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In prezența tovarășului Nicolae Ceausescu 
a avut loc solemnitatea decorării 

unor scriitori de seamă ai literaturii noastre

r
RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE DE TOAMNĂ S-A INTENSIFICAT 
SARCINA CEA MAI IMPORTANTĂ RĂMlNE IN CONTINUARE:

Toate forțele concentrate pentru:

• Recoltare si eliberarea terenurilor
© Folosirea neîntreruptă-ziua si noaptea-a tractoarelor
Pină la data de 17 octombrie a.c., In în

treprinderile agricole de stat, porumbul a 
tost recoltat de pe 38 la sută din supra- 
iața cultivată. S-au executat arături pentru 
insămințările de toamnă în proporție de 
81 la sută din prevederi și au fost semă
nate cu griu 59 130 ha, adică 19 la sută

din plan. Pină la aceeași dată. In coope
rativele agricole porumbul a iost strîns de 
pe 91 la sută din supraiața cultivată. Ară
turile pentru insămințările de toamnă s-au 
eiectuat pe 66 la sută din terenurile pre
văzute și s-au semănat cu griu 353 555 ha, 
adică 18 la sută din total.
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Stadiul Insămînțării griului in cooperativele agricole (cifrele indici procentul realizat la data de 17 octombrie a.c.)

în ultimele zile, in toate jude
țele tării lucrările agricole au fost 
intensificate. In intervalul de la 13 
la 17 octombrie, in cooperativele a- 
gritole au fost însămînțate 123 440 
ha și s-au recoltat 147 220 ha cu 
porumb, iar în întreprinderile a- 
gricole de stat s-au însămînțat

Ce vă propuneți să realizați suplimentar prin angajamentele in întrecere ?

—O gamă largă de PRODUSE
CU PERFORMANȚE TEHNICE

SUPERIOARE

Analizele amănunțite efectuate, 
!n ultima vreme, de colectivele u- 
nităților Grupului de uzine pentru 
aparataj și mașini electrice din 
Craiova au scos in evidență exis
tența unor importante rezerve in
terne care, intens valorificate, ,fac 
pe deplin posibilă îndeplinirea sar
cinilor actualului cincinal cu 6 luni 
înainte de termen.

VIZEAZĂ ANGAJAMENTELE A- 
SUMATE DE G.U.A.M.E.-CRAIO- 
VA REALIZAREA UNOR PRODU
SE REALMENTE NECESARE E- 
CONOMIEI NAȚIONALE ȘI CU

V ------------------- 

18 900 ha și s-a cules porumbul de 
pe 19 670 hectare. In zilele care 
urmează sint necesare eforturi sus
ținute pentru atingerea si depă
șirea vitezelor de lucru stabilite la 
fiecare lucrare în parte. Deosebit 
de important în acest scop este să 
se asigure o organizare judicioasă

POSIBILITĂȚI CERTE DE DES
FACERE ? CE CUPRIND ELE 
CONCRET 7

Din acest punct de vedere se 
poate spune că pentru colectivele 
întreprinderilor G.U.A.M.E. lucru
rile sînt clare, în prezent, pro
dusele ce se vor realiza su
plimentar fiind bine cunoscute 
și eșalonate pe ani și unități com
ponente ale grupului. In acest sens, 
r.e-am notat că pină la sfîrșitul a- 
nului 1975 se vor produce în plus 
față de sarcinile cincinalului 12 600 
MVA •— transformatoare de diferite 
tipuri și trepte de putere, cantitate 
care, de altfel, depășește întreaga 
producție planificată a se realiza 
în anul 1972 ; o gamă largă de a- 
parataje de medie și înaltă ten
siune care, în total, va însuma pes
te 2 159 milioane lei ; 557 MW mo
toare electrice ; 73 locomotive Die
sel și 36 locomotive electrice. O 
deosebită importanță se acordă la
turilor calitative ale activității e- 
conomice. Bunăoară, este suficient 
să arătăm că în ceea ce privește 
indicatorul cheltuielilor la 1 000 lei 
productie-marfă, colectivele grupu

a muncii, antrenarea la lucru a în
tregii forte de muncă a satelor, fo
losirea cu randament sporit a mij
loacelor mecanice și de transport, 
atit ziua, cit și pe timpul nopții. 
Lucrarea cea mai urgentă care

(Continuare in pag. a IH-a)

lui de uzine din Craiova și-au 
propus reducerea suplimentară a a- 
cestor cheltuieli cu 7 lei față de ni
velul planificat în anul 1975, ac
centul punîndu-se pe diminuarea 
cheltuielilor materiale.

La ora actuală, aproape pentru 
întreaga producție planificată și

GRUPUL DE UZINE 
PENTRU APARATAJ 

Șl MAȘINI ELECTRICE 
CRAIOVA

suplimentară a anului 1973 «-au 
perfectat contractele sau acestea 
sînt in curs de emitere nu
mai ca documente, cererile bene
ficiarilor fiind cunoscute la toate 
produsele.

— Pentru asigurarea desfacerii 
producției planificate și suplimen
tare a anilor 1974—1975 se fac a- 
cum prospectări asupra cerințelor

„Aici, în 
cîmpie, nu se 
ridică numai 

un oraș"...
s

..Alexandria 1972. La o extre
mitate, o fabrică nouă, abia 
intrată în producție. La cealal
tă, o mare uzină de rulmenți. 
Deocamdată, in faza de șantier. 
La mijloc, în centrul orașului, 
din nou șantier : casă de cultu
ră. hotel O.N.T., blocuri de lo
cuințe. Alexandria de azi sea
mănă tot mai puțin cu cea de 
ieri. Iar miine ? Mîine va fi,. 
desigur, cu totul alt oraș.

Dezvoltarea acestei localități 
din vasta cimpie a Dunării so
licită insă tot mai multi oameni 
pregătiți, calificați, specialiști 
competenți. Mulți s-au format 
chiar aici ; adeseori „din 
mers“, paralel cu producția. Așa 
cum s-au petrecut lucrurile la 
Hunedoara. Iar mai încoace, în 
timp, la hidrocentralele Argeșu
lui, la Galați, peste tot...

Și, ca întotdeauna Ia greu, 
nucleul l-au constituit comu
niștii. Lor le-a reveniț datoria 
de a spune cuvintul hotăritor, 
de a fi, in același timp, promo
tori ai noului, educatori și 
exemple pentru tînăra genera
ție, care ridică orașul din Bără
gan.

Un nume dintre multe altele ? 
La F.P.T.E. — f abrica de pa
nouri și tablouri electrice — 
dreptunghiul alb prins de buzu
narul halatului ne prezintă un 
nume și o ocupație : Voicu 
Vlad, maistru. La cei 35 de ani 
— energic, sigur, avind în 
urmă o biografie statornic înfră
țită cu meleagurile Teleorma
nului. Și asta încă de pe vre
mea cind toată „industria" o 
constituiau aici cele cîteva ate
liere ale stațiunilor de mecani
zare a agriculturii. Venit prin
tre ..primii cinci" la F.P.T.E., 
maistrul Voicu Vlad a ajuns nu 
numai șeful secției autoutilare, 
ci și un om stimat de cei 80 pe 
care-i conduce. Media de vîrstă 
a acestora din urmă, ca de alt
fel a întregii fabrici ? Nu mai 
mare de 22—23 de ani. Deci, in 
afară de meserie, această ..me
die" simte nevoia să învețe 
mult de la meșterul lor. om tre
cut prin greul vieții, format și 
călit la înalta școală a muncii...

— Mă întrebați care este cel 
mai important lucru într-o fa
brică nouă ca a noastră ! După 
mine, nu pornirea instalațiilor. 
Nu reglarea mașinilor. Să nu 
credeți că o simplă apăsare pe 
buton rezolvă totul. Pină se a- 
junge aici, curge sudoare, chel
tuim nervi, pasiune. Dar, din
colo de toate aceste bucurii pe 
care ni le dăruim noi singuri, 
cel mai important lucru. într-o 
unitate nouă, cu miros încă 
proaspăt de mortar, mi se pare 
închegarea colectivului. Intra
rea tuturor în ritm. Mai ales 
pentru cei tineri asta înseamnă 
nu numai calificarea, dar și for
marea lor ca oaiheni, integrarea 
în viața și tradiția muncito
rească.

Dinu POPESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

interne și, îndeosebi, a celor exter
ne — ne spunea ing. Victor Ionescu, 
directorul tehnic de producție al 
grupului de uzine. Sintem însă 
conștienți că succesul în acest do
meniu va depinde în final de gra
dul de competitivitate și tehnicitate 
al produselor pe care le vom rea
liza. Tocmai de aceea, în toate uni
tățile grupului, un accent deosebit 
se pune pe modernizarea produc
ției, diversificarea gamei sorti
mentale și perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație. De pildă, nu 
mai departe decit în anul 1973, din 
totalul producției, peste 53 la sută 
îl vor reprezenta produsele moder
nizate.

CE CONDIȚII TEHNICO-MATE- 
RIALE S-AU CREAT ȘI SE AU 
ÎN VEDERE PENTRU ÎNDEPLI
NIREA SARCINILOR DE PLAN 
Șl A ANGAJAMENTELOR ASU
MATE ÎN CINCINAL?

— Este un fapt meritoriu pen
tru toate colectivele unităților noas-

Ille ȘTEFAN 
. Nlstor ȚUICU

(Continuare în pag. a IÎI-a)

La Palatul Consiliului de Stat ■ 
avut loc, marți la amiază, solemni
tatea decorării unor personalități de 
seamă ale literaturii noastre.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Emil Bodnanaș, Pauil Niculescu- 
Mizll, Ilie Verdeț, Dumitru Popescu, 
Cornel Burtică, Mihai Gore, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Mircea Malița și Constantin Mi- 
tea, consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat. Au participat, de ase
menea, Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, Laurențiu 
Fulga, prim-vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor.

Prtn decret al Consiliului de Stat, 
pentru Îndelungata și rodnica acti
vitate in domeniul creației literare și 
pentru contribuția deosebită adusă la 
înfăptuirea politicii partidului de în
florire a culturii socialiste in patria 
noastră, cu prilejul implinirii vîrstei 
de 70 de ani, a fost conferit Ordinul 
„Victoria Socialismului" tovarășului 
Zahgirta Stâncii, scriitor, președintele 
Uniunii Scriitorilor din Republica 
Socialistă România.

Pentru îndelungată și rodnică acti
vitate in domeniul creației literare, 
a fost conferit, prin decret' al Consi
liului de Stat, Ordinul Muncii clasa I 
scriitorilor Franyo Zoltân, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 85 de ani, 
Șerban Cioculescu, cu prilejul îm
plinirii viratei de 70 de ani. Marin 
Preda, cu prilejul implinirii viratei 
de 50 de ani ; prin același decret, a 
fost conferit Ordinul „Meritul Cul
tural" clasa I scriitorilor Camil 
Baltazar și Sașa Pană, cu prilejul 
împlinirii virstei de 70 de ani, și 
Jeno Kiss, cu prilejul implinirii 
vîrstei de 60 de ani.

Mulțumind, în numele celor 
distinși, scriitorul Zaharia Stancu a 
spus : Ne aflăm aici, în Palatul Re
publicii, în fața dumneavoastră, 
cițiva scriitori care am lucrat și am 
luptat împreună pentru atingerea a- 
celuiași ideal — pentru făurirea so
cialismului și a comunismului in 
țara noastră. Cel mai în vîrstă dintre 
noi are în urma sa 65 de ani de 
muncă literară. Noi, ceilalți, lucrăm 
în literatură de 50 de ani sau de 
peste 50 de ani. Sîntem deci oameni 
in virată. Altădată rareori literații 
atingeau asemenea virate și atunci 
cind le1 atingeau rareori își păstrau 
capacitatea de creație și entuzias
mul. Prin ce miracol noi, cei aflați 
aici, și mulți alții care nu sînt de 
față, am izbutit să atingem anii pe 
care îi avem, să fim mereu activi, 
neobosiți pe intiia linie de bătaie a 
frontului nostru ideologic, pe linia 
intiia — alături de cei tineri — a 
creației literare și a muncii în 
presă ? Nu poate fi vorba de nici un 
miracol. Meritul este intreg al 
partidului nostru comunist, al 
conducerii de partid și de stat, 
al dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Ne-ați acordat încredere, 
ne-ați deschis orizonturi largi, iar 
libertatea de gîndire și creație stă 
astăzi la temelia operelor noastre. 
Și nouă, ca și întregii țări, partidul 
ne-a daț inima sa, tinerețea sa, căci 
nepieritor și mereu tînăr va fi 
partidul nostru comunist, după cum 
nepieritor și mereu tînăr va fi po
porul nostru. Am slujit și vom sluji 
cu credință partidul, poporul, litera
tura noastră, care trebuie să atingă 
cele mai înalte culmi ale frumu'seții. 
Noi vă mulțumim din suflet, iubite 
tovarășe secretar general și stimați 
și iubiți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, pentru înaltele 
semne de prețuire pe care ni le-ați 
acordat astăzi și vă asigurăm că 
vom merge înainte în pas cu parti
dul și cu poporul nostru, cu forțe 
sporite, pentru victoria deplină a 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

în încheierea solemnității a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După solemnitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat s-au întreținut 
cordial cu cei decorați.

OMUL FAȚĂ IN FAȚA 

CU EL ÎNSUȘI...
Pagina a V-a

DIN LUMEA ȘTIINȚEI

Șl TEHNICII
Pagina a Vl-a

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
Aș dori ca în numele Comitetu

lui Central al partidului, al Consi
liului de Stat și guvernului să vă 
felicit în modul cel mai călduros 
cu prilejul acordării și înmînării 
acestor înalte ordine ale Republicii 
Socialiste România. Totodată, do
resc să vă adresez felicitări căl
duroase și cu prilejul împlinirii 
virstei respective de către fiecare 
dintre dumneavoastră, să vă urez 
mulți anj, putere de muncă pen
tru a crea noi opere în domeniul 
dumneavoastră de specialitate — 
in proză și critică literară, in poe
zie — pentru a îmbogăți cultura 
românească cu lucrări care să redea 
viața, preocupările poporului nos
tru consacrate edificării orinduirii 
noi.

Fiecare dintre dumneavoastră ați 
scris mult. Și ați scris — după cite 
cunosc — bine. Lucrările, operele 
dumneavoastră se află la loc de 
cinste în literatura românească. 
Multe dintre ele au fost traduse în 
alte limbi și au pătruns astfel și in 
literatura universală. Trebuie să vă 
spun că împreună cu conducerea 
noastră de partid și de stat apre
ciez această străduință a dumnea-

PRIMIRI IA TOVARĂȘII
• NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Populare Polone
Marți, 17 octombrie a.c., tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Jaromir Oche-

Ambasadorul Republicii Arabe Egipt
Marți, 17 octombrie a.c., tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit pe Osman Assal, 
ambasadorul extraordinar și pleni-

Deputatul american Joe D. Waggoiw jr.
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit în dupâ-amiaza zilei de 17 oc
tombrie pe deputatul Joe D. Wag- 
gonner jr„ membru al Congresului 
S.U.A., reprezentantul personal al 
președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon, la Tîrgul 
Internațional București.

La primire a participat Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

A fost de față Leonard C. 
Meeker, ambasadorul Statelor Uni
te ale Americii la București.

Oaspetele a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Richard Nixon, un 
mesaj de salut, satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
S.U.A. și România, precum și ho- 

voastră de a scrie pentru popor, 
pentru înnobilarea culturii româ
nești, a omului — pentru că, pină 
la urmă, lucrările literare au va
loare în măsura în care servesc po
porului, slujesc omului, ajută să fie 
mai bine înțelese o serie de pro
bleme ale dezvoltării societății, in
clusiv ale eticii și echității, ale 
esteticii. Mai ales literatura, ca ori
ce artă, trebuie să țină seama de 
toate aceste laturi spre a putea fi 
o literatură cit mai bună, cit mai 
pe înțelesul oamenilor și pentru a 
contribui din plin și în mod mul
tilateral ' la realizarea scopurilor 
sale.

