la primirea cole

tului, contra ramburs.
(Agerpres) 

ș

I.A I.I.L. „ARCH1MET"-SIBIU

Produse solicitate de cumpărători
o

CIRCULAȚIA FEROVIARĂ
PE UNELE TRASEE 

AFECTATE DE INUNDAȚII

vremea
1 h t -oo nu nira *Ieri în țarâ : în malorttarea regiuni'
“ lor vremea a fost In general frumoasă, 

cu corul variabil. InnonSri mai accen- 
rjate ,ș-au menținut In Crișana. Mara
mureș. nordul Moldovei șl al Transil
vaniei, unde local'a piotiat stab. Izolat 
a moi plouat fl în voalul țârii. Vlntul a 
suflat slab, ptnă.la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 15 oscila Intre 12 
grade la Bored șl M de grade Ia Ca- 
lafat. I-a Buenreț11 < Vremea a fost fru-

5 . t. .. ; j- ■'■;, .“ \
moașă .șl c.V'duroa'-ă. Cerut a fost'mal 
mult senin. Vlntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost .de lî de grade.

-----« —it^ri —! _—a-— -as iff 
șl Tî octombrie, în țarâ î Vreme în 'rt- 
edee, inceplrtd din nord. ( ’ — "

Timpul probabil pentru zilele <le 15, IS 
șl 17 octombrie. In țari ! Vreme In rt- 

rt- r.-ri.. Cerul va fl 
•vuiSfljra
scurtă durată !a Începutul' îniervaluiuf, 
prcdomlrslnd din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor îl cuprinse intre 
3 șl 13 gratie, Iar maximele Intre sa șl 
•5 de grade, mal ridicat® la începutul 
intervalului. în munți se vor semnala 
lapovlța fl ninsoare. La București t Ce
rul va fl temporar corns. Ploaie do 
scurtă durată, vlntul va prezenta unele 
Intensificări la începutul Iș'.crvaluîuL 
Temperatura In scădere ușoară.

■Ș

i

â,
■f'

SIBIU (Corespondentul „Sdn- 
tell", N. jlrujan) — Cinci din
tre diplomele acordate In cel 
de-al 5-!ea șl al 6-lea ilrg dte 
mostre de bunuri de consum se 
află astăzi la Întreprinderea de 
lndusirio ioralfi „Archlmet" Si
biu., Ele constituie o răsplată 
binemeritata pentru colectivul 
de muncitori, Ingineri șl teh- 
;g^ss-;ww ..... ..
produselor și Îmbunătățirea ca- gqnt", dlveree jocuri, ponta

P'î, scaune de grădină și 
Acestora Ii se adaugă pesta 
Ito de confecții metalice, arti
cole din maso plastice, de maro- 
chînărle șl altele, care se află 
In producția curenta.

ni' 1 ... ,produselor ... ____
. lltățl! lor.

— Chiar șl numai 
produse pe care le-am realizat 
in ultimul timp am putea apro- 

’ . ' i . de
ne spune

J. — Chiar șl numai cu noile
1 produse-pe care le-am realizat
i in ultimul timp am putea t
1 viziona un intreg magazin

bunuri de consum -

lovarAșu! inginer Alexandru 
Bucur, directorul întreprinde
rii. De reținut faptul că toate 
noile articole intrate In pro
ducție le realizăm la comanda 
cumpărătorilor, pe bara consul
tărilor curente pe care Ie avem 
cu el.

Iată dteva din ultimele pro
duse rtoti_realizate ta l.l.L. .Ar-

.tru< co- . 
altele.
pește

»T-
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I.
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FINALA „CUPEI DAVIS“

Tenismenii români își mențin intacte șansele pentru marea victorie
. ■ .... , ' 1 ‘ - I ■ |
Echipele de tenis ale României șl; 

Statelor Unite ale AmericU nu Înce
put ieri la arena „Progresul" meciul; 
fina! pentru ; „Cuptf .Davis"; event-• 
meat ce suscita un mare interes În
cercările sportive dirl întreaga lunie.i 
Timp de aproape șapte ore, dt au du- ■ 
rat cele două partide de-simplu' 
(SmRh-Nărtase . 11—0; : 0—2,5 B-3 ;r 
Tiriac-Gormac 4—0, 2—6, 6—4, 6—3, 
0—2), peste 0.(Kffl.de spectatori ma
ximum ce puteau cuprinde tribunele 
arenei — au fost niarlorii, unu! Joc 
de Înaltă ciasă," la nivelul cunoscut 
al valori! internaționala a compciito" 
rllor. în primul șl, mai ales, în cel 
de-al doilea Joc, momentele de mare 
efect spectacular, de-n dreptul dra
matice, răsturnările Incredibile de 
scor (ne referim, In special, ta par
ii da Iul Tiriac cu Gormon) au fost 
apreciate ca atare de public, aplau
zele — răsplată firească I — subli
niind In nenumărate rindurl reuși
tele de mare efect ale sportivilor.

Iile Năstase a întllnlt de aceasta 
dată în Sian Smith uh jucător în 
maximum de formă. Lupta acestor 
doi titani al tenisului avea să fie, in 
setul de debut al partidei, foarte a- 
prigă. Inițiativa a aparținut ameri
canului, insă replica Iul Năstase a 
fost ta fel de puternică. El s-a aflat, 
da altfel, foarte aproape do victoria 
In acest set, rcfăeincl terenul pier
dut (a egntat de in 2—5) șl îuînd con
ducerea cu fi—0. Smith, cu o regu
laritate fantastică In lovituri, atent 
șl calm (imperturbabilul său ca!m !), 
a punctat totuși decisiv, dștlgind șl 
următoarele drniă seturi. Ultimul lor 
set — un set al „breakurilor" (Smith 
a punctat de patru ori astfel,. Năstase 
de trei ori 1) — a fost mult aplaudat. 
Fără a se fi aflat In plenitudinea for
țelor sale (Jucătorul român are in 
podul palmei de ta mina dreaptă, 1a 
încheietura dintre police si arătător, 
o băîătură crăpată complicată eu un 
hematom), campionul nostru a Încer
cat să echilibreze Jocul, lăslndu-ne 
pentru astăzi șl milito — in duda 
nereușitei de Ieri — speranțe înir-o 
comportare pe măsura experienței șl 
talentului ce l-au adus faima bine
cunoscută. Avem deplină încre
dere in capacitatea marelui nos
tru . jucător că, printr-o mobilizare 
a tuturor forțelor șt a voinței salo de 
luptă, prlntr-o maximă concentrare șl

combativitate, tai va aduce contribu
ția. . așteptataJa obținerea, victoriei J 
echipei noastre reprezentative 1

O desfășurare extraordinară a a- 
vut cea de-a doua pari!dă de Ieri, 
în ‘care Ion Tiriac l-a Inlllnit pe 

■Tom Gorman. Do 1a Început tre
buie precizat că Veteranul" tenisu
lui nostru s-a comportat șl de a- 
ceâxtă data strălucii, Intordnd in; 
favoarea sa (șl adudnd egalarca In 
meciul -‘SsU.A.-Românla) un scor ' 
care, după circa o oră șl Jumătaie, . 
II era nefavorabil.. Deși, condus, cu 