Fiecare dintre dumneavoastră ați 
făcut mult în această direcție. Sîn- 
teți la o vîrstă la care puteți încă 
să mai faceți mult. Aveți experien
ță, aveți capacitatea de a contribui 
și la realizarea pe plan mai larg a 
politicii de dezvoltare socialistă, de 
ridicare generală a întregului nos
tru popor pe noi culmi de civilizație 
și progres.

Doresc să vă urez încă o dată, 
din toată inima, succese tot mai 
mari în activitatea dumneavoastră, 
multă sănătate și multă fericire. 
(Aplauze).

duszko, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire tovărășească.

potențiar al Republicii Arabe Egipt 
la București, la cererea acestuia.

La primire a participat Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

tărîrea de a acționa pentru extin
derea în continuare a schimburilor 
și colaborării româno-americane.

Mulțumind, președintele Consi
liului de Stat a adresat la rindul 
său președintelui Statelor Unite ale 
Americii un salut cordial și cele 
mai bune urări și a exprimat do
rința ca relațiile de colaborare din
tre România și S.U.A. să se dez
volte pe mai departe, în folosul ce
lor două popoare, al păcii și înțele
gerii internaționale.

în cadrul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej au fost, discutate 
aspecte ale raporturilor bilaterale 
privind promovarea schimburilor 
economice și a cooperării româno- 
americane.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă cordială.

I



PAGINA 2 SC I NT El A — miercuri 18 octombrie 1972

FAPTUL] 
DIVERS! 
La datorie j

S-a întlmplat in Gara de Nord 
din Capitală. înainte de plecarea I 
in cursă, trenul accelerat 301 era I 
supus unei ultime revizii tehni- * 
ce. Totul decurgea normal. La un I 
moment dat, tinărul lăcătuș de I 
revizie Nicolae Lazăr, de la I 
Revizia de vagoane Bucu- ■ 
rești-Grivița, a anunțat in- I 
să că a descoperit ceva sus- I 
pect la un vagon de dormit. Ve- 1 
rificîndu-se cu atenție semnalul I 
său — ne scrie corespondentul I 
voluntar Grigore Moholea — s-a • 
constatat că bandajul fusului nr. i 
4 era crăpat pe o lungime de I 
330 mm. O defecțiune care putea | 
pune in pericol siguranța circu
lației. Bineînțeles, s-au luat ime- I 
diat măsurile necesare, după I 
care trenul a primit cale liberă ' 
Si a efectuat in condiții bune I 
cursa. I

Cu autobas- | 
culanta 
la piață ? .

Timp de două zile, mai mul- ’ 
te echipaje ale serviciului de I 
circulație din cadrul Inspecto- I 
râtului județean Prahova al | 
Ministerului de Interne și-au . 
propus să controleze foile de I 
parcurs ale diverselor autovehi- I 
cule intilnite pe drumurile pu- ’ 
blice. Cu acest prilej s-a con- I 
statat că numeroase mașini. I 
proprietate de stat, sint folo- I 
site după cum vor șoferii aflați • 
la volan. Autocamionul 21-PH- I 
2575, aparținind întreprinderii I 
de panificație Cimpina, con
dus de Ion Ene, transporta de I 
la Telega la Breaza 10 saci de I 
ciment ; două autobasculante I 
ale I.C.S.I.M., șantierul 4 Cîm- > 
pina, și I.T.A. din același oraș, I 
la volanul cărora se aflau con- | 
ducătorii auto Vasile Ene și . 
Dumitru Roșea, se Îndreptau I 
spre... piață, după cumpărături 
de iarnă ; Vasile Oprea de la • 
PECO Cimpina își transporta l 
acasă cu IMS-ul Întreprinderii I 
citiva dovleci. De asemenea, în | 
orașul Ploiești, în comuna Ble- 
joi și In alte localități rurale I 
au fost depistate numeroase au- I 
tobasculante, autocamioane gre- 1 
le, care se odihneau ziua în | 
amiaza mare în fața locuințe- I 
lor șoferilor. Ele aparțin Direc- I 
tiei județene de drumuri și po- . 
duri Prahova, 1 Autobazei , 2 I 

■Bloiești, T.CJW. PrahftYîl' IJzi- u| 
pei de utilaj ct^mic dip, Ploiești 
etc. Cum de nu qbserva^ I
de garaj că le lipsesc atitea I 
autovehicule 7 I

Corectitu
dine... supra-1 
elastică

Eficiența muncii 
politice de masă 1:1 
mobilizarea colectivului la 
aplicarea hotărîrilor Confe
rinței Naț'onale a partidu
lui — iată tema unei recen
te plenare a Comitetului 
municipal de partid Cluj. 
Schimbul de experiență 
realizat cu acest prilej a 
relevat activitatea organi
zațiilor de partid de la u- 
zinele „Unirea", „Carbo- 
chim", „Clujeana", „Teh- 
nofrig" ș.a., care au orga
nizat in ultima vreme sim
pozioane, mese rotunde, 
consfătuiri cu agitatorii și 
colectivele de redacție ale 
gazetelor de perete. aVînd 
ca obiectiv cunoașterea 
sarcinilor politice și econo
mice, mobilizarea tuturor 
salariaților pentru îndepli
nirea lor. De asemenea, la 
uzina mecanică de material 
rulant, fabrica de tricotaje 
„Someșul", întreprinderea 
de transporturi auto și al
tele s-au editat foi volan
te, au fost constituite co
lective de cinefili amatori 
care, prin metode specifi
ce, au relevat aspecte din 
desfășurarea Întrecerii so
cialiste. pentru îndeplinirea 
cincinalului Înainte de 
termen. Concentrînd aceste 
inițiative, comitetul muni
cipal de partid le-a popu
larizat printr-o broșură cu- 
prinzînd principalele mani
festări politice și cultural- 
educative in întîmoinarea 
aniversării republicii. Pen
tru cunoașterea fruntașilor 
în producție și a metode
lor lor de muncă, plenara 
a hotărit editarea unui 
pliant intitulat „Laureații 
muncii", precum și organi- 
za-ea unei acțiuni de masă 
sub genericul „Mai mult, 
mai bine, mai ieftin".

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

„Nici un minut 
mai tîrziu (la veni
re) sau mai devre
me (la plecare)" — 
este o nouă acțiune declan
șată de comuniștii din sec
ția sculărie a uzinei „Elec- 
troprecizia" Săcele. Pînă nu 
demult, aici, la ora începe
rii programului, unii mun
citori se mai aflau încă in 
fața ceasului de porrtaj sau 
in drum spre vestiare. La 
sfîrșitul schimbului, aceiași 
oameni se dovedeau foar
te grăbiți, nerespectînd ast
fel programul de muncă. 
La o adunare de partid, 
mal multi comuniști au ce
rut ca fiecare muncitor să 
ponteze fișa echipat gata de 
lucru. Agitatorii, alți mun
citori au organizat un con
trol sistematic, completat 
cu discuții de Ia om la om 
in cadrul secției. Ca urma
re, in numai citeva săptă-

mîni, atit intirziații. cit și 
„grăbiții" și-au „potrivii" 
ceasornicele in raport cu 
programul de lucru. Spre 
deosebire de trecut, cind 
mașinile porneau cu 15—20 
minute mai tîrziu și se o- 
preau cu 15—20 minute mai 
devreme, acum lucrul în
cepe și se întrerupe la ora 
fixă.

N. MOC.ANU 
corespondentul „Scînteii"

„De vorbă cu con
știința" _ este gene
ricul sub care comuniștii de 
la uzina „Victoria" din Că- 
lan, printr-un complex de

întreprinderea mecanică 
Roman și alte unități eco
nomice din județul Neamț. 
Acestea au un caracter ob
ștesc, sint organizate pe 
locuri de muncă, pe linii 
și fluxuri tehnologice, iar 
din componența lor fac par
te muncitori, maiștri și 
tehnicieni cu înaltă califi
care, oameni cu prestigiu în 
rindul colectivului. Prin 
autocontrolul muncitoresc 
asupra calității producției 
se pune o eficientă stavi
lă rebuturilor. Rezultatele 
obținute pină acum au dus 
la concluzia că sfera lor 
de activitate se poate ex
tinde și asupra factorilor 
care să determine o folo
sire corespunzătoare a ca

materialelor de construcții, 
atelierele centrale și în alte 
locuri, ciclurile de lecții 
prezentate pînă acum au 
contribuit la integrarea ti
neretului in producție, ceea 
ce ne-a determinat să le 
extindem și 'în celelalte în
treprinderi industriale din 
municipiu.

Gh. LANCRANJAN 
secretar al Comitetului 
municipal de partid 
Alba Iulia

„Cu microfonul 
prin secțiiie de pro- 
ducîie" — *ată ° me*

INFORMAȚII s 
din activitatea

organizațiilor de partid

1

acțiuni politico-educative 
in sprijinul producției, au 
inițiat un dialog viu. de la 
om la om, menit să inten
sifice preocupările fiecărui 
muncitor pentru Încadrarea 
riguroasă în disciplina 
muncii, realizarea exem
plară a sarcinilor economi
ce și politice, el'minaroa 
mentalităților retrograde, 
a atitudinilor înapoiate. 
Astfel, la fiecare loc de 
muncă, agregat, pe brigăzi 
sau echipe se organizează 
— săptăminal și ori de cite 
ori este nevoie — întilniri 
operative între membrii 
birourilor organizațiilor de 
bază, maiștri și muncitori. 
Cu tact și grijă față de 
om, dar și cu exigență și 
combativitate, se analizea
ză munca fiecăruia, a co
lectivului, se stabilesc mă
suri corespunzătoare. De
clanșată la secția furnale, 
inițiativa a fost extinsă, 
potrivit specificului fiecărui 
loc de muncă, și la secțiile 
turnătorie, cocserie, meca
nică și CET.

Ion VLANGA

Comisii muncito
rești de calitate — 
au fost înființate și la fa
brica de tricotaje .,8 Mar
tie", la Combinatul de ex
ploatare și industrializare 
a lemnului Piatra Neamț,

pacităților de producție, a 
utilajelor, întărirea discipli
nei.

Dumitru PU1U 
activist al Consiliului 
iudefean al sindicatelor 
Neamț

Disciplina muncii 
— obiect de studiu 
la cursurile de cali
ficare a tineriIor mun
citori din unitățile indus
triale ale municipiului Alba 
Iulia. Inițiativa aparține 
biroului comitetului muni
cipal de partid, avind drept 
scop integrarea rapidă și 
eficientă în producție a ce
lor mai tineri muncitori. 
Programul noii discipline 
cuprinde 7 lecții teoretice, 
precum și aplicații și de
monstrații practice privind 
modul de organizare a pro
ducției, structura întreprin
derii, drepturile și Îndato
ririle salariaților, necesita
tea ridicării calificării lor. 
Temele sint predate de 
membrii biroului comitetu
lui municipal de partid, ai 
comisiilor de propagandă și 
economică, specialiști și 
cadre de conducere din în
treprinderi, muncitori cu 
experiență îndelungată. Au
diate cu mult interes la 
fabrica de porțelan, uzina 
de utilaje pentru industria

todă prin care comitetul de 
partid de la fabrica de 
hîrtie și celuloză „Letea" 
din Bacău studiază opinia 
muncitorilor și a cadrelor 
tehnice in vederea valori
ficării unor noi rezerve ne
cesare sporirii producției și 
productivității muncii. Pe 
baza propunerilor făcute in 
secțiile de fabricație a hîr- 
tiei. comuniștii au inițiat 
un dialog direct cu mun
citorii din atelierul de în
treținere a mașinilor și u- 
tilajelor. El s-a soldat Cu 
scurtarea termenelor de 
revizie și reparații la 4 ma
șini pentru fabricarea hîr- 
tiei, cu depășirea planului 
Ia autodotări și economi
sirea unor piese de schimb 
în valoare de 213 000 lei. 
Toate acestea au contribuit 
la obținerea unei producții 
suplimentare de 568 tone 
hîrtie.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Dezbaterile — In
strumente eficiente 
în munca politico- 
ideologică, aceasU • 
fost tema unui schimb de 
experiență organizat recent 
de Comitetul de partid con
strucții București pentru 
cei 220 de lectori și pro
pagandiști ai săi. Ideea 
centrală a schimbului de

experiență a fost genera
lizarea in toate cursurile de 
partid a metodei dezbate
rilor ca una din formele 
cele mai eficiente de a- 
profundare a politicii parti
dului. Unele referate, ca și 
luările de cuvint au stă
ruit asupra problemelor 
specifice ale desfășurării 
învățămîntului de partid 
pe șantierele de construc
ții. asupra modalităților de 
pregătire individuală a 
propagandiștilor, metodelor 
de lucru cu cursanții intre 
două ședințe ale invăță- 
mintului de partid. Li s-au 
adăugat alte referate pre
zentate de membri ai bi
rourilor organizațiilor de 
bază, care au relevat ex
periența unor organizații 
de partid în conducerea și 
îndrumarea învățămintului 
d° partid, preocupările și 
inițiativele valoroase în a- 
slgurarea unui conținut bo
gat de idei dezbaterilor.

Gheorqhe 
GHITULICA 
secretar al Comitetului 
de partid construcții- 
București

„In ajutorul coloc- 
tivelor de agitatori", 
este titlul broșurii editate 
intr-un tiraj de peste .2 000 
de exemplare de secția de 
propagandă a Comitetului 
județean de partid Satu- 
Mare. Cuprinzînd articole, 
anchete, reportaje, eviden
țiind experiența pozitivă a 
unor organizații de partid 
in desfășurarea muncii po
litice de masă, broșura 
constituie un ajutor pre
țios dat colectivelor de a- 
gitatori din întreprinderile 
județului. Diferite articole, 
cum sint „Munca politică 
de la om la om", „Brigada 
artistică de agitație, pre
zență vie în viata fabricii 
de mașini casnice emaila
te" ș.a., abordează cu clari
tate și concizie, criteriile 
unor forme de influențare 
educativă a oamenilor, de 
dezvoltare a conștiinței a- 
cestora. Forța agitatorică a 
broșurii este însă diminua
tă de unele articole (vezi, 
spre exemplu. „Acțiuni e- 
ficiente in vederea gene
ralizării schimbului II si 
extinderii schimbului III 
Ia uzina „Unio") in care 
predomină caracterul teh
nicist. lăsînd pe plan se
cundar formele muncii vii 
cu oamenii, folosite de or
ganizația de partid. Su
gerăm pentru viitoarele 
numere ale colecției mai 
multe articole care să pre
zinte nemijlocit experiența 
bună a unor ag’tatori. bri
găzi artistice etc. și un 
efort mai susținut pentru 
o abordare atractivă a su
biectelor.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

Laudă vitrinerilor!
Cine trece prin Bră

ila nu poate să nu 
sesizeze gustul de 
frumos al comereian- 
ților de aici. La tot 
pasul, privirea trecă
torului este atrasă de 
tot felul de vitrine, 
care de care mai in
genios amenajată. Fie 
că te afli in fața ți
nui magazin de con
fecții, de încălțăminte 
sau de țesături, a unui 
magazin de produse

cosmetice sau de ga
lanterie, pretutindeni 
te poți convinge că 
mărfurile expuse au 
fost aranjate cu mare 
dibăcie, „ca la arta 
meseriei". Pină si din 
banalul usturoi sau din 
banala ceapă, vitrine- 
rii Brăilei — cărora li 
se datorează toate a- 
ceste reușite — au i- 
maginat tot felul de 
figuri.

Brăilenii, așadar, ne

demonstrează cu pu
terea de convingere a 
faptelor că marfa poa
te fi frumos arătată și 
prezentată, dacă există 
spirit gospodăresc si 
inspirație. Evident, mai 
există asemenea exem
ple și prin alte părți, 
dar bine-ar fi ca peste 
tot să se intimple la 
fel.

M. IONESCU

Taxi-ul fantomă
Se Intimplă să co

bori din tren in stația 
Cluj, să ieși pe peron 
încărcat cu valize și 
să te grăbești fiindcă 
ești reclamat de tre
buri urgente, se in- 
timplă să fi venit 
după o călătorie de 
noapte și să alergi clă- 
tinindu-te spre par- 
chingul de taximetre... 
Dar locul e pustiu ! E 
frig, te plimbi impa
cientat de-a lungul 
trotuarelor cu nădej
dea că vei surprinde 
undeva, pe stradă, în
semnele luminoase ale 
unui taximetru, pină 
cind, din întuneric, ie 
acroșează fantomatic 
un om : „Doriți cum
va să mergeți in o- 
raș „Desigur", si 
respiri ușurat. „A- 
tunci veniți cu mine..." 
Și bărbatul necunos
cut se strecoară ina- 

-ihte, privind suspect 
in dreapta și in stingă, 
ca intr-un film poli
țist. 11 urmezi credin
cios, trăgind bagajele 
după tine ; el se în
dreaptă spre o mașini 
parcată la 300 de me
tri de gară, pe o stră
duță laterală, iți des
chide portiera. Cursa, 
oricit de scurtă, te

costă nici mai mult, 
nici mai puțin de 25— 
30 de lei. Plătești, 
mulțumit că ai ajuns 
totuși la un hotel.

Iată o intimplare 
care se repetă de ciți- 
va ani ori de cite ori 
cobori din tren in sta
ția Cluj. Pentru că ar 
trebui să fii adevărat 
magician ca să poți 
găsi la momentul o- 
portun un taximetru 
cadrilat „liber". Ne- 
avind ce face, te lași 
speculat de către pro
prietarii de mașini.

Același lucru se In- 
tlmplă dacă dorești 
cumva să faci ruta 
Cluj—Turda și retur. 
Există citeva străzi in 
jurul Teatrului Națio
nal, unde se află, la 
orice oră din zi și 
chiar din noapte, un 
lanț de mașini cu șo
feri „clandestini" care 
se oferă să te ducă 
contra unui tarif cu
noscut : 20 lei. Dar
cum șoferul nu por
nește pină cind nu se 
umple mașina de pa
sageri, înseamnă că el 
la un singur drum pe 
această rută ciștigă
dintr-o dată 80 de
lei! Și toate astea,

pentru că nu există o 
stație de taximetre a 
întreprinderii orășe
nești de transport 
care să servească a- 
ceastă distanță ; iar 
cu autobuzul e une
ori incomod și tardiv.

Se pare că proble
ma taximetrelor din 
orașul Cluj este bine 
cunoscută de organele 
in drept. Totuși, ne
mulțumirile cetățeni
lor — exprimate de 
nenumărate ori chiar 
prin ziarul local „Fă
clia" — nu se rezolvă. 
Ne întrebăm: pînă 
cind va mai trebui să 
cheltuiască bani șl sd 
consume nervi cetă
țeanul care așteaptă 
intr-o stație de taxi
metre, lăsindu-se u- 
costat de particulari, 
la care e nevoit pini 
în cele din urmă să a- 
peleze, pentru a-și 
îndeplini obligațiile 
cotidiene ? Ca să nu 
mai vorbim ce peni
bilă carte de vizită 
oferă chiar de la gară 
un oraș cum e Clujul, 
unde cel mai adesea 
nu găsești un taxi
metru liber.

Dumitru DEMU

Ora 15,45. Pină la deschiderea I 
magazinului de textile „Simona", I 
care aparține de O.C.L. Produse I 
industriale Satu-Mare, mai erau . 
15 minute. Înăuntru insă, cu I 
ușile strașnic zăvorite, gestiona- I 
rul Ludovic Nagy este pus pe... 
dever mare. Tocmai primise 42,5 I 
metri de material supraelastic I 
(jerse), pe care s-a si grăbit să-l I 
ofere celor 8—10 clienți, majori- ■ 
tatea salariați la... O.C.L. Produ- I 
se industriale .' Cind, pe la ora | 
16,20 a terminat vinzarea, a des
chis. in sfirșit, și ușa clienților I 
„de rind", care, stind afară, n-au I 
avut altceva de făcut decit să se 1 
convingă cit de... supraelastică I 
este „corectitudinea" gestionam- I 
lui ! Aga stind lucrurile, acum | 
așteptăm să vedem cit se poate 
stringe si coarda măsurilor pe I 
care urmează să le ia forurile de I 
resort. ’

Imprudență I 
tragică

Floarea Ștefan din comuna I 
Radomirești, județul Olt, a co- | 
borit, intr-una din zile, in be- 
ciul casei, unde avea un butoi I 
cu must pus la fermentat. Dar, I 
cum încăperea respectivă era • 
aproape ermetic închisă, in | 
timp ce privea cum fierbe mus- I 
tul, FI. Șt. s-a intoxicat cu bio- | 
xid de carbon (rezultat din pro- 
cesul de fermentare) și n-a I 
mai putut ieși afară. După ci- I 
teva ore, cind a fost descope- ' 
rită, în ciuda intervenției me- | 
dicului, deznodămintul tragic I 
nu a mai putut fi evitat

Calculatorul I 
și-a greșit 
calculele

Avea — n-avea treabă, Iosif | 
Nicu, calculator la întreprinde- I 
rea de panificație Piatra Neamț, I 
era mai tot timpul „pe teren". . 
Iar cind nu mai obținea dele- I 
gație oficială in acest sens din | 
partea conducerii întreprinderii, 
obținea învoiri pentru diverse I 
interese personale. Avea el I 
calculele lui care-1 determinau I 
să nu agreeze munca de birou. • 
Intr-una din zilele trecute, toate I 
aceste socoteli au dat insă greș. | 
Pentru că organele de miliție 
l-au surprins in piața orașului I 
făcind speculă cu inele de aur I 
și haine de piele. Mai avea de • 
vînzare 18 inele de aur și două i 
haine de piele. Acum, I.N. aș- I 
teaptă calculele ce decurg din | 
prevederile legii. ,

Rubrics redactata de i
Dumitru TIRCOB
Gheorqhe POPESCU | 
fi corespondenții „Scînteii" >

Noi construcții la Slatina Foto : S. Cristian

1! Avizierele... neavizate
fes

— Acest „mers" nu 
mai este valabil. Bun 
este cel de sus.

Cu aceste indicații, 
cițiva tineri imi dau o 
mină de ajutor ca si 
mă descurc din noia
nul de tabele informa
tive (despre mersul 
autobuzelor) care pa- 
voazează pereții auto- 
găriî Pitești.

Mă uit și la „mersul" 
de sus. E mai com
plet. Dar imi între
rupe lectura un călă
tor martor la prima 
discuție : — E mai 
nou, dar să știți că și 
aici unele lucruri nu 
mai corespund. Între
bați la casă.

Mă îndrept

casa de bilete. Sint mai 
multe ghișee. Unul sin
gur e deschis. Casierul 
eliberează tichete de 
călătorie și nu răspun
de la întrebări. In sfir- 
șit, ajung și la ghi
șeul de informații.

— Cursa de 17,45 
pleacă la timp spre 
Capitală ? întreb.

— A plecat 1
— Pe panou 

clar: 17,45.
— Acolo 

multe. Nu vă 
după ele.

— Ce cursă 
am ?

— Cursa de 18,23 de 
la Peștera Muierii, in 
tranzit, dacă mai gă
siți un loc.

scrie

„scrie" 
luați

mai

spre

mersulDați-mi 
autobuzelor.

— N-aveți 
Acolo 
multe curse. Unele 
sint suspendate, alte
le au alte orare. Vi 
informez eu cu tot ce 
aveți nevoie...

— Atunci fiți atlt 
de amabil și spune- 
ți-ne la ce folosește 
mulțimea panourilor 
agățate pe toți 
reții ?

Neprimind un 
puns plauzibil, 
întrebarea, convins că 
direcția I.T.A. știe 
mai multe, inclusiv 
de ce niște panouri 
vechi dezinformează 
publicul...

AI. P.

nevoie.
sint prevăzute 
curse.

pe-

răs- 
repet

Magazinul de încălță
minte „Ileana", de pe 
binecunoscuta stradă co
mercială Șelari, abia se 
deschisese. N-au trecut 
nici 15 minute și deo
dată...

— Dați-vă la o parte că 
primesc marfă — se pre
cipită unul din vînzători.

Scena poate fi multi
plicată de zeci de ori, 
doar locul acțiunii dife
rind : Moșilor 131, Călă
rași 122. Rahova 202. E- 
minescu 137 ș.a.m.d. Fie 
el magazinul alimentar, de 
încălțăminte sau confec
ții etc., cind este mai a- 
glomerat atunci apare a- 
nunțul arhicunoscut: „Pri
mim marfă". De ce se 
intimplă așa 7 Am cerut 
răspuns mai muitor lu
crători de la diverse ni
veluri ale ierarhiei comei'- 
țului bucureștean. Le con
semnăm pe scurt opi
niile :

„Nu e vina noastră că 
aprovizionarea unităților 
se face tocmai atunci cind 
sint mai multi clienți. 
Autocamioanele închiria
te de la I.T.B., ca și de
pozitele întreprinderilor 
cu ridicata (ale Minis
terului Comerțului Inte
rior) au program de la 7 
la 15. așa că numai in
tre aceste ore ne aduc 
marfa. La primele uni
tăți ajunge devreme, la 
celelalte...". (C. Angeîes- 
cu, directorul O.C.L. Tex
tila nr. 2).

„Noi nu știm nicioda
tă cind vine mașina de la 
furnizori (industria căr
nii. fabrica de produse 
lactate sau întreprinderea 
comercială cu ridicata 
de produse alimentare). 
Clienții intreabă, iar vîn- 
zătorii si merceologii nu 
pot decit să ridice din 
umeri. Altfel nu se poa
te, atîta vreme cît furni
zorii nu vor anunța din 
timp ora de aproviziona
re a fie ărui magazin". 
(D. Petrescu, directorul 
O.C.L. Alimentara. sec
torul 4).

„Modul actual de a- 
provizionare nu ne avan

tajează nici pe noi. In 
prezent nu există altă po
sibilitate decit să se în
trerupă vinzarea. Au fost 
niște discuții, să se facă 
aprovizionarea unităților 
noaptea, dar e destul de 
complicat.. “ (A. Baroga, 
directorul O.C.L. încăl
țăminte).

Să vedem însă ce ne 
spune unul dintre tova
rășii aflați de cealaltă 
parte : N. Gănciulescu, 
director coordonator al 
întreprinderii comerciale 
cu ridicata, pentru texti-

mașinf doar la anumite 
ore. Avem și noi indi
catori economici care tre
buie respectați.

— Și, in consecință, 
cum procedați 7

— Programul este de la 
ora 7 la 15.30. Camioane
le vin la ofa 6,30. la 7 trag 
la rampa de încărcare 
și la 7,30—8 sint gata de 
drum. La cel mai apro
piat magazin ajunge mar
fa la 8,15—8.30. la cele
lalte se intimplă — de 
cele mai multe ori — să 
sosească chiar atunci cind

fa sau nu vine 7 Nimeni 
nu știe. Consecințele a- 
cestui mod empiric . de 
„organizare" a activității 
comercială sini dintre 
cele mai neplăcute. In 
afară de timpul irosit de 
cumpărători — și de e- 
nervarea justificată a a- 
cestora — apar frecvent 
goluri de aprovizionare 
generate de repartizarea 
defectuoasă (întîmplătoa- 
re) a fondului de marfă 
pe teritoriu. Indiferent 
dacă un magazin are mai 
mare nevoie de marfă

furnizorii... nu ău“. In 
realitate, în același timp, 
numai fabrica de la Po- 
pești-Leordeni dispunea 
de un stoc de peste 100 
tone de diverse preparate 
cu care nu știa ce să facă. 
Fără a trece Cu vederea 
partea de responsabilitate 
ce revine fabricii ‘ — care 
nu și-a anunțat benefi
ciarii — nu putem să nu 
deducem din această si
tuație că aprovizionarea 
unităților poartă pecetea 
provizoratului. Actualul 
sistem de aprovizionare,

„Oprim vinzarea, 
că a venit marfă!46

le și încălțăminte Bucu
rești :

— Noi ne-am gîndit și 
ne frămintă in continuare 
problema raționalizării a- 
provizionării. Actualul 
sistem de predare-primi- 
re a produselor face ne
cesară prezența gestio
narilor la sosirea mărfii ; 
n-o putem aduce in afa
ra programului (adică in 
lipsa gestionarilor, intru- 
cît nimeni nu se încume
tă s-o lase in stradă, 
chiar dacă se află in con
tainere speciale). Pe de 
altă parte, nu e econorrti- 
cos să dublezi persona
lul depozitelor pentru a 
lucra și noaptea, și nici 
să folosești parcul de

e aglomerație mai mare. 
Magazinele nu au depozi
te și. deci, vinzarea tre
buie oprită. Duoă cum 
vedeți, sintem tributarii 
unor situații destul de 
complicate, care nu pot 
fi rezolvate apăsînd pe 
un buton, ci cu timpul.

...Sint. desigur, și mul
te greutăți, nu e simplu 
să aprovizionezi opera
tiv. in cei mai potrivit 
moment, fără a stînjenl 
vinzarea. întreaga rețea 
comercială Nimic insă 
nu poate să justifice 
dezordinea și caracterul 
cu totul intîmplător cu 
care se efectuează im
portanta operațiune a a- 
provizionării. Vine mar-

decit altul, aproviziona
rea se efectuează numai 
după un traseu stabilit 
ad-hoc cu citeva minute 
ipalnte de plecarea ca
mionului de la depozit. 
Iată un exemplu eloc
vent de ceea ce înseam
nă lipsa de organizare a 
aprovizionării de către 
furnizori și beneficiari : 
nu de mult, in timp ce 
din numeroase magazi
ne lipseau aproape toate 
sortimentele de preparate 
din carne, serviciile co
merciale din O.C.L. și Di
recția generală comer
cială a Capitalei nu se a- 
lertau considerînd. pro
babil. că „dacă nu a so
sit marfa înseamnă că

de lansare și urmărire a 
comenzilor, de întocmire 
a graficelor de livrare a 
mărfurilor este necores
punzător. Nu spunem o 
noutate, ci un lucru bine
cunoscut de toți specia
liștii din comerț. Cu toa
te acestea, n-am aflat ni
căieri o preocupare seri
oasă pentru adoptarea 
unor soluții care să în
lăture arbltrarlul in a- 
provizionarea magazine
lor și să permită desfă
șurarea organizată. ra
țională a ace’tei impor
tante operațiuni.

Din cele spuse mai îna
inte de interlocutorii noș
tri reiese că nu s-ar putea 
Întreprinde nimic pentru

optimizarea aprovizionă
rii magazinelor. Așa să 
fie 7

— După părerea mea se 
pot lua măsuri pentru a 
îmbunătăți cit de cit ac
tualul sistem — ne spu
nea Gh. Colona, șeful ma
gazinului de încălțăminte 
nr. 8. Eu nu sint mare 
specialist in probleme de 
organizare, dar mergind 
la depozite am remarcat 
citeva aspecte. De pildă, 
s-ar putea să se Înceapă 
formarea loturilor pentru 
livrare nu abia la 7—8. ci 
cu o zi înainte, ba chiar 
și mașinile ar putea fi 
încărcate tot atunci. A- 
poi, ar trebui decalate 
orarele magazinelor, dacă 
toate se deschid la ora 8 
sigur că nu pot fi apro
vizionate toate la aceeași 
oră. Sau. in sfîrșit. s-ar 
putea aduce marfă o dată 
pe săptămină sau chiar la 
10 zile (conform unui gra
fic dinainte stabilit), dar 
cu o singură condiție : să 
se aducă toate sortimen
tele comerciale comanda
te și nu ca acum, azi — 
șoșoni, miine — pantofi, 
poimiine...