’6—4 și 8—2, Țiriac joacă cu deose
bită dlrzenle șl, neaccoptind deloc, 
ideoa infrlngerll, Ișl revine cu 
brio. Rezervele Iul fizice, puterea 
de concentrare din ultima parte a 
partidei — pentru muiy poate de 
nebănuit — Împreună cu Iscusința 
tactică și tehnica sa remarcabilă i-au 
dat posibilitate să reducă pas cu pas 

ițial, reușind să tte im- 
dcosebltă siguranță. în 

decisiv, Tiriac s-a

handicapul Inii 
pună net, cu c 
setul al cincilea, decisiv, Tiriac s-a 
orientat foarte bine tactic spre fi
nal. Pro fi tind de faptul că Gor
man nu mai servea ta fel de pu
ternic, Tiriac a atacat deseori prin 
passing-shoturi, ceea ce l-a pus șl 
mal mult In dificultate pe adversar; 
prlntr-un Joc variat șl eficace, el 
reușește două spectaculoase breakuri, 
1a conducerea cu 3—2 ; ultimul ghem 
nu a fost deloc o simplă formalitate,

pentru că Gorman a Încercat 
plnă șl... Imposibilul. Tiriac a răs
puns insă prompt, reușind o victo
rie splendidă, care relansează lupta 
pentru „Salatiera de argint", trofeul 
tradițional al „Cupei Da vis*.

Pentru azi (ora 13) este prevăzută 
proba de dublu. Este o partidă care va 
avea, după citise pare, un rol pri
mordial In stabilirea rezultatului me
ciului. Cuplul ‘ nostru (Iile Năstase- 
lon Tiriac) pornește favorit, pe baza 
unor jmarl succese internaționale, pe 
bâza valorii dovedite in marile tur
nee. încrederea, noastră, a tuturor. In 
acești tlol minunați sportivi este fer
mă. îl cunoaștem .
apreciat de atitea ori capacitatea de 
dăruire de care au dat dovadă In 
meciuri dintre cele mal grele — 
pentru a nu spera pe deplin șl de 
această dată In buna lor comporta
re. Partida este, desigur, extrem de 
dificilă (cuplul american alcătuit din 
Sum Smith și Edit Van DilLeh este.

prea bine, le-am‘

deosebit de valoros.

■1

■ 1

de asemenea. ______  . . ___
incit meciul va fi, Indiscutabil, foarte 
disputat), clar un succes românesc — 
dorit șl foarte . _
atit mai valoros, cu atlt mal apreciat 
da toți Iubitorii, de sport din tara 
noastră, de lumea tenisului de pre-, 
tutlndenl. i . ’

Dlrț toată inima șl cu toată încre
derea — succes Iul Năstase șl Tiriac !

Ion DUM1TR1U

'.. x',n. :
... flLfWf.. ’■ aW IȚ; r-~.J

posibil — va fi cu

Arena „Progreiur, ieri. In timpul primelor partide ale

Datorită efectuării unor lucrări 
pentru refacerea nud multor traaee 
deteriorate de inundații, Ministerul 
Transporturilor șl Telecomunicațiilor 
imunță că au fost redeschise In în
tregime, pentru circutațla tuturor 
trenurilor, liniile : Dorești — Blrtad, 
Pitești — Bradul de Sus, L L. Cara- 
gîale — Prnvlța, Golești — Clmpu- 
lung Muscel Costeșll — Piatra Olt 
(sectorul Slatina — MBcov), Tecuci 
— Iași (sectorul Tutova — Ghldi- 

ă geBl)p procum.-țb cel de-aț doltearfir 
ă.idăiitHîîitP’pgxrirtă' Caracal"' -^Craiova 

(sectorul Marii Mare — Banu Mără
cine).

Rămln temporar Închise traseele 
Roșiori — Turnu Măgurele (sectorul 
Salcia — Llța). Odobeștl — Burca, 
precum șl cel de-al doilea fir de cir
culație al magistralei Roșiori Ca-

1"
(Agerprea)
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OLIMPIADA DE ȘAH
Echipa feminina a țârii noastre : medalie de argint!

La Skoplle s-au încheiat ieri În
trecerile Olimpiadei de șah. In 
concursul feminin, echipa României, 
prlnir-un finiș puternic, a reușii să 
se claseze pe locul doi șl să cu
cerească astfel medalia de argint 1 
Formația României care a obținut 
acest frumos succes a fost alcătuită 
din macsirelc Internaționale Ellsabe- 
ia Pollhronlade și. Alexandra Nicolau. 
In ultima .rundă, selecționata română 
a învins cu scorul de 2—0 echipa 
R.F. a Germaniei. Medalia de aur șl 
titlul de campioană mondială a re
venit reprezentativoi U.R.S.S.

Clasament final : 1. U.R..S.S. 11,5 
puncte ; 2. România 8 puncte ; 3. 

•Ungaria 8 puncte ; 4. Bulgaria 7,5

puncte ; , 5. Cehoslovacia 7 puncte ; 
6. R.F. o Germaniei 5,5 puncte ; 7. 
R.D, Germană 4,5 puncte ; 8. Amglla 
4 puncte.

Olimpiada masculină de șah a luat 
sflrșlt cu victoria echipei U.R.SJ». 
Selecționata României s-a situat pe 
locul 7. '

Qasimenlul final : 1. U.RS.S. — 
42 puncte ; 1 Ungaria — 40,5 puncte ; 
3. Iugoslavia — 38 puncte ; 4. Ceho
slovacia — 35,5 puncte ; 5. R.F. ă 
Germaniei — 33 puncte ; 8. Bulgaria 
— 32 puncte ; T. “ 
puncte ; 8—0. Olanda și S.U.A. 
puncte ; 10. R.D. Germană -
■puncte etc.

România — 31,5
- 29
27,5

baschet: Azi începe turneul final 
al campionatului european feminin
După Încheierea întrecerilor celor 

două grupe preliminare ale campio
natului european feminin de baschet 
s7au calificat pentru turneul final al 
competiției (care va Începe astăzi la 
Varna) următoarele șase echipe : 
ll.ll.S.S., Ungaria, România (din gru
pa A) și Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța (din grupa B).

în acest turneu contează rezulta
tele pe caro le-au obținut echipele 
finaliste în întllnlrl directe cu oca
zia preliminariilor. Astfel, echipa 
României, doblndlhd o victorie (In 
fața formație! maghiare) șl suferind 
o lnfrlngere (In fața formației sovie
tice). u intrat In turneul final cu două 
puncte. în primul meci din faza fi-

marii finale pentru „Cupa Davis’

ț

I

nală, echipa României &e va Întrece ' 
cu reprezentativa Bulgariei.

Echipele clasate pe locurile 4—6 
în grupe vor Juca ta Burgas In tur
neul pentru locurile 7—12.

în cîteva rînduri
• Cursa ricslstă Internațională des

fășurată ta SoUngen- (R. F. a Germa- . 
nlel) a fost dștlgată de rutierul vest- 
german Peter Thaler, caro l-a învins 
la sprintul filial'pe campionul olim
pic Henri Kulper (Olanda). Ambii 
cicliști au fost cronometrați ne dis
tanța de 50 km cu timpul do lh OFS".

La 45 de secunde nu sosit vert- 
germanli Wilfried Trott. Alfred Gal- 
da și olandezul Hermann Konejung.

• în endru! turneului Internațional 
feminin de tenis de ia Baca Raion 
(Floride), australiana Kerry Melville 
a !nvlns-o In două soiuri (6—0, 6—1) 
pe americanca Valori© Zlogenfuss. 
Campioana australiană Margaret; 
Court, una din favoritele concursului, 
a fost silita să abandoneze (fiind bol
navă) In fața tinerel tenlsmane ame
ricane Jeanne Evert. în momentul 
abandonului, scorul era favorabil 
Margaretei Court cu 6—7. 6—2, 5—2.

• Concursul Internațional de călă
rie do ta Londra a debutat cu o probă; 
de obstacole ; victoria a revenit vert- 
germanului Hartwig Steenken pe
nalul jSimona’. care l-a întrecut, in 
baraj, pe englezul Paddy McMahon,

Foto t M. Andrecscu pe „Pennwood Forgo' Mill".

I 
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A R. D. P. A YEMENULUI
resurselor naturale ale țării. ,In 
proprietatea statului, măsurile 
întreprinse în domeniul dezvol- - 
tării Invățămlntulul șl asistenței 
sanitaro se Înscriu printre prefa
cerile progresiste care au loc în 
viața poporului RD.P. a Yeme
nului. •

între România șl R.DJP. a Ye
menului s-au statornicit șl se 
dezvolta relații prietenești, de 
colaborare, pătrunse de Ideile 
solidarității, Întrajutorării șl res
pectului reciproc, pe bazele su- 
vcranlteții, egalității In drepturi 
șl'neamestecului în treburile in
terne. Poporul nostru a urmărit' ■ 
și urmărește cu simpatie lupta 
poporului din RD.P. a Yeme
nului, manlfertlndu-șl sprijinul 
față de eforturile sale pentru 
dezvcfltarda economică șl socială/. -

Poporul din Republica Demo
cratică Populară a Yemenului 
sărbătorește Mtazl Ziua naționa
lă. în urmă cu nouă ani, lâ 14 
octombrie 10B3, sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare, 
cuprinrind mal multe organiza
ți! progresiste, animate de Idea
lul Independenței țărili* a. început 
răscoala armată împotriva' ocu- 
panțllor britanici. Patru-ani mal 
tlrziu, lupta, anticolonialistă a 
poporului ycmenlt o pus capăt 
Îndelungatei perioade de „pro
tectorat" străin.

Proclamindu-șl independența, 
RD.P. a Yemenului-a pășit pa 
calea unor ample transformări 
economice șl sociale. Angajat pe 
a ceartă cale a prefacerilor Înnoi
toare, poporul yemenlt. In pofida 
'dlficultățlHK1 legate de lftapole- dezvtataîda economică șl socială'. « 
reâ- mSoșienRff'de la Toșllf stapl- ' tf -țăfB, țiawtO o bună. '
nltori, a depus și depune efor- - '
tur 1 susținute In direcția recon
strucției țării, a dezvoltării for
țelor de producție șl. totodată, 
e consolidării Independenței, Îm
potriva uneltirilor colonialismu
lui șl imperialismului. înfăptui
rea reformei agrare, trecerea

Cu ocazia Zilei naționale a 
RD.P. a Yemenului, poporul ro
mân transmite poporului acestei 
țâri sincerele ți călduroasele 
sale urări de noi succese In În
făptuirea aspirațiilor de progres- " 
șl prosperitate.

La Combinatul d@ celuloză și hîrtie Brăila

ASIMI1AREA UNOU NOI PIESE DE SCHIMB
(Corespondentul

, ' j. ..
BRĂILA,. ___ ,

„Sdnteil". Tudorel (lancea). ’ — 
Asimilarea de noi piese de 
schimb necesare secțiilor și fa
bricilor din cadrul Combinatu
lui de hlrlle ș[ celuloză din 
Brăila, în vederea reducerii im
portului, constituie pentru co
lectivul acestei mari unități e- 
conomlce brălicno o acțiune 
permanentă In acest an. in 
cadrul atelierului mecanic au 
fost. asimilate un mare număr 
de piese de schimb confecțio
nate’ cu forte proprii șl in coo
perare cu alte întreprinderi din 
țară.' Printre aceste piese se 
numără cele realizate pentru 
aparate de măsură și contre! de 
înaltă precizie, un rotor do

1’5'8111 - înalță, presiune 
Jnțla de fierbere 
alt rotor pentru

■eslune, pentru Insta- 
. ___ celulozei, un

„lt rotor pentru pompe cu re
gim special de funcționare In 
mediu coroziv. mori conice 
pentru măcinarea de materiale 
fibroase, pompe tie mare rezis
tență etc. Alte piese nu fort 
asimilate, reduclndu-se Impor-

dîn

tentă etc. Aîte piese nu 
t • f ■ . , ’ ' ’___ :_____
tul, prlntr-o strlnsă colaborare 
— Jl.---- întreprinderi „...
țară, printre care Fabrica chi
mică'de fibre artificiale „VTsco- 
fil* din București.’ Fabrica de 
sticlărie din Mediaș. Combina
tul chimic de cauciuc Jilava, 
Combinatul chimic din Tlrnă- 
venl. Numai In acest an au fost 
asimilate peste 40 piese de 
schimb,. ’ <

cu diverse

' f J I;

Administrația de Stat Lolo- 
Pronosporl organizează la 15 
octombrie un nou concurs spe
cial „Pronosport*, care oreră 
particlpanților o listă tentantă 
de cîșilgurl. Nu vor lipsi, bine
înțeles. ciștlgorlle obișnuite în 
bani. Eta se acordă, ca ta orice 
concurs obișnuit, pentru cele 13. 
12 și 11 sau 12. 11 șl 10 rezul
tate exacte.

De asemenea, se vor acorda 
cișllffurl suplimentare în bani 
alocate de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport din fond 
special. Tot 1a acest concurs se 
vor atribui, prin tragere la 
sorți, clșilgurl suplimentare In 

autoturism 
..Trabant

oyiți, “l“S---
autoturisme (un 
„Dacia -1 300“ șl un 
501").

Participarea Ia concursul spe
cia! Pronosport din 13 octom
brie se face cu aceleași bule
tine (bilete) ca la concursurile 
obișnuite, tar Înscrierea prono
sticurilor (1. X, 2), precum șl 
depunerea sau Inreulstrarea a- 
eestora, se fac In aceleași con
diții ca ta orice concurs obiș
nuit

Pentru a putea participa ta 
atribuirea dștlgurllor supli
mentare. buletinul sau biletul 
respectiv trebuie să albă o taxă 
de partidoare achitată de cel 
puțin 15 iei. Cu alte cuvinte, 
pentru a putea participa șl la 
clștlgurlle suplimentare cu va
riante IOD la sută, pâ buletinul

respectiv trebuie completate 
^minimum 5 variante lOffl ta 
suta (fie simple, fie compo
nente ale unei variante combi
nate). .