Sugestiile de mai sus 
aparțin unui vechi lucră
tor din comerț. Nu spu
nem aici că trebuie apli
cate întocmai, ori că alte 
soluții n-ar fi mai bune, 
dar nici să le ignorăm nu 
e bine. Le aducem, așa
dar. la cunoștința celor 
interesați — dar care se 
mulțumesc să snună că „e 
greu", „e complicat" — 
pentru a Ie analiza cu 
seriozitate. La ele mai a- 
dăugăm și alte observații 
formulate de numeroși 
specialiști In comerț cu 
care am discutat : a) de
pozitele să înceapă pro
gramul de la ora 6. iar 
dacă e nevoie să se îm
partă lucrătorii în două 
schimburi : b) mijloacele 
de transport să fie do
tate cu obloane rabata
bile mecanic, care să 
permită folosirea contai
nerelor ; c) organizațiile

comerciale locale să preia 
și direct mariuriie -r- cu 
aceleași mijloace de trans
port închiriate in pre
zent de depozite ; d) opti
mizarea aprovizionării și 
expedierii mărfurilor in 
funcție de comenzi, mij
loace de transport, ora
rul magazinelor și dis
tanța de parcurs prin 
utilizarea unor metode 
științifice de calcul și 
chiar a mașinilor electro
nice ; e) preamoalarea și 
ambalarea mărfurilor (in- 
căltăminte, tricotaje, con
fecții etc.) in cutii mai 
mari. închise perfect, care 
permit accelerarea ope
rațiunilor de predare- 
primire etc.

Evment, n-am adus în 
discuție aspecte inedite, 
ci fapte cunoscute pen
tru care au curs va
luri de cerneală, redac- 
tindu-se procese verbale, 
informări și planuri de 
măsuri, articole în presă. 
După cum se poate ve
dea — de altfel, e și a- 
cesta unul din motivele 
pentru care aducem din 
nou in atenție asemenea 
neajunsuri — in cazurile 
respective nu este vor
ba de inexistenta u- 
nor mărfuri sau de ne
voia unor mari inves
tiții, ci doar de ca
rențe de ordin organiza
toric. a căror înlăturare 
se află la indemina fo
rurilor de resort Organe
le comerciale, consiliile 
populare au sarcina — 
stabilită prin lege — de 
a asigura buna gospo
dărire a fondului de mar
fă servirea civilizată a 
cumpărătorilor. Persisten
ta unor deficiente de fe
lul celor semnalate pune 
insă sub semnul întrebă
rii seriozitatea cu care 
privesc unii dintre coor
donatorii comerțului lo
cal obligația de a asigura 
desfășurarea unui proces 
normal de aprovizionare și 
servire.

George POPESCU

\

\ 
\
I
*

*

ț

*
*

J

*

La „Electrobanat”

Timișoara

Noi corpuri de iluminat 
cu caracteristici

superioare
TIMIȘOARA (Coresponden

tul „Scînteii", Cezar Ioana). — 
Cunoscuta intreprindere ~ 
lectrobanat" ' ’
prezintă, i 
bilanț rodnic.
mai bună a _ _____ _ „„
producție, prin valorificarea su
perioară a materiilor prime și 
materialelor, in special a me
talului, pe primele trei trimes
tre ale acestui an a fost reali
zată o producție-marfă supli
mentară in valoare de aproape 
28 milioane lei. Au fost livrate 
in plus, la fondul pieței și be
neficiarilor industriali, 20 000 de 
corpuri de iluminat public și de 
interior (pentru hale industria
le), 300 000 baterii de 4,5 volti 
pentru lanterne și aparate de 
radio. 45 000 bucăți armături e- 
tanșe de iluminat de 60 wați etc.

Concomitent cu sporirea pro
ducției, la „Electrobanat" Timi
șoara s-au finalizat o seamă 
de măsuri pentru înnoirea no
menclatorului de fabricație. Ca 
urmare, au fost asimilate și in
troduse In fabricația de serie 
noi produse, printre care corpu
rile de iluminat Interior „F.I.A." 
cu 1, 2. 3 și 4 tuburi. Prin sec
țiunea lor ingustâ și fluxul lu
minos imbunătătit ele se situea
ză in rindul celor mal reușite 
articole electrotehnice de acest 
fel. De asemenea, au fost asimi
late mat multe lămpi de ilumi
nat din setul pentru echiparea 
autocamioanelor ROMAN. De 
menționat că pentru producerea 
acestor noi sortimente și per
fectionarea celor aflate în fabri
cata curentă în uzină au fost 
realizate, prin autodotare, ma
șini și Instalații care au înlocuit 
importul, economisindu-se peste 
un milion lei valută.

intreprindere „E- 
din Timișoara se 

în acest an, cu un 
Prin utilizarea 

capacităților de
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Amplă acțiune de întrajutorare 
cu mijloace mecanice 
și forță de muncă

Tn multe Întreprinderi agricole de 
stat și cooperative agricole din jude
țele situate in sudul țării, lucrările 
de sezon au fost îngreunate din 
cauza ploilor din prima parte a 
lunii octombrie. Iată de ce, in aceste 
zile, alături de cooperatori și meca
nizatori, mii de salariați, elevi, stu- 
denți, militari lucrează la culesul po
rumbului, cartofilor, legumelor și 
fructelor, la însilozarea furajelor. In 
rîndurile care urmează ne propunem 
să reliefăm o serie de aspecte din 
județul Mehedinți — județ afectat de 
excesul de umiditate.

în condițiile grele de lucru din n- 
ceastă toamnă a fost necesar sâ se 
ia măsuri pentru dirijarea mijloace
lor mecanizate acolo unde este ne
voie, problemă despre care ne-a re
latat ing. Constantin Bulugiu, direc
torul general al direcției agricole : 
„în desfășurarea lucrărilor — ne 
spune interlocutorul — ținem sea
ma de specificul unităților. Unele 
sint situate in sudul județului și 
îndeosebi in zona pămînturilor ni
sipoase unde se poate lucra pe 
orice vreme, nu numai la recoltat, ci 
și la pregătirea terenului și însămin- 
țarea griului. Acest specific ne-a de
terminat să deplasăm mijloacele me
canice și de transport din nord în 
sud. Practic, 5 stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii din partea de 
nord a județului au fost „mutate" in 
cooperativele agricole situate pe ni
sipuri. în total, au fost deplasate 800 
de tractoare cu mijloace necesare : 
pluguri, discuri, semănători etc., cu 
întregul personal în frunte cu direc
torii și, desigur, cu șefii secțiilor de 
mecanizare respective. Deplasarea, 
pregătită din timp, s-a putut efectua 
imediat după încetarea ploilor. Con
sider important să subliniez că, în- 
tr-o asemenea deplasare de oameni și 
mijloace mecanice, contează foarte 
mult clarificarea sarcinilor, înțelege
rea însemnătății acestei acțiuni de 
către fiecare mecanizator și rezolva
rea multor aspecte, mai ales a „amă
nuntelor" care, uneori, sînt scăpate 
din vedere. Nu am uitat să transpor
tăm nici atelierele mobile, paturi și 
pături, să asigurăm cazarea oameni
lor pe lingă mecanizatorii localnici 
sau la unii cooperatori acasă, să 
completăm ’ echipamentul de protec
ție etc. în aceste condiții, cooperati
vele agfiwle. di» ^«ajwntit^qț 
termina semănatul griului pe circa 
9 000 ha in numai trei zile".

O altă. categorie de țnăsuri, între
prinse din indicația comitetului ju
dețean de partid, se referă la cali

tatea lucrărilor. Pornind de la fap
tul că pe multe terenuri destinate 
griului băltesc apele și nu vor putea 
fi pregătite corespunzător și la timp, 
s-au luat măsuri pentru redistribui
rea unor suprafețe cu griu intre uni
tățile agricole. Spre exemplu, în 
cooperativele agricole Țigănași, Bu- 
rila Mare, Crivina, Devesel și altele 
din zona unde acum se poate lu
cra urmează să se însămînțeze cu 
cite 50—200 ha mai mult griu. De 
asemenea, specialiștii fiecărei unități 
au latitudinea să decidă asupra ream- 
plasării griului, operațiune care nu se 
poate face decit de ei înșiși, consta- 
tind și analizînd zilnic starea fiecărei 
parcele. Calitatea pregătirii patului 
germinativ și a semănatului repre-

^MEHEDINȚI^

zintă cuvîntul de ordine dat de direc
ția agricolă. în acest sens, nu se ad
mite nici o abatere, nici o justifica
re, oricît de grele ar fi condițiile de 
lucru. ,

în marea majoritate a întreprinde
rilor agricole de stat și a coopera
tivelor agricole se lucrează intens la 
recoltat și semănat. Pină în ziua de 
17 octombrie, porumbul a fost re
coltat de pe 44 la sută din supra
fața cultivată în I.A.S. și de pe 69 
la sută din total în cooperativele 
agricole. în multe cooperative se re
marcă organizarea bună a muncii. 
La Strehaia, de pildă, unde nu 
se poate intra cu mijloace me
canice, porumbul cules manual 
este scos cu coșuri, cu saci sau cu 
căruțele trase de cîte două perechi de 
boi, la capătul tarlalelor, apoi se 
transportă cu camioanele și remor
cile. Pe lingă cele 5 camioane ale 
cooperativei și două remorci ale 
S.M.A., după amiezile vin și cîte 5—6 
camioane ale întreprinderilor din o- 
rașul Strehaia. Deoarece terenurile 
sint dispersate în 6 brigăzi și 9 sate, 
pe o rază de 22 km, toți membrii co
mitetului de partid și ai consiliului 
de conducere sînt repartizați la punc
tele cheie de lucru. Ing. șef Andrei 
Ion ne relata că se acordă prioritate 
eliberări* .terqfnșrilor pe care se scon
tează că vor putea intra tepetoarete 
în vederea însămînțării griului. Cea. 
mai mare parte a suprafețelor desti
nate griului — peste 400 ha din 
593 ha au fost pregătite. S-au însă-

mînțat 85 ha cu orz și secară masă 
verde. Pentru urgentarea lucrărilor, 
întrucît muncesc în acord global, 
cooperatorii se întrajutorează, iar re
colta este transportată in aceeași zi.

Merită subliniate și acțiunile de în
trajutorare dintre I.A.S. și cooperati
vele agricole din împrejurimi. După 
cum ne spunea tov. Nicolae Cerbu, 
contabilul șef al întreprinderii agri
cole de stat Tîmna, au fost împru
mutate remorci cooperativelor agri
cole Izvorul, Timna și Plopi 
pentru ca aceste unități să participe 
cu brațe de muncă la recoltat po
rumbul în I.A.S. Această acțiune a 
fost discutată, în prealabil, cu con
ducerile cooperativelor amintite, ur- 
mărindu-se să beneficieze de întra
jutorare fiecare dintre unitățile res
pective.

Desigur, în județul Mehedinți se 
pot reliefa și alte inițiative bune, ex
periențe de muncă concretă. Ceea ce 
vrem să subliniem însă este necesi
tatea de a rezolva mai operativ mul
tiplele probleme ce le ridică lucrările 
de recoltare și semănat, al căror ca
racter urgent nu a fost înțeles peste 
tot. Cel mal adesea se constată ca
zuri de necorelare a lucrărilor, mai 
ales în ceea ce privește recoltatul, 
transportul și depozitarea producției, 
încă de lă primele sute de metri de 
la intrarea în județ, lingă șoseaua 
Craiova — Drobeta Turnu—Severin, 
lingă o tarla cu porumb a cooperati
vei agricole Butoiești, circa o sută de 
cooperatori pierdeau timpul. Erau 
orele 10 dimineața, iar oamenii ve- 
niți la muncă nu știau dacă vor fi 
sau nu asigurate mijloace de trans
port. Nimeni din conducerea coopera
tivei, nici măcar un brigadier nu se 
afla aici. Aveam să întilnim apoi pe 
președintele cooperativei, Mihai Sîr- 
bu, și pe primarul comunei. Aurel 
Șelaru, nu pe cîmp, în mijlocul oame
nilor, unde le-ar fi fost locul, ci in 
sat unde asistau la încheierea unor 
procese verbale. Sigur, toate treburile 
au rostul lor, dar nici una nu poate 
fi considerată acum mai importantă 
decit strînsul recoltei și însămînță- 
rile.

Există posibilități ca atit în între
prinderile agricole de stat, cit și în 
cooperativele agricole din județ, re
colta să fie strînsă și pusă la adăpost, 
iar însămînțarea culturilor de toamnă 
să se efectueze la un nivel calitativ 
superior. Dar pentru aceasta este ne
voie ca zile record să fie toate zilele.

Constantin BORDEIANU 
Alexandru BRAD

însămînțatul griului la cooperativa agricolă Osica de Sus, județul Olt 
Foto : S. Cristian

• RECOLTAREA Șl ELIBERAREA TERENURILOR
• FOLOSIREA NEÎNTRERUPTĂ — ZIUA

Șl NOAPTEA - A TRACTOARELOR
(Urmare din pag. I)

trebuie să stea in atenția lucrători
lor de pe ogoare este ÎNSAMINȚA- 
REA GRIULUI ÎN CEL MAI SCURT 
TIMP PE TOATE SUPRAFEȚELE 
PLANIFICATE. Ultima situație ope
rativă intocmită la Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor arată că mai sînt de arat 
peste un milion hectare pentru în- 
sămînțări de toamnă. Cele mai mari 
suprafețe trebuie arate in coopera
tivele agricole din județele DOLJ, 
ARGEȘ, SUCEAVA, MUREȘ, BOTO
ȘANI, IAȘI și altele. în mare parte, 
aceste terenuri sînt ocupate cu cul
turi de porumb, sfeclă de zahăr, car
tofi și alte plante premergătoare 
pentru griu. Se desprinde deci ne
cesitatea de a se grăbi RECOLTA
REA ȘI ELIBERAREA TERENURI
LOR des.inate insămințărilor. Mun
ca trebuie organizată în flux, ur- 
mînd ca, imediat după recoltarea și 
transportul producției, să intre trac
toarele—. Semănatul trebuie. ssL.se 
desfășoare neîntrerupt, de dimineața 
pină seara, de către cei mai experi
mentați mecanizatori.

Concomitent cu urgentarea însă-

mînțărilor și culesul porumbului — 
lucrări cu cea mai mare pondere 
— este necesar să se concentreze for
țele rămase disponibile la recoltatul 
acelor culturi care, deși ocupă su
prafețe mai mici, au o mare Însem
nătate pentru economia națională. 
Este vorba de stringerea fără pier
deri a producției de orez, soia, car
tofi, sfeclă de zahăr, legume tirzii 
și a plantelor furajere lăsate pentru 
sămintă. De asemenea, TREBUIE 
URGENTATA ÎNSILOZAREA FU
RAJELOR, folosindu-se intens mij
loacele mecanice și de transport, 
îndeosebi în cooperativele agricole 
unde această lucrare este rămasă în 
urmă.

Ținind seama de condițiile speci
fice din această toamnă, este necesar 
ca TOȚI LUCRATORII DIN AGRI
CULTURA SA-ȘI ÎNZECEASCĂ 
EFORTURILE, SA FOLOSEASCĂ 
DIN PLIN MIJLOACELE MECA
NICE ȘI DE TRANSPORT, PENTRU 
INTENSIFICAREA RITMULUI ÎN- 
ww ww 
POSIBIL, PENTRU STRÎNGEREA 
FĂRĂ PIERDERI A ÎNTREGII RE
COLTE.

Din fabrici și institute,

de pe șantiere și ogoare

SE CAUTĂ UN VINOVAT

PENTRU DEFICIENȚE

PROPRII

0 gamă largă de produse
(Urmare din pag. I)

tre — ne relata șeful ser
viciului plan al grupului, 
Costică Ioniță — că, atunci 
cind au hotărît să îndepli
nească cincinalul cu 6 luni 
mai devreme, au luat în 
calcul posibilitățile interne 
existente, punerea lor inten
să în valoare.

în principal, sporul de 
producție se va realiza, 
după cum reiese din calcu
lele efectuate, pe seama ge
neralizării schimbului II și 
extinderii lucrului in schim
bul III, precum și prin fo
losirea intensivă a capacită
ților de producție existente. 
Astfel, reținem că pe a- 
ceste căi, în anul 1973 se va 
obține o producție globală 
suplimentară de aproape 500 
milioane lei, în 1974 de 722 
milioane lei, iar în anul 
1975 de 778 milioane lei. 
Totodată, prin măsurile 
tehnico-organizatorice ce 
vor fi aplicate în fiecare 
unitate componentă a gru
pului de uzine, numai in 
perioada 1974—1975 se va 
obține, pe seama creșterii 
productivității muncii, un 
spor de producție de aproa
pe 890 milioane lei, la acest 
indicator esențial al planu
lui inregistrindu-se in ulti
mul an al cincinalului o 
creștere de peste 33 la suta, 
comparativ cu nivelul pre
văzut în acest an. Aceasta 
pe de o parte ; pe de altă 
parte, un număr important 
din personalul de bază sau 
auxiliar — al unor sectoare 
de fabricație — va fi califi
cat sau policalificat, în sco
pul acoperirii necesarului 
de forță de muncă din alic 
secții, extinderii lucrului 
in trei schimburi.