Clștlgurllc suplimentare se 
atribuie variantelor care au în
scris pronosticul „,1" ta toate, 
meciurile ta care acesta a Ieșit 
(Pronostic exact, iar ta celelalte 
meciuri are înscrise alto pro
nosticuri in afară de’ ..1“. adică 
’„X" sau ..2“. Deci, o variantă 
cu 13 rezultate exaclo pentru 
dștlgurilo suplimentare trebuie 
să albă toate pronosticurile de 
„1“ care au ieșit pentru cîștl- 
gurile obișnuite, tar ta celelalte 
meciuri să albă „X“ sau „2". 
(Amănunte șl exemple oferă 
„Programul Loto-Pronosport" de 
marU. 10 octombrie 1072). In 
cazul tind nu ®e înregistrează 
nici o variantă cu 13.rezultate 
exacte la dștlgurile suplimen
tare. categoria unică de clșli- 
gurl suplimentaro va fl atri
buită variantelor cu 12 rezul
tate exacte. Iar In caz că șl n- 
cestea .nu există, se acordă va- 
.rlantelâr cu 11 rezultate exacta 
ș.a.oLd.

j Variantele care ciștlgă aulo 
>turisme pot obține șl cîștlHurl 
suplimentare In bani.
și eventualul clștlg obișnuit 

, In numerar. Așadar. | 
flecare variantă exista 
șanse de.clștig I

precum

pentru 
i trei

7 L O Ț O
FOND GENERAL

. EXTRAGEREA I : 13 25 78 69
87 3 81 75

DE PREMII : 925 491 lei
11 EXTRAGEREA a IT-n : 68 85 53 

dl 33 51 22
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DEZBATERILE DIN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE 
SOCIALE Șl UMANITARE

Un act pozotiv pe Sihîa 
destinderii intemațipnafe

Ziarul „Jenminiibao" despre stabilirea de relații 
diplomatice între R. P. Chineza și R. F. a Germaniei

■•'PEKIN 13 (Agerpres). După cum transmile agenția China Noud, 
ziarul j,Jenminîibao“ a publicat un editorial !n care salută stabilirea de 
rela(ll’diplomatice intre R.P. Chineză ți R.F. a Germaniei ca un mo
ment nou in ecoluțla raporturilor celor două țări.

După cel de-al doilea război mon- ț 
dial, arata editorialul, pe teritoriul---- I
a stabilit relații diplomatico cu Rc-

Sdln opoziția fermă, de prin- 
pe rare România o adoptă față 

,de politica do forță și do dominare 
și asuprire a unul popor de către 
nitul, din solidaritatea poporului 
român cu toate popoarele caro luptă 
pentru Înlăturarea dominației străi
ne,, împotriva eolontalismului și neo- 
colonial tainul uJL

Comitetul special ui O.N.U. pen-; 
tru apartheid a publicat recent rai 
portal său asupra tratamentului 
inuman și brutalităților la care sfiit 
supuși deținuți! din Închisorile sud- 
afrirane — mllitanțl Împotriva dis
criminării rasiale șl practicii de 
apartheid a guvernului de la Pre
toria. Raportai conține o listă de., 
peste 139 de pereoane care au avut 
de indurat bratalltățl deosebite din 
partea autorităților polițienești sud- ‘ 
africane;

----- s&u, asupra vie- pe de altă parte, Comitetul O.N.U. 
pentru apartheid a consemnat că 

, Porițla guvernului român de con- unele state occidâitițLd Ignoră reco-
j... .... ... ._ mnndărllo conținuta in mal

rezoluții ale O.N.U. cu privire

NEW YORK 13 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Vlad. transmite : 
După încheierea dezbaterilor de po
litică generală din cadrul .ședințelor 
plenare, cea de-a 2î-a sesiune a A- 
dunăril Generale a O.N.U. iși con
tinuă lucrările, prin examinarea di
feritelor probleme aflate pe ordinea 
sa de zi, in cadrul ședințelor plenare 
și al comitetelor Adunării Generale.

Luind cuvlntul In Comitetul pen
tru problemele sociale, șl umanitare, 
unde se dezbate problema privind 
„lichidarea discriminării rasiale In 
toate formele sale de manifestare", 
delegatul român, N. Ropoteanu, a 
arătat că, după părerea țării noas
tre, persistența și recrudescența po
liticii rasiste, de apartheid, a discrl- 
niiMril rasiale tn Africa australă 
lezează nu numai existența popoare
lor supuse acestei politici, ci are re
percusiuni asupra continentului a- 
frican, in ansamblul său, asupra 
ții internaționale.

damnare in modul cel mai categorie mnndărllo conținute in mal multe
a politicii de apartheid șl a practici- rezoluții ale O.N.U. cu privire la
lor rasiste aplicate de regimurile boicotarea diplomatică șl economică 
minoritare din R.S.A. și Rhodesia, a ~ ........ - . .. .
perpetuării exploatării coloniale a 
popoarelor din Africa australă, de-
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german au apărut două state. China 

publica Democrata. Germană in 1049. 
în decursul anilor, contacte neguver- 
namentale In domeniile economiei, 
culturii, sportului și ziaristicii nu fost 
menținute șl dezvoltate intre China 
și R. F. a Germaniei. Actuala vizită 
de prietenie in China a ministrului 
afacerilor externe al R.F.G., Walter 
Scheel, scrie ziarul, reprezintă un nou 
progres in dezvoltarea relațiilor celor 
doua , state, ,relai>'ind că stabilirea de 
relații diplomatice intre R. P. Chine
ză și R. F. n Germaniei corespunde 
nu numai aspirațiilor comune șl in
tereselor celor două ponoare, dar ere 
șl o semriificdțifi pozitivă pentru sIH-

li!rea tensiunii Internaționale șl pen
tru salvgardarea păcii mondiale.

în continuare, editorialul aminteș
te că guvernul și poporul chinez au 
dezvoltat pe scară largă relațiile lor 
de prietenie cu alic popoare și au 
stabilit relații diplomatice cu noi șl 
noi state in ultimii Z3 de anL Aceas
ta poziție principială a noastră, subU-y! 
niază „Jenmlnjibao0, și-a dștlgat 
simpatie și sprijin pe plan mondial.

Snlutlnd stabilirea de relații diplo
matice Intre China șl R. F. a Germa
niei, poporul chinez este profund 
convins că acest act va contribui la 
adlnclrea prieteniei dintre cele două 
popoare, la dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prieteîile dintre cele 
două țări, acrie In încheiere ziarul.

a Republicii Sud-Africa.no, mențl- 
nlnd relații favorabile cu guvernul 
de ta Pretoria.