CUM SE PREFIGUREA
ZĂ ÎNSĂ ASIGURAREA 
BAZEI MATERIALE IM
PUSE DE REALIZAREA 
SARCINILOR DE PLAN 
ȘI A ANGAJAMENTELOR 
ÎN UNITĂȚILE GRUPU
LUI?

în primul rînd, o remar
că pozitivă : necesarul Jc 
materiale pentru anul 1973, 
ce se va asigura prin plă
nui ile de cooperare, este la 
ora actuală contractat in 
întregime. Dar nu tot așa 
stau lucrurile în ceea ce 
privește materiile prime și 
materialele ce se reparti
zează centralizat. Iată, în 
acest sens, opinia directo
rului comercial al grupului 
de uzine, ing. Anton Enă- 
chescu :

— Pentru anul 1973, co
tele de metal s-au acotdat 
potrivit coeficientului „tone 
la un milion lei producție", 
dar aceasta fără a se avea 
in vedere modificările sur
venite în structura sorti
mentală. Așa se explică 
laptul că deși in anul

viitor, normele de consum 
vor fi mai mici, în medie, 
cu 10—12 la sută decit cele 
din acest an, totuși, o can
titate de 24 000 tone de 
metal nu este incă asigu
rată prin cotele repartizate 
grupului.

...ȘI ACUM. CÎTEVA 
PROBLEME CARE TRE
BUIE SOLUȚIONATE IN 
CEL MAI SCURT TIMP, 
CU AJUTORUL MINIS
TERULUI DE RESORT, 
AL ALTOR FORURI E- 
CONOMICE CENTRALE:

• Grupul de uzine pen
tru aparataj și mașini e- 
lectrice din Craiova a în
cheiat bilanțul celor 9 luni 
din acest an cu o restanță 
in realizarea valorică și 
sortimentală a sarcinilor 
de plan. Convingerea certă 
a tuturor celor cu care 
am discutat, ca și a colec
tivelor de muncă din uni
tățile componente este că, 
pînă la sfirșitul anului, e- 
xistă posibilități reale de 
recuperare a restanțelor, 
de realizare a angajamen
tului asumat in întrecere. 
In ce condiții 7 Să se eli
mine operativ cauzele su
biective care generează în
călcarea disciplinei de pro
ducție, iar toți furnizorii 
grupului de uzine din Cra
iova să-și achite obliga
țiile contractuale.

o în actualul cincinal, 
aici se preconizează o lar
gă modernizare a produ
selor aflate în fabricație, a- 
similarea altora noi ; dar, 
după cum ni s-a spus, în 
cele mai multe cazuri se 
vizează doar moderniza
rea echipamentelor elec
trice componente, menite 
să asigure creșterea para
metrilor tehnico-funcțio- 
nali, diversificarea trep
telor de puteri. Bine ar fi 
să se insiste, cu mai mul
tă fermitate și operativita
te, și asupra reducerii ga
baritelor, deoarece, pe a- 
ceastă cale, se poate mic
șora deficitul in asigura
rea cu metal a producției

O Diversificarea gamei 
sortimentale presupune u- 
tilizarea unor materii pri
me care trebuie asimilate 
de alte întreprinderi in
dustriale din țară. însă 
multe unități întîrzie să 
asimileze aceste materii 
prime, cu toate că cunosc 
nevoile grupului de uzine 
din Craiova.

• Se impune o mai strîn
să colaborare între între
prinderea de comerț ex
terior ..Mașinimport" și 
grupul de uzine din Craio
va, atit in ceea ce privește 
asigurarea importului u- 
nor materii prime și ma
teriale, cit și in domeniul 
desfacerii producției.

UZINA „MAMĂ“ SĂ MEARGĂ BINE...
Bar celelalte fabrici ale grupului industrial sint fiice vitrege ?

în ansamblul său, Grupul de uzine 
pentru construcția de vagoane din 
Arad s-a angajat să depășească, in 
acest an, planul la producția globală 
și marfă cu 52,5 milioane lei și, res
pectiv, 65,5 milioane lei, ceea ce în
seamnă, intre altele, depășirea pro
ducției fizice cu 47,5 vagoane echiva
lente. Dar realizarea integrală a a- 
cestui angajament este periclitată la 
ora actuală. Exceptînd Uzina de va
goane din Arad (uzina „mamă", pe 
care este grefat grupul) care și-a în
deplinit și chiar depășit planul și an
gajamentele, celelalte întreprinderi 
ale grupului se mențin încă în sfera 
incertitudinilor în acest domeniu.

Faptul că Uzina de vagoane din 
Arad a reușit, după o lungă peri
oadă de timp, să-și îmbunătățească 
activitatea, incadrindu-se în rindul 
întreprinderilor fruntașe din județ, 
este un lucru remarcabil, care face 
cinste colectivului de aici, organiza
ției de partid. Rezultatele obținute în 
trei trimestre sint edificatoare in a- 
cest sens. Astfel, față de o depășire 
a planului la producția-marfă cu 50 
milioane lei și a producției fizice cu 
20 vagoane echivalente, cit prevedea 
angajamentul în trei trimestre, cota 
realizărilor indică : 100 milioane lei
la producția-marfă și 70 de vagoane 
echivalente peste nivelul planificat. 
Important este că întreaga producție 
obținută suplimentar are desfacerea 
asigurată, fiind acoperită cu contrac
te certe.

S-au atins însă nivelurile maxime 
în utilizarea potențialului tehnico- 
productiv de care dispune uzina ară
deană 7

— Cunoscînd forța de mobilizare a 
colectivului nostru, capacitatea sa 
creatoare — ne spunea tovarășul 
Mircea Groza, secretarul comitetului 
de partid al uzinei — sintem in mă
sură să apreciem că, la sfirșitul a- 
cestui an, producția dată peste pre

vederile planului va reprezenta 160 
de vagoane de marfă și 24 vagoane 
de călători.

Angajamentele trebuie îndeplinite 
însă sub toate laturile lor, atit la 
producție, cit și in domeniul eficien
ței economice. Numai așa bilanțul 
activității uzinei poate fi considerat 
pozitiv din toate punctele de vedere. 
Or, in 8 luni din acest an. nivelul 
cheltuielilor materiale de producție 
nu a fost redus la cota stabilită prin 
plan.

De ce insă pe ansamblul grupu

primul rînd, lipsei osiilor-navetă. 
fără de care nu putem descongestio
na halele imobilizate de vagoane și, 
deci, nu putem organiza în mod ju
dicios procesul de producție. Rezol
varea acestei probleme ar permite 
creșterea ritmului de lucru Ia peste 
150 de vagoane pe lună, față de nu
mai 90, cit reușim să producem Ia ora 
actuală.

Colectivul uzinei este suficient 
de pregătit pentru a face față 
unor ritmuri sporite de lucru — 
și aceasta, ca urmare a adoptă

Mai multă aîeotîe si vMte rezolvării 
problemelor cooperării intre intreprmăeri

LA GRUPUL DE UZINE PENTRU CONSTRUCȚIA 
DE VAGOANE DIN ARAD

lui îndeplinirea integrală a planului 
și angajamentelor stă sub semnul in
certitudinii — in sensul că realizările 
uzinei din Aiad sint, practic, anulate 
de restanțele acumulate în celelalte 
unități componente 7 Pentru a da 
răspuns la întrebare am adincit in
vestigațiile noastre la Uzina de va
goane din Drobeta Turnu-Severin. 
Spre deosebire de uzina arădeană, 
aici, față de 69,2 la sută, cit trebuia 
realizat din planul anual de produc
ție, în trei trimestre, proporția res
pectivă a fost de 60,3 la sută, ră- 
minind de recuperat o restanță de 
zeci de vagoane echivalente.

— Situația in care ne aflăm a- 
eum — ne-a spus ing. Vasile Bacalu, 
directorul uzinei — se datorește, in

rii unor măsuri, între care a- 
mintim : creșterea gradului de 
echipare cu S.D.V.-url la produsele 
existente in fabricație ; mecanizarea 
presării carcasei cuplei ; introduce
rea nituitului mecanizat ș. a. In 
ceea ce privește hotărîrea oamenilor 
de a depune toate eforturile pentru 
recuperarea grabnică a restanțelor a- 
cumulate, smt semnificative citeva 
opinii : „Am discutat intre noi și 
vom face totul pentru ca uzina noas
tră să încheie cu rezultate bune acest 
an". (Constantin Gustca, șef de 
echipă la secția confecții). „Sintem 
bine organizați și dacă am avea tot 
ceea ce producția cere am putea re
cupera restanțele". (Virgil Giurgi, 
tîmplar. secția a VlI-a) „Putem pro

Fabrica de porțelan Alba lulia. Aspect din secția de ardere a porțelanului
Foto : M. Andreescu

duce de două ori mai mult cu oame
nii pe care-i avem. Dar pentru a- 
ceasta avem nevoie de sprijinul 
grupului de uzine din Arad, al mi
nisterului, pentru a pune ordine in 
domeniul relațiilor de cooperare" 
(Anton Popescu, șeful secției a 
VII-a).

Deci, restanțele se pot recupera, 
întrucit acum nu mai este vreme 
pentru lamentări, pentru justificări, 
ci trebuie neapărat să se treacă la 
măsuri ferme, hotărîte, am solicitat 
și opinia ing. Ioan Moș, director 
pentru problemele de fabricație al 
Grupului de uzine pentru construc
ția de vagoane din Arad, în legătură 
cu sprijinul ce trebuie acordat co
lectivului uzinei din Drobeta Turnu- 
Severin. Iată ce ne-a relatat :

— Este adevărat, o parte din răs
pundere pentru situația creata revine 
și grupului de uzine, care nu a reu
șit să asigure întreprinderii din Dro
beta Turnu-Severin toate colaborările 
la timp și, în principal, osiile. A- 
ceasta s-a datorat insa, in mare mă
sură, faptului că Fabrica de osii și 
boghiuri din Ealș (din cadrul grupu
lui — n. n.) lucrează încă sub capa
citate. S-a luat hotărirea, de comun 
acord cu ministerul, să detașăm la 
Balș un număr dc specialiști, ingi
neri, tehnicieni, maiștri, muncitori și 
ne preocupăm de asigurarea cadrelor 
necesare organizării lucrului in trei 
schimburi. în perioada care a ră
mas din acest an, aplicarea măsu
rilor ce au tost luate, a celor ce s-au 
stabilit recent în ședința con
siliului coordonator ăl ministerului 
— desfășurată la Uzina de vagoane 
din Drobeta Turnu-Severin — oferă 
garanția realizării sarcinilor de plan 
pe anul 1972.

Desigur, intervenția este bine
venită, pentru că nu numai uzina 
„mamă" trebuie să meargă bine, ci 
și toate celelalte Întreprinderi com
ponente ale grupului. Solicitam atit 
conducerii Uzinei de vagoane din 
Drobeia Turnu-Severin, cit și Fa
bricii de osu și boghiuri din Balș să 
scrie ziarului și să ne comunice efec
tele aplicării măsurilor stabilite de 
grup și conducerea ministerului. Pla
nul și angajamentele trebuie îndepli
nite in toate unitățile grupului, fără 
excepție 1

*
în cursul zilei de ieri, am aflat 

că măsurile stabilite in ședința con
siliului coordonator al ministerului 
nu au fost aplicate decit intr-o 
foarte mică măsură. Din cele 250 de 
os.i — nateiu, . e care mina urata s> 
le primească, au sosit doar 11. Este 
un fapt care trebuie să dea de gin- 
dit factorilor in drept din M.I.C.M. 
Redresarea situației la Uzina de va
goane din Drobeta Turnu-Severin 
este condițională de Înfăptuirea in
tegrală a măsurilor tehnteo-organi- 
zatorice preconizate, de intervenția 
energică pentru lichidarea tuturor 
neajunsurilor constatate — și a- 
ceasta trebuie să aibă Ioc In cel mai 
scurt timp.

Constantin DUMITRU

Citeva scrisori pe teme economice, precum și răs
punsurile trimise redacției de către factori de deci
zie ne determină să aducem in discuție, de astă dată, 
problema propriei răspunderi, a propriilor eforturi 
in buna organizare a aprovizionării tehnico-mate- 
riale. Pentru că unii conducători de întreprinderi 
s-au obișnuit să privească cu ochi critic doar în 
curtea vecinului. Optică deformată și dăunătoare.

Deunăzi, Centrala de transporturi auto Bucu
rești ne semnala : „In repetate rinduri, in de
cursul acestui an, am sesizat atit Ministerul , 

Industriei Chimice, cit și Centrala pentru condițio
narea, livrarea și transportul produselor petroliere 
asupra lipsei, din depozitele I.L.P.P., a benzinei și 
uleiurilor minerale. Semnalam în special că depozi
tele nu livrează deloc benzina la finele lunii și, mai 
ales, la finele fiecărui trimestru, că respectivele de
pozite nu țin seama de ceea ce se intimplă cu restul 
unităților economice (transportatoare sau benefi
ciare de transport) și plimbă autocisterne ale în- ’ 
treprinderii noastre de la un depozit la altul, fără 
a le încărca și fără a aviza foile de parcurs, prac- 
ticind sistemul tragerii de timp. De pildă, autobaza 
Alexandria este îndrumată să ridice benzina de la 
depozitul Videle, de aici — la Tr. Măgurele și la 
alte depozite ; insă fiecare din acestea refuză li
vrarea, pe motiv că nu pot asigura consumul nici 
pentru întreprinderile economice din localitățile 
respective. în aceeași situație s-au găsit și autoba
zele Giurgiu, Caracal, Drăgășani, Cîmpulung Mus
cel, Pitești, Rm. Vîlcea, Craiova, Rovinari și Tg. Jiu. 
Din această cauză s-au înregistrat serioase stațio
nări de autovehicule și suspendări de trasee. S-a 
mers pînă acolo încit, la un moment dat, s-au sistat i 
transporturile de materiale pentru șantierul națio
nal I.C.H. Lotru. Din cota semestrului I, întreprin
derile de transport auto nu au ridicat cantitatea de 
4 990 tone benzină, 306 tone ulei pentru motoare ș.a. 
Aceasta a dus Ia importante staționări ale mașini
lor din parcul auto, la nerealizarea planului de 
transport al beneficiarilor noștri șl, implicit, la pa- , 
gube economiei naționale".

Cum se vede, se crease o situație cu totul anor
mală și de netolerat. De aceea am și trimis, cu 
mențiunea „urgent", sesizarea respectivă Centralei 
pentru condiționarea, livrarea și transportul pro
duselor petroliere, din cadrul Ministerului Industriei 
Chimice. Recent ne-a sosit răspunsul. In rezumat, 
centrala respectivă își recunoaște propriile neajun
suri, precizează că „s-a luat legătura cu centrala de 
transporturi auto, stabilindu-se a i se livra supli
mentar importante cantități de benzină și uleiuri" 
— și adaugă : „Solicitările de livrări ale unităților 
de transporturi auto n-au'țratut fi satisfăcute deoa
rece ele însele «u Ttertitanîerior1 —ț'și - s-a efectuat i 
— transferul a pește .10 000; tone benzină. In afara 
termenelor stabiliteI'prin‘"&ct®S, normative în vi
goare". Cu alte cuvinte, cine a încurcat mai intil 
ițele 7

Se prea poate ca centrala transporturilor auto 
să fi întîmpinat, din pricina neiivrării la timp 
a combustibilului, mari greutăți care să fi 

dus, așa cum se preciza în sublinierea de mai îna
inte, „la importante staționări ale mașinilor din par
cul auto, la nerealizarea planului de transport al 
beneficiarilor noștri și, implicit, la pagube economiei 
naționale". Iată, însă, că ne-a sosit o scrisoare de la 
Autobaza de transporturi auto Pitești, în care se 
spune : „Aprovizionarea cu piese de schimb este 
mai defectuoasă decit anul trecut. în întreprinderea 
noastră de transporturi auto staționările au înre
gistrat, in acest an, 54 000 mașini-zile active. Ne lip
sesc piese de mică valoare, dar foarte importante 
pentru funcționarea normală a mașinilor". Și, după 
ce se înșiră citeva dintre repere — pinioane pentru 
cutia de viteze, capete de bară pentru direcție, pi
voți ș.a. — semnatarul atacă frontal : „Vinovată 
este Centrala de transporturi auto București, caro 
tace o aprovizionare pe total, nu pe repere”.