8^«sa fi fi iFftXs? 'a Ir’SSj? ?

Protest al R. D. Vietnam 
împotriva bombardamentelor 

aeriene americane
R. D. Vletoam, o violare a angaja-! 
meniului pe cure și l-a asumat gu
vernul S.U.A in 1033 do a înceta 
necondiționat to::se bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam. El o demon
strează că Statele Unite continuă să 
folosească puterea armată pentru a 
forța poporal vietnamez să accepte 
condițiile lor la negocierile de pace 
in vederea găsirii unei soluții pro
bleme! vietnameze.

* 
WASIHNGTON 13 (Agerpres). — 

Președintele Richard Nixon a avut, 
vineri, o Întrevedere cu secretarul 
Departamentului de Stat. WiRlnm

W

3

HANOI 13 (Agcrpres). — După 
<sum transmite agenția V.N.A., La 
12 octombrie, un purtător de cuvlnt 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a da» publicității o 
declarație in care se arată că Statele 
Unite continuă să IrlniM avioane, 
inclusiv bombardiere strategico 
„B-Sar1, pentru a efectua bombarda
mente .intense asupra orașelor șl zo
nelor dens populate din R, D. Viet
nam. Aceste acțiuni — relevă decla
rația — eonstltulo o ■nciilc.'sre fla
grantă a suveranității șl securității

TIRANA 13 (Agerpres). — Guver
nul R. P. Albania a dai publlcUățiî o 
dectarațle in care ișl exprimă pro-

ÎNTREVEDERE
i CIU EN-LAI — W. SCHEEL
f PEKIN 13 (Agerpres).: — Ciu En- 
■lai, premierul Consiliului de Stat al 
fR-P. Chineze, șl CI Pln-fel, ministrul 
chinez al afacerilor externe, au avut, 
Joi, la Pekin, o Întrevedere cu Waller 
Scheel,' ministrul de externe ai R.F. 
n Germaniei, ți persoanele oficiale 
care-1 însoțesc Ih vizita sa In R.P. 
Chineză, relatează agenția China 
Nouă.

i
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ADEN 13 (Agerpres). — Republica 
Arabă Yemen și Republica Democra
tică Populară, a Yemenului au căzut 
de acord asupra Ineetărîl focului .1 
retragerii forțelor militare de la 
frontieră, Ia 10 kilometri in Inlerio- 
rul teritoriului nord-yemenlt jl, 
respectiv, sud-yemenlt, se arată 
lnlr-o declarație difuzată la Aden 
do comisia de mediere a Ligii 
Arabe. Comisia de mediere a a- 
vut convorbiri la Aden- șl Sanaa 
cu președinții și prim-minlșlrii ce
lor două țări șl cu alte’ ‘bflciâ- 
Jțtățl, In cadrul cărora au fost 
examinate modalitățile de încetare a 
luptelor de frontiera dintre cele 
două țări yemenllc.

Potrivit dec! ura ți ei, guvernele de la 
Aden șl Sanaa au convenit să pre
vină orice concentrări de efectiva 
militare ca-e or putea duce la re
luarea luptelor. ;

___________________
........................................... ■ :
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Delegația Marii Adunări Naționale 
și-a încheiat vizita în Sudan

KHARTUM 13 (Agerpr__
tlnulndu-și vizita in Sudan, delega
ția Marii Adunări ■ Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Ștefan Voltoc. președin
tele M1A.N;,' a participat. JoL la des
chiderea unei expoziții cuprlnzlnd o- 
blecte de artă populară sudaneză. De 
asemenea, a vizitat orașul Khartum, 
precum șl obiective culturale și de 
interes științific din capitala sudaneză.

Seara, membrii delegației paria- 
mentare române nu asistat la un 
spectacol folclor :e. organizat In 
cinstea’ participant Hor la ședința Inau
gurală a Adunării Poporului din 
Sudan. Au fost prezent! președintele 
Gaafar Numelry și alțl conducători 
sudanezL

Vineri dimineața, delegația a ple
cat spre.patrie. La aeroportul din 
Khartum, delegația a fost salutată de 
dr. Lawrence Paul, ministrul planifi
cării, Sollah Ard ol Aal, ministrul

preș). — Con- pentru problemele tineretului, sport 
..nt'in. delega- și probleme sociale, general-maior 

Ahmed Kalandor. guvernatorul pro
vinciei Khartum, de alte persoane 
oficiale sudaneze. Au fost |r 
ambasadorul României in 
Florian Stoica, șl membrii amba
sadei.

★

Seara, delegația s-a Înapoiat In 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost Intlmplnată de Ma
ria Groza, Iile Murgulescu, vk-e- 
preș'edlnți ol Marii Adunări Națio
nale, Constantin Siâtescu. secreta
rul Consiliului de Stat, Aurel Vijo- 
11, Dumitru Collu, Gheorghc Vnsi- 
llchi, Alex. Sencovlci, Tralan Ionaș- 
cu, președinți de Comisii permanen
te ale M.A.N., Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, do degutațl al Marii Adunări 
Naționale.

Plemara C.C. al P.S.U.G.
La Bcr- astfel indt aceasta să poată aven 
' t ple- Ioc in prima jumătate a anului 1973. 

a- în continuare, raportul subliniază că 
R.D. Germană este dispusă să așeze 
relațiile cu R.F. a Germaniei pe o 
bază trainică și să încheie un tratat 
privind bazele acestor relații. R.D.G. 
este de acord să continue In ritm 
rapid tratativele in curs și să le În
cheie intr-uri viitor apropiat După 
Încheierea tratatului, va deveni po
sibilă dezvoltarea colaborării dintre 
R.D. Germană și R.F. a Germaniei 
In domeniile economiei, științei și 
tehnicii, culturii, protejării metilului 
Înconjurător șl In multe alte do
menii.

Pentru continuarea politicii de pace 
și de bună înțelegere intre popoare

Cuvîntarea cancelarului Willy Brandt la Congresul P.S.D.

BONN 13. — Trimisul special A- 
gerores.' Vnslle Crițu. transmite: 
în cuylntarea rostită la Congresul 
extraordinar ai Partidului Social-De
mocrat din R. F. a Germaniei, care 
a avut loc Ia Dortmund, cancelarul 
federal Willy Brandt, președinte al 
P.S.D.. a spus. Intre altele, că' Ia 19 
noiembrie — data alegerilor, gene
rale anticipate — .^e va pune pro
blema continuării unei politici con
secvente do pace, securitate și rotor-, 
me sau de primejduire a el Forțele 
politice de’ Ieri- trebuie Împiedicate 
să blocheze in viitori!' ani această 
politică", a subliniat cancelarul vest- 
garman.