Cu această mențiune, lucrurile încep să se lămu
rească. Vasăzică „pagubele aduse economiei" se da
torează nu numai neiivrării prompte de benzine și 
uleiuri, dar și propriilor (și chiar serioaselor) defec
țiuni în organizarea activității centralei de trans
porturi auto și a întreprinderilor din subordine. 
Ceea ce este cu totul altceva. Bine-i să arăți și să 
critici greșelile altora, dar parcă și mai bine ar ti 
să-ți vezi autocritic propriile-ți slăbiciuni.

Ziarul nostru a relatat, nu demult, că în stația 
C.F.R. Piatra Olt era garat un vagon-cisternă 
defect, din care curgea și curgea acid clorhi

dric. Grupul industrial de chimie Tirnăveni ne răs
punde : „Imediat am trimis la fața locului un dele
gat, dotat cu cele necesare, care a încercat sa o- 
prească scurgerea acidului, prin repararea oriticiu- 
lui. Nu a reușit, deoarece scurgerea era abundentă. 
Soluția adoptată de delegat a fost aceea de a lăsa 
să se scurgă acidul pină sub nivelul orificiului, 
după care să intervină pentru reparație". Și mai de
parte : „S-au recuperat 2,9 tone de acid clorhidric, 
din cele 51,9 tone". Deci 49 de tone... s-au risipit 
In stația C.F.R. Piatra Olt !

Credeți, cumva, că Grupul industrial de chimie 
Tirnăveni deplinge, La modul serios, soarta acestei 
pierderi, faptul că 49 tone de acid clorhidric au in
festat terenul 7 Tot ar fi ceva. Nu, respectivul grup 
industrial se „dezvinovățește", scriindu-rie : „Cis
terna in cauză este proprietatea Grupului in
dustrial de chimie Rm. Vîlcea și dirijată 
din greșeală la Combinatul chimic din Tirnăveni". 
Adică, scuzați, vă rog, noi n-am făcut decit sa o în
cărcăm. Treaba celor ce ne-au trimis-o ! Dar. dacă 
la Tirnăveni s-ar fi trimis, pur și simplu. un ciur 
de 52 de tone, l-ar fi „încărcat" și pe acesta cu 
acid clorhidric 7 întreprinderea furnizoare nu are 
obligația (cel puțin din prudență) de a verifica în 
ce anume iși încarcă produsele, mai ales cind este 
vorba de acid clorhidric 7 Ce să mai vorbim de 
amănuntul că ambele grupuri sînt ale aceluiași mi
nister.

Principiul" e destul de limpede : cind în pro
pria activitate se manifestă deficiențe, se 
' • caută, de urgență, un vinovat din afară. E mai 

comod, pare-se. ue curind, tovarășii din condu
cerea întreprinderii „Electromureș“-Tg. Mureș ne 
scriau că, din pricina neiivrării la timp a barelor de 
cupru de către uzina bucureșteană „Laromet", în
deplinirea planului de producție era in pericol. Și 
care e realitatea 7 Realitatea este că însăși între
prinderea „Electromureș" își lansează tirziu comen
zile ; că însăși „Electromureș" iși suplimentează, 
inoportun, propriile cereri de livrare — după cum 
o atestă răspunsul documentat al uzinei „Laromet".

în concluzie, o precizare. Vom insera întotdeauna 
la această rubrică opiniile celor ce ne trimit sem
nale ; le vom aduce, pe cit vom putea mai repede, 
la cunoștința organelor competente in a decide. ‘ 
însă, solicităm din partea semnatarilor semnalelor 
critice acel simț al măsurii și răspunderii necesar 
în toate. Să vezi numai deficiențele altora, inchi- 
zind ochii atunci cind e vorba de propriile tale gre
șeli, ni se pare total nejust, străin soiritului de 
corectitudine, cit și necesității de a elimina respec
tivele deficiențe.

Șlefan Z1DAR1ȚA
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La 15 septembrie, o dată 
cu începerea anului școlar, 
și-au deschis oficial cursu
rile 66 licee de specialitate 
și 29 școli profesionale nou 
înființate, ce se adaugă 
celor citeva sute de ase
menea unități, școlare e- 
xistente pe irttreg cuprin
sul țării. Rațiunea Creării 
lor : cerința mare de forță 
de muncă calificată impu
să de dezvoltarea in ritm 
susținut a economiei noas
tre naționale, necesitățile 
sporite de muncitori cali
ficați intr-o serie de ju
dețe ale țării, antrenate 
intr-un intens proces con
structiv.

Era deci cit se poate de 
firesc ca noile vlăstare ale 
marii familii a invățămin- 
tului profesional și liceal 
de specialitate să se bucu
re, de la bun inceput. de 
toată atenția și solicitudi
nea forurilor răspunză
toare. Aproape fără ex
cepție, ministerele eco
nomice și departamentale 
tutelare ale acestor școli 
le-au pus la dispoziție fon
durile necesare 
rii și dotării cu 
necesare bunei 
rări a pregătirii 
Forurile locale 
tizat noilor unități spații 
de școlarizare, au fost În
cadrați profesori de spe
cialitate și maiștri instruc
tori, s-au procurat progra
mele școlare și manualele 
necesare. Acum, la o lună 
de la începerea noului an 
școlar, se poate pune între
barea : Cum sint fructificate 
aceste condiții, ce rezultate 
bune au inceput să se afir
me și ce dificultăți persis
tă ? Să vedem răspunsul la 
fața locului.

Mai întii, un popaș^la 
Liceul industrial de con
strucții de mașini din Baia 
Mare, care funcționează 
în localul fostului liceu de 
cultură generală din car
tierul Săsar

— Avem condiții optime 
pentru buna desfășurare 
a procesului de invățămint 
— ne asigură prof. Otto 
Muler, director, și ing. 
Silviu Morcovescu, direc
tor adjunct — săli de cla
să spațioase, laboratoare 
etc.

într-adevăr, pentru pre
darea lecțiilor de cultu
ră generală și tehnică pro
blemele par a fi soluțio
nate. întrebindu-i insă pe 
interlocutori cum se va 
desfășura pregătirea prac
tică, de specialitate, unde 
vor lucra elevii, gazdele

ne arată - 
stinghereală 
de lăcătușerie, destul 
sărac in dotare.

— Alte două ateliere 
de lăcătușerie sint in curs 
de amenajare. S-au alo
cat circa 200 000 lei pentru 
înzestrarea lor. dar fondu
rile ne-au sosit destul de 
tirziu. așa că n-am reușit 
să punem toate lucrurile

cu vădită 
un atelier 

de
De Ia profilarea ateliere- 
lor-școală și procurarea 
mașinilor, utilajelor și in
strumentelor de lucru a- 
decvate și ptnă la alcătui
rea programelor concrete 
de practică, concursul di
rect al specialiștilor din 
ministerele tutelare este 
absolut necesar, dacă vrem 
ca pregătirea profesiona
lă a viitorilor muncitori

așchiere și la țald sint ne- 
voiți, deocamdată, să se 
folosească de laboratoa
rele modeste și în mare 
parte improvizate ale șco
lii generale, iar pentru in
struirea practică de ate
lierele grupului școlar a- 
mintit, și ele improprii 
pentru o temeinică pre
gătire de specialitate.

Alte unități ale învăță-

DUPĂ O LUNĂ DE LA ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR

amenajă- 
toate cele 

desfășu- 
elevilbr. 

au repâr-

Raid-anchetă în licee de specialitate 
și școli profesionale nou înființate

Ia punct pină ia începerea 
cursurilor.

Cu probleme asemănă
toare este confruntat și 
Liceul industrial metalur
gic din localitate. Și aici 
există doar un singur a- 
telier de lăcătușerie. avind 
mașini și scule destul de 
uzate. Celălalt atelier de 
lăcătușerie este ...in curs 
de amenajare. La Liceul 
industrial metalurgie din 
București, deși aflat in al 
doilea an de activitate, 
unul dintre atelierele de 
lăcătușerie se află și acum 
intr-un stadiu de improvi
zație — citeva menghine 
intr-o încăpere lipsită de 
aerisire și lumină care 
pină nu de mult era ves
tiarul sălii de gimnastică.

în fața unor asemenea 
situații ne întrebăm de ce 
ministerele tutelare ig
noră faptul că obligația 
asigurării bunului mers 
al școlilor din subordine 
nu se rezumă la alocarea 
unor fonduri materiale.

și cadre medii să fie la 
nivelul cerințelor formu
late de unitățile economi
ce. de progresul tehnic.

Ne continuăm investi
gațiile in județul Dîmbo
vița. La Tirgoviște, in
spectorul general școlar, 
prof. Nicolae Oprea, ne re
latează că, in lipsa unor 
localuri proprii, cele două 
licee industriale nou în
ființate — de construcții 
de mașini și de petrol — 
vor funcționa in acest an 
pe lingă grupurile școlare 
metalurgie și de petrol 
din oraș, în atelierele că
rora vor desfășura și orele 
de practică. Spre edifi
care, vtzităm Liceul indus
trial de construcții de ma
șini din Tirgoviște. Este 
„găzduit" in localul Șco
lii generale nr. 8. 
suind și stinjenind, 
înțeles, activitatea 
teia ; 108
constructori 
electrice, 
prelucrarea metalului prin

elevi, 
de 

specialist!

înghe- 
bine- 
aces- 

viitori 
aparate 

în

mîntului profesional din 
județ sint in situații și 
mai precare.

— Unde veți funcționa 
în acest an școlar ?

— Grupul nostru 
— ne răspunde tov. 
gu Niță, director al 
Dîmbovița — iși va 
șura activitatea in 
local în construcție 
liceul pedagogic din Tir- 
goviște.

— I.C.M. Dîmbovița Ia 
liceul pedagogic 7 Impo
sibil !— iși arată nedume
rirea tov. Ion Bădoiu, șe
ful serviciului personal- 
învățămint de la Uzina de 
oțeluri aliate. îndată ce 
construcția va fi gata, a- 
colo vor funcționa 
șapte clase ale școlii 
tre profesionale 
liceale.

— Beneficiarul 
sintem noi — 
tov. Ion Rusu, 
Liceului pedagogic...

Precizăm, la rîndul nos- 
discuția aceasta

școlar
Ior-

I.C.M. 
desfă- 

noul 
de la

cele 
noas- 
post-
dreptde 

precizează 
directorul

avea loc chiar 
deschiderii cursurilor, că 
intre timp adevăratul be
neficiar a fost identificat, 
dar clădirea respectivă, 
la jumătatea Iui octom
brie, se mai află încă în 
construcție, deoarece lucră
rile au fost începute cu 
întirgiere.

Dispute asemănătoare 
au loc și între „colocata
rii" clădirii in care se află 
Liceul industrial metalur
gic bucureștean, pe stra
da Pescărușului nr. 124. 
Anul trecut erau doar doi: 
noul liceu de specialitate 
și fostul liceu de cultură 
generală „23 August", a- 
flat in lichidare. Anul a- 
cesta s-a mai adăugat 
unul : Școala generală nr. 
58 al cărui local este pre
văzut pentru demolare. 
Din acest motiv — după 
cum ne-a declarat ing. 
Iile Terpu, directorul li
ceului industrial — liceul 
metalurgic se află in para
doxala situație de a dis
pune de mașini și utilaje 
moderne pentru pregăti
rea practică a elevilor, 
care insă... nu au unde să 
fie amplasate.

Se înțelege că asemehea 
„rezolvări" ale probleme
lor asigurării spațiului de 
invățămint și ale activită
ții practice â noilor licee 
de specialitate și școli pro
fesionale de către minis
terele de resort și consi
liile populare din loca
litățile respective sint 
departe de a fi cores
punzătoare scopului și ro
lului pe care sint chemate 
să le îndeplinească aceste 
unități școlare. Se impun 
deci măsuri ferme, opera
tive, pentru înlăturarea 
deficiențelor semnalate ; 
este de dorit o conlucrare 
mai rodnică intre toți fac
torii interesați, un con
curs mai susținut din par
tea întreprinderilor pe lin
gă care funcționează șco
lile. Buna pregătire — 
profesională și generală — 
a elevilor din liceele de 
specialitate și școlile pro
fesionale reprezintă o pro
blemă de interes național, 
iar la realizarea ei trebuie 
să contribuie deopotrivă 
toate forțele competente 
și răspunzătoare.

ARTA ROMÂNEASCĂ

PESTE HOTARE

Casa de cultura a studenfilor din Cluj

Spune inimioară 
spune"

Premieră pe scena Operetei

Raid-anchetâ realizat de 
Florica DINULESCU 
Vasile GAFTONE 
Constantin SOCI

mări :

teatre

Mircea ZACIU

Mihai NADIN

note de lectură

Mircea 
pune, în 
părute

variația 
fats de 

Mihail 
(deseori

«titu- 
ope-

Sado- 
evocat 
— in-

Dragoș VICOL

proprii unei discipli
ne științifice. „Docu- 
mentofagia" e supără
toare pentru că 
persează la I

privind sta- 
cercetării in 
literară tex. 

istorieo-lite- 
Pofta de da
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• Logodnica frumosului dragon i 
CENTRAL — 9,13; 11,30; 13,45; 16 
18,15; 20,30.
• Liubov Urovalg : LUJ^INAj— >
11.K; 13,30; 16; 18.15; ,20,3O..„„
• Anonimul venețfart : SCALA - 
9; 11,15; 13,30; 16* i»,3o; 21. CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• Drum tn penumbră : MELODIA
— 9. 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13; 
20,30.
• Marea hoinăreală : FEROVIAR
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 8,45; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21. MODERN — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
a Fuga e sănătoasă : BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Eliberarea lui L. B. Jones : PA
TRIA — 10; 12,45; 15,30; 18,15; 21 
FESTIVAL — 9; 11,13; 13,30; 16 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Fata care vinde flori : CIU
LEȘTI — 10; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Program de desene animata 
pentru copii : DOINA — 10.
• Bambi : DOINA — 11,13; 13; 13; 
16,45; 18,45; 20,30, COTROCENI — 
16; 18; 20.
• Cornul de capră : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Un candidat Ia președinție :
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16 
18,15; 20,30, MIORIȚA — 9: 11,
13,30; 15,45; 18; 20,30.
• Relaxează-te, dragă — 10; 
14; 16; 18,15, Singurătate In doi 
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Aventuri la Marea Neagră 
BUZEȘTI — 15,30: 19.
• Aleargă repede, aleargă liber 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Sflnta Tereza și diavolii : FE
RENTARI — 15,30; 17,43; 20, PACEA
— 15,45: 18; 20. MOȘILOR — 13,30; 
17,45: 20.
• Mary Poppins : TIMPURI NOI
— 9—20.15 în continuare.
a Dauria : VIITORUL — 13,45:
19,15.
a Tora t Tora ! Tors ! i DACIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, ARTA — 15,30; 19.
• Misiunea sublocotenentului 
Sipos : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20.
• Mania grandorii : BUCEGI — 
15.43; 18; 20,15, AURORA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.13.
a Cine ctntă nu are glndurl rele t 
POPULAR — 13,30: 18; 20,15.
a 20 ooo de leghe sub i 
UNIREA — 16: 18,15; 20,30.
a Haiducii : MUNCA — 16: 18; 20. 
a Ferma din Arizona : CRÎNGASI
— 13,30: 19. COSMOS — 13.30; 1».
• Agentul nr. I : FLACARA — 
15,30; 18: 20,15.
a Mesagerul : VOLGA — 9; 11,18; 
13,30; 15,45: 18,15: 20.30.
a Gentlemenii norocului : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Deschiderea ciclului „Lau- 
rcați ai concursurilor internaționa
le" — Recital susținut de soprana 
Magdalena Conorovici — la pian 
Marta Joja — 20.
• Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Căra- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20: (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Luda Sturdza 
tandra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Ziariștii — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Stana — 19.30. 
Studio) : Schimbul — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 10: 17; (sala din str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 17.
■ Teatrul satlric-muzlcal ,.C. Tă
nase" (sala din Calea Victoriei nr 
174) : Trăsnitul meu drag — 19.30
• Ansamblul artistic ..Raosodia 
Română" : Chiocef... mărgăritare
— 19.30.
« Circul „București" : La start... 
vedetele circului — 19.30

Zaciu pro- 
Colajete a- 

r în valoroasa
serie tipărită Sub sem
nul „Discobolului", de 
editura Dacia un a- 
nume tip de culegere 
de articole. relevant 
pentru un mod de a 
gindi In perimetrul 
istoriei literare și pen
tru o concepție asu
pra literaturii însăși. 
„Citațiuni" (cum le-ar 
fi spus Ibrăileanu) ar
ticolele se orinduiesc 
relativ independent de 
motivul strict publi
cistic ce le-a deter
minat, cartea lățind 
să se descopere o a- 
titodine, fie tn raport 
cu citeva aniversări, 
fie în legătură cu o 
problematică de inte
res principial. Răz
bate mereu un anume 
mod polemic de a 
vorbi despre fapte 
ale istoriei literaturii 
pe care o tratare 
neutră, pseudoștfn- 
țifică, le-ar secătui 
de adevărul lor. în- 
tr-un alt context. Mir
cea Zaciu propunea 
ecuația Realism = A- 
devăr, și dacă am a- 
plica, prin extensie, 
expresia această -ărții 
sale, ea ni s-ar con
firma ca o fierbinte 
dorință de realism în 
clmpul criticii și isto
riei literare.

Se nun întrehărî — 
șî am aminti aici, 
nrintre cele mai tul
burătoare, unele pri
vind 
dinii 
ra lui 
veanu
In carte), altele 
terpretarea poeziei lui 
Macedonski. a contra
dicțiilor dih atitudi
nea critică a l’ii Tbră- 
ileanu țam.d. —■ a- 
p-oape niciodată cu 
răspunsuri anticipate 
ți se procedează ia 
punerea fată In față 
a argnmentelor isto
ricul precis și criticul

sedus de imperativele 
publicisticii (mai ales 
conciziune și expresi
vitate) colaborînd per
fect

De un interes deo
sebit se vor dovedi, 
tn acest sens, reflec
țiile asupra literaturi» 
de călătorii. în primul 
rind, Mircea Zaciu în
cearcă să fixeze ro
lul acestui tip de lite
ratură, caracterul său 
semnificativ, pentru 
ca apoi, in spiritul 
unei demonstrații ri
guroase în logica ei 
să poată fructifica 
materialul analizat. 
El tnunC! „în fond, 
marile pagini de că
lătorie rămîn, la noi, 
cele smulse peisaju
lui românesc și e aici 
o problemă de struc
tură a scriitorului ro
mân la care s-ar că
dea să medităm". O 
și face, realmente ca- 
pnbil să-și intereseze 
cititorul. artico’ele 
disparat»1 (Dinicu Go- 
lescu, Un Alecsandri 
aproape de inimă. 
Călătorind... etc.) ne- 
lmpiedicîndu-ne să 
întrezărim o conceo- 
ție asupra felului în 
care pot fi interpre
tate aceste scrieri 
prea des luate în con
siderare accidental, 
reintegrate adică li
teraturii. Pledoaria 
pentru cunoașterea 
„Jurnatnlni a» -41»- 
torie" al tui Rebreanu 
prelungește conside
rațiile amintite. le 
nune în valoare efec
tiv. (storieifl literar 
nrf’in<a. tn corcenția 
autorului Colajelor, 
doar administrator de 
documente, ci ur> nar- 
tîr’nant activ 1» roefi. 
tufrea lor puhU-ă 
responsabil desti
nul cunoașterii unui 
autor ți con.seevo-iț 
dușman al oricărui 
tin de '■’ontrafneare »n 
o„or»U wn hiogr’UoJ) 
„Paraiipomene" repre-

zintă, de altfel, exem
plul aplicării princi
piilor enunțate in alte 
articole 
tutui 
istoria 
„Umori 
rare"). _______
cumente inedite, prea 
des vădită de publi
cațiile noastre, indi
ferent de profilul și 
programul lor, este o 
expresie a interesului 
cititorilor față de e- 
venimente ale istoriei 
unei literaturi care 
se dovedește prețui
tă de contemporanei
tate, dar este și ma
nifestarea unei igno
rări a exigențelor

i d’s- 
t___  Infinit
date de mare interes; 
ar trebui să i se opu
nă, fără a se Îngrădi 
accesul publicului la 
documentele descope
rite. o politică .de va
lorificare științifică 
împlinită in .’.Virile 
de excepție, cu acele 
rîvnite ..Arhivă Ar- 
ghezi" sau „institut 
Eminescu".

în notații pline de 
culoare, reflecțînd de
seori intuiții deosebi
te (figura lui Băl- 
ceseu. adnotările la o 
nouă lectură din Ibrăi- 
ie.nnu. evocare» Ini 
Agârhiceanu Emil 
Isăc. Ion Breazul. 
Mircea Zaciu este, 
pnâte mai mult -a tn 
alte scrieri ale sale 
-onvlneătnr. » fi
mai puțin precis

Opereta și-a des
chis stagiunea cu o 
premieră românească; 
„SPUNE INIMIOA
RA. SPUNE" de Elly 
Roman.

O operetă scrisă 
după toate regulile 
clasice, amintind insă 
de musical prin linii
le melodice care se 
înrudesc vădit cu mu
zica ușoară. Citeva 
arii: „spune inimioa
ră, spune" sau aria 
lui Ienăchiță Văcă
rescu cu accente de 
cintec patriotic, sint 
readuse, subliniate ca 
fire conducătoare ale 
acțiunii. Melodica este 
simplă, punctată cu 
inflexiuni populare. 
Elly Roman a scris a- 
ceastă operetă Cu e- 
chilibru, evitînd, de 
cele mai multe ori, 
lungimile, momentele 
muzicale lipite. Deo
sebit de inspirat ni 
s-a părut duetul din 
actul al doilea, Între
tăiat de intervenții 
vorbite. Ne-a impus 
orchestrația semnată 
de Cornel Popescu, 

„pintr-un nfeițuet, de 
exențolu,1: orthestrația 
„stil’StrawThSty" a fă
cut o remarcabilă pa
gină de muzică de o- 
peretă. Din păcate, u- 
vertura s-a dovedit 
prea săracă; atita 
timp cit se propune 
un comentariu 
tea acțiunii, el 
bule să spună 
în nici un caz 
fie doar o însăilare 
neconvingătoare de 
teme.

Libretul Vioricăi 
Arghiresctl și al lui

Inain- 
t re

ce va. 
să nu

Radu Costăchescu, 
este. In general, con
struit corect; este 
bine conturată figura 
marelui cărturar din 
secolul XVIII. în text 
sint parenterate cu 
dibăcie versurile lui 
Ienăchiță Văcărescu. 
Aducerea în final a 
celebrului testament 
literar, Indemnind la 
„creșterea limbii ro
mâne și a patriei cin
stire", înalță cotele de 
emoție ale spectacolu
lui; mai puțin constru
ite sint celelalte perso
naje, frămintările po
litice sint mult prea 
expozitive. Neclar s-a 
arătat și conflictul 
sentimental, începu
tul și sfirșitul fie
cărei „istorii" de 
dragoste. Cuplul co
mic Mărinaș — Louis 
(pentru că in orice o- 
peretă trebuie să fie 
un asemenea cuplu 1) 
trăiește nu atit prin 
valoarea textului, ci 
mai ales prin talentul 
actorilor, respectiv 
Toni Buiacici și Virgil 
Bojescu.
'Vom evidenția re

gia, care a aruncat 
hainele desuete in 
care se obișnuise să 
intre in mai toate 
spectacolele operetei. 
George Zaharescu a 
conferit fluență spec
tacolului, unitate și 
ritm. La fel sceno
grafia iul George Do- 
roșenko — simplă, so
bră. Coregrafia Adria
nei Dumitrescu a a- 
părut in acest spec
tacol mai inspirată 
(cu deosebire in dan
sul cadineior, în me-

nuet și vlrtejurile de 
ansamblu).

„Spune inimioară, 
spune" de Elly Ro
man a deschis onora
bil. stagiunea opere
tei. Au fost aplaudate 
soliste de talent : Va
lii Niculescu In Pitu
licea, plină de tempe
rament, de fantezie 
Constanta CImpeanu 
— cu eleganța frază
rii, sensibilă, Ștefi 
Pîrvulescu — o solis
tă foarte rar distri
buită față de calități
le pe care le are. Am 
remarcat, de aseme
nea. pe Lucia Roic, 
care cu meșteșug a 
nivelat asperitățile 
rolului. Matroană In 
această operetă s-a 
numit „Bălașa", in
terpretată suculent 
de Viorica Verbițki, 
Cornel Rusu, solist al 
Operei Române — in 
opereta lui Elly Ro
man l-a Întruchipat 
pe Ienăchiță 
rescu. Vocea 
prestanța, i 
recitării 
din alte roluri 
relevat și acum.
tuși, el nu s-a arătat 
atît de maleabil cit ar 
trebui să fie Intr-un 
spectacol de operetă.

Alături de „Ana Lu- 
gojana", „Plutașul de 
pe Bistrița", „Lăsați- 
mâ să cînt" — opere
ta lui Elly Roman 
despre Ienăchiță Vâ- 
cărescu are șanse să 
intre in repertoriul 
permanent al ope
retei.

Văcă- 
bună, 

calitatea 
cunoscute 

s-au 
To-,

Smaranda 
OȚEANU

„CTITORIE
ÎN ALBASTRU"
Deși s-a semnalat 

inițial ca poet (a de
butat in 1939 in ziarul 
Suceava, scoțind în 
1940 la Rădăuți plache
ta intitulată Muguri), 
Dragoș Vicol s-a impus 
în conștiința cititorilor 
ca prozator. E drept, 
de altfel, că cele citeva 
zeci de titluri de ro
mane, nuvele, poves
tiri, schițe și reportaje 
pe care le-a tipărit, in 
cei peste 30 de ani de

de

//

activitate literară, co- 
virșesc cu totul mani
festările lui lirice. Se 
cuvin menționate, to
tuși, măcar volumele 
de versuri pe care le-a 
alcătuit pină acum, ti
tlurile lor spunind cite 
ceva și despre felul 
poeziei sale. Poemele 
din Scrisori de la toți 
(Suceava, 1949) relie
fau nota sentimentală 
și confestvă a versuri
lor sale, în timp ce 
Reportaj liric (1953) in
dica o disponibilitate 
avintată, optimistă, pe 
care o vom reintilni și 
în Buchet in August 
(1965) și chiar in Poe- 
m" in marș (1969). 
Mai convingătoare a- 
pâreau in epocă unele 
versuri din cărțile sale 
pentru copii — A venit 
un pui de om (1957) și 
O poveste cu povești 
(1967), în care anume 
ingenuități și grații ce 
păreau pierdute se re-

levau tn chip notabil, 
salvind nu o dată flu
xul poetic al lui Vicol 
de șablonizare.

Abia volumul
față pare a demonstra 
că versul n-a fost pen
tru acest autor o sim
plă izbucnire a unui 
preaplin al adolescen
ței, sau o cochetărie la 
care n-a vrut să re
nunțe. Ajuns „acum 
la virsta-nțelepciunii", 
poetul iși caută „zidi
rea de nemurire", „eu 
bolți rotunde și cu 
turle de cintec tinăr și 
de rouă", pe care „ca 
voievozii, frumos, cu 
miinile-amindouă" s-o 
închine „țării de vi«, 
pămint și pline", pe 
care nu contenește a o 
cinta, patriotismul 
fiind pentru totdeauna 
centrul gravitațional al 
Întregii lui „ctitorii de 
dragoste și de cuvin
te". Coborind me
reu către jinduitul 
„miez de cintec", evo- 
cînd cu mari emoții 
fabulosul său nord 
natal, el îndeamnă 
către „un ceas cind 
mușchiul fumegă ușor, 
/ cind lemnul viu, lo
vit de 
cind 
dor <
munților I 
de Lună", 
prospețime, 
morală ți 
cu tainele 
al cărui cadru ne pu
tem impllnf integral 
destinul nostru de 
constructori. Deși e 
cam mult aur, cam 
prea multă pădure și 
te ohoseste atîta al
bastru, atita ninsoare, 
verde crud și cetină tn 
această poezie, după

> stele, sună / 
cerului ii este 
de munți, / iar 

le este dor 
adică spre 

, curățenie 
comuniune 
naturii, in

cum abuzul de cerbi, 
stele, azur, arcade, co
linde. domnițe, lerui- 
ler și alte asemenea, 
nu-i mai puțin adevă
rat că volumul repre
zintă o biruință a lui 
Dragoș Vicol asupra 
lui însuși, in înțelesul 
că Ii structurează fi
lonul său liric, a că
rui curgere e tot mai 
pregnantă. Sentimentul 
acut al trecerii („sint 
ani ce cad și nu pot 
să-i ridic"), neliniștea 
de a nu fi dat totul din 
ce știa și putea, „din 
cite-au fost și vor 
veni", spaima firească 
de necunoscutul ce 
„vine prin ierburi nu 
știu de unde, / nu 
știu din ce început" și 
alte atari Întrebări 
sint compensate de un 
viu simț al prieteniei, 
de o nemărginită pu
tere de încintare în 
fața priveliștilor țării 
in continuă prefacere, 
In fața oamenilor an
grenați în fapte pe 
măsura lor. Căcî; 
„Mă-ntilnesc zăpezile 
române / și dragos
tea-mi de vlață-aici 
rămine"... Pe aceste 
temeiuri („Eu Izvorăsc 
dințr-un pămint de 
dor / și-ncerc să curg 
in timp nemuritor"), 
„Ctitorie In albastru" 
e un semn că poetul 
și-a aflât vadul ge
neros al liricii sale. 
Mal trebuie insă să-l 
curețe de bolovănițul 
clișeelor și să vegheze 
să nu se ivească sur- 
pături ori adtncituri 
periculoase prin prea 
deasa revenire la ace
lași univers metaforic.

Georqe 
MUNTEAN

-/

Agenda muzicală a lunii octom
brie consemnează o serie de turnee 
ale unor formații și artiști români 
peste hotare. Filarmonica „George 
Enescu" întreprinde un turneu de 
patru zile in R. S. Cehoslovacă, iar 
Filarmonica din Cluj a plecat în Ita
lia ; un colectiv al Teatrului „Con
stantin Tănase" va fi oaspete al R.D. 
Germane, urmlnd să participe la 
„Zilele muzicii românești". Alte for
mații : Cvartetul „Muzica" se va 
confrunta cu exigențele publicului 
diiț șase localități engleze după care, 
Ia Bruxelles, va face o înregistrare 
radio. Cvartetul „Academica", aflat 
in Belgia, iși continuă turneul, timp 
de zece zile, in Olanda.

în planul de turnee al acestei luni 
sint prevăzute numeroase deplasări 
ale unor prestigioși soliști vocali și 
instrumentiști. In U.R.S.S., la Tbilisi 
și Odesa, este așteptată cintăreața de 
operă Zenaida Pali. Ea va interpreta 
rolul principal din operele „Carmen" 
de Bizet, „Aida" și „Trubadurul" de 
Verdi. Baritonul Vasile Martinoiu va 
fi oaspetele Operei din Baltimore 
(S.U.A.). Baritonul Dan îordăchescu 
a fost invitat în Italia pentru a face 
înregistrări la Radioteleviziune. în 
aceeași perioadă vor evolua peste 
hotare o serie de artiști instrumen
tiști.