Vorbind despre linia politică ex
ternă inițiată și mromovatfl de ac
tualul guvern. Willy Brandt a spits: 
„Politica, noastră de înțelegere și de 
asigurare activă a păcii ocupă, in 
actuala controversă electorală, un Ioc 
de prim'rang'., ‘ Conviețuirea dintre 
Est șl Vest trebuie organizată intre 
state pentru ea pacea să devină 
mai sigură". 33 ,a apreciat apoi că 

■„țl.P.G, MU cofa sa do participare, 
bună și acllvXTfc'ț}7 tevolulie Tsure 
caro se întlrcâp'.ă’speranțele lumii". 
Pronuiitindu-se pentru o politică e- 
conpmîcă și externă comună si so
lidară a țărilor occidentale. Brandt 
a subllnlni că aceasta trebuie dusă 
paralel cu o politică de înțelegeri și 
aranjamente concrete In nivel gene-

i
l
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BERLIN 13 (Agerpres) 
lin a avut loc cea de-a șaptea p] 
nară a C.C. ol P.S.U.G., enunță 
gențla A.D.N. Werner Lamberz, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. ni P.S.U.G., n prezentat 
un raport al Biroului Politic cure re
levă că Industria R.D. Germane a 
îndeplinit, plită la 30 septembrie, 
planul pa primele trei trimestre in 
proporție de 101,3 la raită, iar veni
turile nete alo populației nu sporit 
cu 3,2 miliarde mărci.

în partea consacrată problemelor 
de politică externă, raportul subli
niază că R.D.G. va contribui activ la 
pregătirile conferinței general-eu- 
ropene de securitate și colaborare;

—

ral-european, pentru ca astfel să se 
creeze un continent al bunei veci
nătăți, șl al colaborării. .JPenlru a- 
ceasta este, de asemenea, important 
ca cefe două state germane’ &a-și 
normalizeze relațiile".

Cancelarul federal n relevat apoi 
semnificația normalizării relatillbr 
R.F.G. cu R P. Chineză. „ȘI aeest 
fapt, o spus el, se află pe linia dc- 
cinrației noastre guyernapicntale din 
octombrie 1£M>9. De acum ineolo, re
lațiile, din nou oflclallzaie, cu ma
rele ponor .chinez urmează să, ser
vească Intereselor reciproce și să fie 
Iii folosul ‘ asigurării păcii mondiale". 
Willy Brandt a relevat, de ademe
nea. însemnătatea încheierii trata
telor dintre H.F.G. șl U.R.S.S.. pe de 
o parte, și dintre R.F.G. șl Polonia, 
orătlnd că ele vor trebui transpuse 
in continuare In viată.

în încheierea cuvlntulul său. pre
ședintele P.S.D. a subliniat necesi
tatea continuității politicii duse pe 
plan intern, dar șl pe plan extern.

btalc-
.. 

mandat clar politicii de pace, conci
liere. Înțelegere și bună vecinătate.

Vineri, ultima zl a lucrărilor, con
gresul a adoptat platforma electo
rală a partidului, ale cărei linii ge
nerale au fost expusa In discursul 

ui federal

încheierea convorbirilor dintre
BELGRAD

PEKIN 13 (Agerpres). — Un pur- 
.Jtatoc de cuvlni al Ministerului Afa
cerilor Externe al Guvernului Regal 
de Uniune Națională ol Cambodglei 
a dnt publleitățil, la 12 octombrie, o 
declarație, ta care condamnă bom
bardarea de către S.U.A. a teritoriu
lui cambodgian, transmite agenția 
China Noul r

; Declarația relevă că administrația 
de la Pnom Penh a suferit grele In
fringed' pe tcate ampuțlle de luptă., 

I Pentru "a veni în Sprijinul regimului 
lui Lpn Noi. S.U.A. au trimis, li}, 27

i sepienihrie, avioane „B-52“. Jn cursul 
raidurilor au fost uciși U3 de cambpd- 
glcnl și au feșt șterse de pe supra
fața pămlnluiui mal multe sale 

î ; khmere..
»» ij. titumuujx,-.a amintit iil| Guverool Regal :,de Uniune Națio- 

purtător de cuvlni ofidid al Casei £ nnM al Cambodgiei teere Statelor 
Albe, reluat de agențiile Associated’ Unite să purta capăt imediat acestor 
Press șl T.A«S.S. întrebat de ziariști 1 arie șl războiului lor de agresiune, 
dacă Statele Unite intenționează să

........._ ..... . 
irturilor. nurtStoruî de ,

....
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Rogers, și cu consilierul.special pen
tru problemele securității naționale, 
Henry Kissinger, In cadrul căreia a- 
ccsta din urmă a prezentat o Infor
mare asupra rezultatelor convorbiri
lor desfășurata la Paris cu reprezen
tanții R: D. Vietnam, a anunțat un

cec.’,«rație in care ișl exprimă pro- i 
funda indignare ’față de bombarda
mentul efectuat de avlațin S.U.A., la i 
11 octombrie, asupru capitalei R. D. i 
Vietnam, in cursul căruia însărcina- , 
till cu afaceri ad-interim el ,R. P. Al-- 
banta la llar-ol și un elt membru tal 
ambasadei au fost rânfil.

•” ■ r'Gnc.nma ' ifnilfî' ■ ’fi!

IW ĂRTICOJt 
D/,V „MIWDO OBMBO"

O dată cu Începerea noului an uni
versitar, in Spania decretele emise 
in urmă cu clteva luni de Ministerul 
Educație! șl menite „să pacifice" pe 
studențl (potrivit afirmațiilor oficia
le) au intrat in vigoare. Pentru 
toată lumea e insă clar, scrie ziarul 
„MUNDO OBRJERO", organul Parti
dului Comunist din Spania, că aces
te decrete urmăresc doar'Să adaptozo' 
legislația universitară la permanenti
zarea ocupării de către poliție a fa
cilităților spaniole, Înăsprind prin 
aceasta antidemocratica „Lege :gej- 
nerală a ed'.icafie!“.

Organul Partidului Comunist din 
Spania amintește in acest sens că 
r&speclivelo decreta stabilesc ca : nu
mirea și destituirea rectorilor, pre
cum șl celelalte mișcări in posturi
le universitare să fie făcute fără a- 
vlzul corpului profesoral ; comisiile 
guvernamentale ®ă ia locul consilii
lor profesorale ; să fie creat Consi
liul disciplinar al Universității, cu 
drept să exmatrlculeize studenții prin- 
tr-o procedură foarte sumară și ®ă le 
aplice sancțiuni fără drept de apel.

Abia intrate ta vigoare, aceste de
crete s-au soldat cu o avalanșă de 
concedieri ce vizează rectori, decani, 
secretari, profesori. Numărul mare de 
„proscriși1* e simptomatic pentru fap
tul efi „oamenii dispuși ®ă participe 
la aplicarea decretelor. în genere să 
accepte vreo funcție in actuala le
gislație. vor face parte din rindu! a- 
genților poliției" — subliniază „Mun- 
dd Obrcro".

Prin decretele cale, prin expulza
rea profesorilor din, invățămlntul u- 
niversitar —- scrie ziarul citat — gu
vernul urmărite să atingă un c- 
b'.ectiv fundamental : ,.sA trans
forme universitatea într-o fabri
că destinată asigure o elită re- 
slrînsă de oameni capabili ®ă condu
că țara, slujind In aceiași timp cri 
devotament sistemul" șl. în schimb, să 
oprească aocesul maselor larg! la o 
calificare superioară. „Prin aceasta, 
regimul Intră In conflict cu toată 
țâra; In afară de minusculul grup care 
formează casta frartc.hlșlllor0 — scrie 
ziarul

în aceste condiții. Partidul Comu
nist din Spania -cheamă la creapoa,. 
until front larg. In stare să contra
careze măsurile'represive ale noii le
gislații — încheie „Mtlndo Obrero" 
un articol dedicat problemei studen
țești.

'continue • bombardamentele asupra ' 
teritoriului R. D. Vietnam șl să men
țină blocada por‘"-!!?-r/"~i:?t-ra'. 
cuvini a declarat că „politica ame
ricani privind .activitatea militară In 
Vietnam rămi.ie neschimbată*.

ATAC PORTUGHEZ 
PE TERITORIUL 

SEEMEGALEZ .
DAKAR 13 (Agerorea), — Potrivit 

unul comunicat al ministerului de 
stat senegslcz Însărcinat cu forțele 
armate, in seara zilei do 12 octom
brie mal multe tancuri portughezo 
au pătruns pe teritoriul Senegalului 
șî au atacat un’post militar Instalat 
in regiunea departamentalul Velin- 
gara, relatează agențiile Franco 
Prese șl ȚJ1.S.S. In urma Interven
ției trupelor senegaleze, tancurile 
agresoare au fost respinse. în cursul 
ciocnirilor, se urată 
un ofițer schegalcz a 
un soldat rănit •

J
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I 
In comunicat,.', 
lost omorit. iar 
;■ * • ■Â’1» f ’ If

tatea conUnultătii /politidi duse pe 
r._ ’ ~ _____
în acest sens, el a acut floor ta a 
sitarii' pentru ca aceștia dea
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Minisînil comerțului ex- 
terior ol U.R.S.S., N!koia! fat°- 
llcev, n sosit la Washington. El va 
participa la lucrările celei de-a 
doua sealuni a Comisiei mixte so- 
vleto-americane pentru probleme
le comerțului. ... .

. . ‘.4 £11 ' ta u ‘ 4 tii 3

Un proiect de constituție, 
elaborat de o comisie specială, a fost 
prezentat de enire guvernul Republi
cii Bangladesh in fața Adunării Con- f 
sfituante. în protect se'; prevede că 
vor fi abolite orice deosebiri de rasă, 
religie sau castă ; alegerile genera
le vor fi organizate la flecare cinci 
ani. președintele, republicii va fi ales 
do parlament, tar acesta va alege pri- . 
mul ministru. , \

UrițirțUe militare tanza- 
rdene au fost retrasei 18 
kilometri de frontiera cu Uganda. In 
conformitate cu acordul de pace în
cheiat, la Mogadiscio. enunțat mi
nistrul tanzanîan al apărării.’Edward ■ 
Sokolnc. Partea ugandeză a făcut cu
noscută, la 11 octombrie, retragerea 
unităților sale militare tie la fron
tiera cu Tanzania. In baza acordului 
semnat In capitala somalezii.

Primul ministru .desem- 
uat al Norvegiei, Ko^’d- 
a declarat c.’i au fost depășite prin
cipalele probleme legate de alcătul-

'.’0
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delegațiile PrC; Francez și U.CJ,
BELGRAD 13 (Agerpre®). — în 

urma vizitei întreprinse in Iugoslavia 
de o delegnțio a P.G Francez, .con- 

’dusă,.de Georgea Marchals,’ secretar 
general adjunct iii,' partidului; ,șt . a 
convorbirilor purtate cu Stane Do- 
lanț, secretarul Biroului Executiv nl 
Prezidiului U.C.I., șl alțl reprezentanți 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, a fost dat publicității un comu
nicat comun, transmite agenția Ta- 
niug. în cursul convorbirilor, men
ționează comunicatul, cele două de
legații s-au Informat reciproc despre 
situația din țările lor șl activitatea 
]»artldelor respective. Totodată, s-a 
procedat la un larg și aprofundat 
schimb de păreri in probleme ale 
situației inieruolionale. Părțile șl-uu 
exprimat satisfacă in legătură cu 
caracterul prietenesc șl cordial al 
convorbirilor șl au constatat că intre 
tele două partide exista un acord 
Inlr-o scrie de probleme ale luptei 
lor comune..- Pornind de la Interesele 
păcii, Independenței naționale șl co- 
clulismulu! In-lume, cele două dele- 
guțil au holăril să dezvolte Intilnirilc 
și informările dintre U.C.I. șl P.C.F.

șl să Întărească colaborarea dintre 
cele două partide. Concomitent, U.C.I. 
și P.C.F. vor continua eforturile pen- 
tru. o xe_fplosl.lntt-amăsură deplină sr~'............ =■■■■-’*■ -ni!, dezvoltare,tă 

n toate dome
niile intre Iugoslavia șl Franța, pe 
baza egalității in drepturi șl a avan
tajului reciproc, in conformitate cu 
Interesele naționale ale celor două 
țări și interesele păcii și securității in 
zona Medlteranel și in. Europa.
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Intr-o cuvlntare rad'o'.e’ev'- ’ 
zatăj președintele Republicii 

.Chile, 'Salvador. Allende, a de
clarai că. In .urma, uneltirilor 
elementelor reacționare, in țară 
s-a creat o situație de tensiune. 
Șeful stalului 'chilian a irȘjttr- 
mnl hotirkeș guvernului!1, de a 
depune' toate" eforturile "pentru a 
evita o înfruntare intre chilieni 
și a;,.cerut ■ forțelor i.de opoziție 
să* cintărcască toate • urmările ac-

, (iunHor lor. f „J ... , ;, 
'." Măsurile îuate in 
l'Ump c-
po.atru ‘ ■ consolidarea

__ ______ulChniil ‘ 
de șulbritățile .chiliene 

‘'puterii’’"^ 
țxipulare se bucură de sprijiniil 
unor -largi pături ale populației, 
în fotografie : minerii de la mi
nele det cupru „H Salvador" ișl 
manifestă, hotarirea de a apăra

. ppllțlcn guvernului 
Populare împotriva 
rcacțlujdi Interne șl externe.

La Institutul de cercetări cos
mice al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. a fost obținută sub
stanța denumită ,,Lunita. Ea 
Imită roca selenară denumită 
„RegolUf’. tunUul a fost obținut 
in instalații speciale care per
mit imitarea mai multor pro
cese ce ou loc pe suprafața sa
telitului natural al Pămlntului.

rea unui guvern de coaliție. Lista 
noului cabinei urinează st fie pre
zentata regelui Olăv o! V-!ea slmbăiă 
sau la. Începutul săptămlnli viitoare.

Un - consorțiu de între
prinderi de comerț exterior 
-W *. _ Wh ir> . tu1»ol'» fii r» fr
prinderi de comerț exterior

- din- M.j Germanii0
un acord de colaborare cil compania"’ 
italiană ,.ENI“., Cu prilejul semnă
rii ucordulul. reprezentanții celor 
două părți și-au exprimat convlngc- 
reo că acesta va ■ contribui la dez
voltarea relațiilor economice dintre 
T> f’ rl lixll,,

I
ii 
",

R.D.G. șl HaUaJ

Ludovit Uanusek, vlee*’rt!- 
ședințe al Adunării Federale a R.S. 
Cehoslovace, secretar general al 
Partidului Libertății din Slovacia, 
șl-a pierdut viața intr-un accident 
de automobil survenit in timpul vi- 
rităfll ! unei circumscripții1 electorale 
din Slovacia de vest, anunță agen
ția C.T.K.

Primul ministru ol Tur
ciei, Ferit Melon, a început o serie 
do consultări cu liderii partidelor 
politice consacrate realizării unor 
proiecte Importante din cadrul pro-

gramului guvernului său, Înaintea 
organizării alegerilor generale din 
anul viitor. Proiectele vizează ntlt 
cadrul legislativ, cit și domeniile 
economic șl social.

0 sesiune specială a ' 
îdunârii Confederației, repu
blicilor arabe, In cadrul căreia 
președintele egiptean, Anwar Sadat, 

“a prezentat un raport asupra actua
lei situații militare șl politice din 
Orientul Apropiat, a avut loc la 
Cairo.

D O O 0 El □

Balanța comercială a 
Marii Britanii ® Înregistrat In 
luna septembrie un deficit de 32S,1 
milioane dolari.

Un proiect de lege pentru 
salvarea orașului Veneția, 
amenințat — potrivit opiniei exper- 
țiior — să dispară pînă in anul 2 0S3, 
ca urmare a creșterii constante a ni
velului apelor lagunei, a fost aprobat 
de Senatul Italian. (

Cu 84 de voturi contra 2, 
Senatul S.U.fl.0 num!- 
rea generalului Creighton Abrams In 
funcția de șef al Stalului Major al 
armatei americane. Anterior, genera
lul Abrams ocupase postul de co
mandant al trupelor S.U.A. din Viet
nam.

t
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IPRAG A 13 — Corespondea- 

tu! Agțrpres, C. Prisâcaru, 
transmite : Lfl Casa artelor din 
Brno a foit inaugurată expozi
ția „Aria plasticii romenccicd 
din secolul XX" — manifestare 
care a foii găzduită timp de a- 
praape două luni de capitala 
Cehoslovaciei.

Cele trei secții ale cxpozljici 
— arta plastică, sculpiurd, ta
piserie — reunesc lucrfi.rl repre
zentative ale artiștilor plastici 
din perioada dinaintea celui 
de-a! doilea război mondial țl u 
celor mai cunoicufl creatori din 
perioada contemporană, lut Jet-'•

tiviialea de ■ inaugurare au 
luat parte reprezentanți ci or
ganelor locale de partid jl de 
stat, reprezentanți ai oamenilor 
de artă și cultură din orașul 
Brno.

■fc
în orajul Krasnodar din Ku

ban s-a deschis crpoziția 
„România, (ara turismului". Au 
luat cixvintul Dmitri Nîkolduk, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietultii orășenesc 
Krasnodar, Iuri Voronlov, 
membru a! colegiului Direcției 
generale pentru turismul tn 
stniir.âtate, de pe lingi Consl-

Ilul de Miniștri cl R.S.E.S.R., 
precum ți Ion Murg, secretar 
a! Ambasadei române In Uniu
nea Sovietică.

*
Asociația Danemarca—‘Româ

nia o organizat, Ia /2 octombrie, 
o seară dedicați (firii noastre. 
Cu acest prilej, scriitorul jUn- 
ne-Augusi Llnneman, care a 
întreprins recent o virilă de 
studii in România, a [inul o 
conferință In care a evocai as
pecte ale istoriei ?i culturii po
porului nostru, realizările ac
tuale ale României socialiste in 
diverse domenii de activitate.

’ «* .

■ Vicepremierul și minis
trul afacerilor externe al Si
riei, Abdel Halim Khuddam, caro 
o sosit la Bruxelles intr-o vizită ofi
cială de trei zile, n avut o primă în
trevedere cu ministrul de externe 
belgian, Pierre ILormel, șl cu Henry 
Fuynl, secretar de stat lo Ministerul 
Comerțului Exterior n! Belgiei. Au 
fost Abordate probleme legate de vii
toarele relațîi dintre Siria ți Piața 
comună lărgită, precum șl situația din 
Orientul Apropiat.

Bata șomajului a crescut 
în Italia in perioada iulie 1071 — 
Iulie 1072 cu 0,7 la sută, a anunțat joi 
Institutul italian de statistică.

• J • ' . ; ‘ - S.j . • ■ .
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în economie
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DELIII 13 (Agerpres). — Partidul 
Comunist din India sprijină hotari- 
rlle adoptate de guvern in scopul 
întăririi economiei șl îmbunătățiri! 
condițiilor de viată ale poporului — 
a declarat secretarul general al 
Consiliului Național al partidului, 
Rajeswara Chandra Rao, intr-un in
terviu acordat ziarului „Patriei". 
Rajeswara Chandra llao a declarat 
că P.C. din India saluta (rezoluțiile 
adoptate la recenta sesiune a Comi
tetului pe întreaga Indie al Congre
sului Național Indian (partidul de 
guvernfimlnt) privind trecerea sub 
controlul statului a comerțului cu 
cereale, dezvoltarea industriei, a- 
firmarca rolului primordial nl sec
torului de stat In economic.

.yicorJ sovieto-iranian

privind dezvoltarea

colaborării economice

și tehnice
■ i.'/.«■ t '■

MOSCOVA 13 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S., la 
Moscova a fost dat publicității tex
tul acordului sovîeto-lraniau privind 
dezvoltarea colaborării economice și 

'•tehnice bilaterale pe o perioadă de 
13 ani. La baza acordului stau prin
cipiile egalității în drepturi, neames
tecului lin treburile interne, respec
tării reciproce a suveranitațli, in
dependenței naționale >,i integrității 
teritoriale. Părțile și-au exprimai In
tenția de a folosi mal deplin posibi
litățile lor pentru dezvoltarea și a- 
dincirea colaborării economice și 
tehnice șl comerțului pe baze echi
librate, reciproc avantajoase.

Prevederile acordului — se preci
zează in text — nu afectează obli
gațiile anterioare' asumate Iată de 
terțe părți șl nu stat îndreptate îm
potriva lor. De asemenea, obligațiile 
asumate de părți prin acorduri cu 
terțe țări nu sc află șl nu vor veni 
in contradicție cu prevederile acor
dului semnat la Moscova intre U- 
nlunoa Sovietică și Iran la 12 oc
tombrie 1972.

★
La 13 octombrie, sahlnsăhul Ira

nului. Mohammad Reza Pahlavi, ta 
părăsit Moscova, plecind lnlr-o că
lătorie prin Uniunea Sovietică.
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