Traduceri din lirica
românească in Brazilia
Sub semnătura scriitoarei Stella 

Leonardos, de curlnd, în Editura 
braziliană „Porta da Livraria" a a- 
părut volumul de poezii „Cancionerio 
romeno", o culegere de traduceri din 
lirica românească. Traducătoarea 
â fost distinsă cu premiile unor preș-"- 
tigioase instituții ca : Academia 
brazili&MPde Mtei-eV Uniunea scriito
rilor brazilieni, Institutul de istorie 
și geografie din Rio de Janeiro.

Studiul introductiv și notele expli
cative care însoțesc volumul aparțin 
scriitorului brazilian Nelson Vainer.

în volumul recent editat la Rio de 
Janeiro cititorul brazilian face cu
noștință cu lirica unor poeți ca Mi
hai Eminescu. Vasile Alecsandri, 
George Coșbuc. Tudor Arghezi, Za- 
haria Stancu, Victor Eftimiu, Mihai 
Beniuc, Demostene Botez.

Cu prilejul apariției acestei cule
geri de versuri, cei doi scriitori și-au 
exprimat intenția de a publica in 
viitor traduceri din balada româ
nească.

Aici, în cîmpie,

numai un oraș"
(Urmare din pag. I)

de

tm- 
ge-

— Am aflat că aici, la dumnea
voastră. tinerii au urcat repede trep
tele calificării. Dar aceste trepte ale 
integrării, de care vorbeați, cit de 
greu sau cit de ușor sint parcurse ?

Știam că maistrul Vlad are la su
flet aceste lucruri. Și. In loc de răs
puns. ne roagă să-l însoțim. Străba
tem halele curate, cu înfățișare 
laborator.

— Este limpede că nu se poate 
părți în două problema formării
nerației de miine : profesional și ca 
oameni 1 Nu se poate rupe una de 
alta. Ca să fiu și mai convingător, 
am să mă refer la unul din docu
mentele recentei Conferințe Naționa
le a partidului : proiectul de norme 
ale vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste. Studiin- 
du-1, ne apare încă o dată limpe
de faptul că în concepția partidului 
nostru sint cuprinse la un loc viața 
și munca, cerindu-ne să fim la fel 
de buni intr-amindouă. Și ca toți să 
fie așa, noi, comuniștii de aici, cău
tăm să facem tot ce ne stă în pu
tință. Cu unii tineri 6au mai in 
vîrstă. nu-i nevoie să ne ascundem 
după degete, am avut și mai avem 
incă de furcă. Am recrutat tineri din 
oraș și din împrejurimi — multi, ab
solvenți de liceu — si l-am califi
cat Pe unii, chiar aici. Pe alții l-am 
trimis la specializare la ..Automati
ca". la București. La inceput. obiș- 
nulti cu traiul pe seama părinților, 
nu prea aveau chef de lucru, nu ..re
zistau" in fabrică opt ore. ba mai 
și lipseau. Se obișnuiau greu cu 
munca, cu programul fix. Uite, prin
tre ăștia era și Tănase Petre, venit 
să învețe lăcătușeria la mine în bri
gadă. fiindcă îi era necesară și in 
viitoarea lui meserie, ca electrician 
montator. Mergea greu. Nu l-am lă
sat, Acum ? Tănase este șeful uneia 
dintre cele mai bune echipe. Cind e 
zor mai mare. îl găsești și seara 
prin hală. Responsabilitate de co-

•••
legi... E drept că unii, cum ajung la 
această treaptă, „zboară". Sint trimiși 
in alte părți, să‘închege ei înșiși co
lective noi...

— Vă mai întilniți cu ei 7
— Cum să nu. Cu unii mai rar, 

dar munca, viața, tot ne mai pun 
citeodată față in față. îmi place să-i 
reintilnesc acum oameni împliniți.

— Este greu să lucrezi cu tinerii, 
să te faci înțeles ?

— Dacă știi să ți-i apropii, nu e 
greu. Așa a fost și cu Nicolae Maco- 
vei. Era un fel de „cap al răutăților", 
anul trecut : cum se plictiseau noii 
veniți de lucru, cum le zicea Macovei 
ceva, le propunea vreun mod de „tre
cere a timpului", și gata, se termina 
cu disciplina. Mereu îi găseam prin 
colțuri, sau în curte, la soare. Par
că-! fascina : toți după el. „Măi Ni- 
cule, zic, ia fascinează-i tu și in 
bine, că avgm o treabă tare impor
tantă de făcut cu voi". O dată, de 
două ori. Astăzi, băieții și fetele 
noastre lucrează ceas, iar pe Macovei. 
devenit om de bază, îl așteptăm să 
se întoarcă de la o școală de partid. 
Sau Mihai Groseanu. E el mîndrîa 
fotbalului nostru (avem echipă in C). 
dar e și un electrician excepțional. 
Da, avem datoria să ne ocupăm de 
tineri, să-i creștem cu răspundere. 
Pentru că aici, în cimpie, nu ridicăm 
numai un nou oraș. Formăm și oa
meni noi. Pentru că. așa cum îi creș
tem. așa îi vom avea. Cheia acestei 
formări a tineretului 7 Eu n-o văd 
numai în ședințe, ci, mai ales, In 
munca de la om la om, cu fiecare. 
Și, mai ales. în știința de a oferi 
exemple. Să vă mal spun ceva : îna
inte de a da drumul producției, a 
trebuit să amenajăm locul de muncă, 
să curățăm și să spălăm hala, metru 
cu metru. I-am mobilizat pe tineri, 
dar cot la cot cu ei la treabă «-au 
aflat șl inginerul-șef și directorul. Și 
am spălat hala cu toții, la propriu, cu 
săpun și detergent)... Eu zic : dacă 
flecare am înțelege astfel să-i creș
tem pe cel care vin după noi, e bine.

Nu credeți 7
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OMUL FATĂ ÎN FATĂ CU EL ÎNSUȘI...
l..Fabrica de mașini-unelte și a- 

gregate din București. Colectiv mun
citoresc renumit. Ni se citează „ca
zul Cioată" :

— Astăzi e la prima lui zi de lu
cru. după o întrerupere de doi ani... 
Dacă l-ați vedea cu cită tragere 
de inimă s-a apucat de muncă...

L-am văzut, în plină activitate, la 
metrologie. Are 32 de ani. Intr-alte 
„condiții", destinul profesional și fa
milial al lui Gheorghe Cioată ar fi 
fost cu totul altul, vitreg. In urmă 
cu doi ani. îmbolnăvindu-se (hernie 
de disc), a stat vreme îndelungată 
in concediu me
dical, apoi a a- 
juns „la cuțit" :

— Asta-i o 
boală nenorocită 
— explică Gh. 
Cioată. Ce s-ar fi 
întimplat dacă 
oamenii ar fi ri
dicat din umeri, 
dac-ar fi zis, pur 
și simplu, 
treaba 
să mă 
Medicii 
teau 
(cum s-a și 
trecut), dar eu aș 
fi rămas bolnav 
de suflet. Dar, 
lucrurile s-au în- 
tîmplat așa...

— Tovarășii Iul 
de muncă, adică 
și. tovarășii mei, 
de acum, din fa
brică, m-au angajat pe mine, cînd el 
s-a pensionat. Ca să existe, totuși, in 
casă un salariu, nu numai ajutorul 
de boală — adaugă Maria Cioată. Eu, 
ca soție, am suportat astfel mai ușor 
toate necazurile cu operația soțului, 
grijile cu copiii mici...

Gh. Cioată nu s-a împăcat deloc 
cu viața de pensionar. Vedea — ce-i 
drept — de fetițe, acasă, iși respecta 
riguros tratamentul post-operator ; 
însă ața îl trăgea înapoi, către tova
rășii de muncă, spre fabrică. După 
un an, întremîndu-se, s-a prezentat 
la comisia medicală, cerînd schimba
rea încadrării, dacă, firește, dorința 
sa de a se reîntoarce la lucru co
respundea situației sănătății lui. Me
dicii, după un examen minuțios, 
l-au trecut în categoria „pensionar 
de gradul III", cu posibilitatea de a 
munci mai ușor, doar cu jumătate 
de normă. Adică patru ore zilnic. De 
aici încolo se naște însă o nouă di
ficultate : la F.M.U.A.. prin specifi
cul întreprinderii — uzină producă
toare de mașini-unelte — e dificil, 
dacă nu chiar imposibil, de găsit un 
loc de muncă potrivit cu posibilită
țile fizice reduse ale unui om operat 
de discopatie. Dar G. C. a muncit 
aici un deceniu și oamenii îl cunosc. 
Primii care se ocupă de „cazul Cioa
tă* sînt locțiitorul secretarului co
mitetului de partid, Vasile Potlog, 
și președintele comitetului de sindi
cat, Radu Voicu. Directorul, ingine
rul Mircea Crețu, dă dispoziție ca so
licitarea de reincșțtoge șii. ș£„,rezfll-f, __ ______________
ve favorabil ; cei de la organizarea ,,gulă 7 N-aveam insă încotro; 
muncii vor mai întâi să-I reîncadreze 
la C.T.C., unde ar fi fost nevoie să 
ridice piese grele. însă inginerul Ion 
Creteanu, șeful secției metrologie, i-a 
spus :

— Te primesc la noi, dar nu-ti 
dăm să ridici greutăți.

Și inginerul Crețeanu s-a ocupat 
personal de găsirea „variantei" con
venabile. Soluția : G. C. lucra, in 
ziua in care l-am întîlnit, pentru pri
ma dată după doi ani de întrerupere, 
ca reparator de aparate de măsură și 
control.

— N-aș dori să fiu indiscret — ex
plică inginerul Crețeanu — însă nu 
pot să nu spun că noi, cei din co
lectivul de muncă în care tovarășul 
Cioată a lucrat mult, știam nu nu
mai cum muncește, ci și ce fel de

om este, ce necazuri a avut... La 
dinsul, poate mai mult decit la ori
care, familia reprezenta ceva deose
bit de important. El și sofia au fost 
orfani din fragedă copilărie, Au trăit 
o viată dificilă. Singuri s-au descurcat. 
Și. cum știam toate acestea, nu pu
team închide ochii, nu puteam rămi- 
ne indiferenți : tovarășii de aici, din 
uzină, s-au gindit, pe bună drepta
te, că primul lucru care se cere a- 
părat, salvat, in afara sănătății celui 
in cguză, este familia întemeiată de 
doi foști copii necăjiți, acum părinți 
ai altor doi copii, cărora se străd,u-

Soare" încheiat definitiv. De astă-dată 
parcă și conștiința mea era mai li
niștită. Și iată, trebuie să recunosc 
deschis c-am greșit, deoarece con
cepția pe care am avut-o pină a- 
cum nu era tocmai favorabilă reedu
cării „din mers" a unui tinăr care o 
apucase pe un drum lăturalnic, gre
șit. Căci — acum știu bine asta ! — 
cu un om nu-i niciodată prea tirziu 
să încerci.

Dragoș Soare a venit a treia oară 
la uzină, cerindu-ne înțelegerea. în
găduința. Sînt sigur că el. în adîncul 
inimii lui. era convins că va fi re-

0 investiție cu rentabilitate îndelungată:

că-1 
medicilor 
vindece... 
mă pu- 
.,repara" 

pe-

ÎNCREDEREA
$1 SPRIJINUL TOVĂRĂȘESC

iese să le asigure un prezent și un 
viitor fericit. Puteau ai noștri să 
stea cu miinile in sin, deși treburi, 
să fim realiști, sint destule ? Nu, 
n-am acționat din sentimentalism, 
din filantropie, ci pur și simplu din- 
tr-o obligație de onoare, a fiecăruia 
dintre noi, față de toți acei care în
vestesc — un deceniu, două. trei 
decenii — priceperea lor, puterea de 
muncă, intr-un colectiv. Este un 
drept neinscris strict in vreun para
graf de lege, fiindcă acest drept la 
ajutorul celui de alături se află în
scris în conștiința nouă, socialistă, și 
în virtutea iui am acționat cu toții.

...Există însă și situații în care 
bunăvoința colectivului din care faci 
parte, grija permanentă pentru pro- 
pria-ți soartă, ating zone mai com
plicate, finind, strins, de educație, de 
influențarea personalității, in for
mare, a tinărului, mai ales. Astfel. Ia 
F.M.U.A.B., în secția uzinaj ușor, 
a fost încadrat strungarul Dragoș 
Soare, absolvent al școlii profesiona
le. După o perioadă relativ scurtă, 
datorită nenumăratelor absente ne
motivate. îi este desfăcut contractul 
de muncă.

— Totuși — mărturisește șeful sec
ției. inginerul Nicolae Pescaru 
simțeam că ceva nu-i in regulă. Știam 
că-i singur în București, că tatăl său 
este muncitor pe șlep la Constanta — 
de fapt are o soră mai mică in Capi
tală, insă cum să răspundă ea de 
purtarea unuia care a trecut pragul 
maturității, și-i major cu acte inre- 

“ L".__.. ‘
menea fapte — abse'ritete heinotrva- 
te — reprezintă pentru noi. ca pre
tutindeni de altfel, niște piedici uria
șe in producție.

Iată că, într-o bună zi, Dragoș 
Soare se prezintă la mine și stăruie 
să fiu de acord cu reangajarea. Mă 
consult cu ceilalți tovarăși. Unii l-au 
luat Ia rost : „Ce cauți aici ? Știm ce 
podoabă ești I". Alții, majoritatea, 
opinează pentru reincadrare. Am ho- 
tărît împreună să dăm curs cererii 
lui Dragoș Soare. I-am cerut însă 
să-și ia un angajament scris, față de 
întregul colectiv, că va renunța la 
vechile apucături care-1 îndepărtase
ră de noi. de uzină. Și-a luat anga
jamentul și... astă-vară a 
din nou. nemotivat.

Indiscutabil, consideram

fuzat și astfel și-ar fi putut găsi 
sieși o explicație, o justificare a eșe
cului. Din nou discuții în colectiv, ci
tarea zicalei „Ulciorul nu merge de 
multe ori la apă" etc. In sfîrșit, tra
ge în balanță și faptul că el a ab
solvit școala profesională la noi, că 
are contract cu uzina... îl reprimim 
iarăși ! 
Dragoș 
săritor, 
singur 
să dea un ajutor in plus... Mă uit la 
el, cîteodată, cum muncește, și mă 
întreb : ce „minune" s-o fi petrecut 
cu el ? Ce anume a determinat a- 
ceastă schimbare ? Eu consider că e 
vorba de încrederea pe care i-am a- 
rătat-o. in ciuda tuturor faptelor care 
pledau împotriva lui ! Asta l-a 
zdruncinat. Revenise convins că va fi 
respins de colectivul căruia îi 
cinuise necazuri. Iar colectivul 
asumat din nou riscul de a greși. 
ditindu-1. De aici încolo, toate 
rierele care-1 separau de tovarășii săi 
de muncă, mai vlrstnici și mai ti
neri. au căzut. Acum este al nostru, 
al uzinei, al secției, integral...

Inginerul Nicolae Pescaru ține să

• tragă însă atenția și asupra opticii 
eronate, existente la unii tineri, pen
tru care umanismul colectivului de 
muncă, dorința acestuia de a nu pier
de — și de a nu da voie să ,se piardă 
— nici un om. se transformă în slă
biciune. O asemenea optică se cuvi
ne combătută cu fermitate, demon, 
strîndu-se prin fapte că umanism nu 
înseamnă tolerantă infinită, ci grijă 
răbdătoare și, mai ales, perspicace 
selectivă, aplicată celor care o meri
tă, care au perspective reale de în
dreptare. Pentru majoritatea munci
torilor tineri, colectivul de muncă 

trebuie să se a- 
semene cu o fa
milie în care își 
pot „strunji" per
sonalitatea. se pot 
perfecționa din
punct de vedere 
profesional și 
unde — de ce nu? 
— într-un impas, 
pot afla cele mai 
potrivite soluții 
pentru depășirea 
lui. Dar mîna de 
ajutor întinsă to- 
vărășește. frățeș
te. nu se cuvine 
a fi niciodată 
considerată drept 
moliciune de ca
racter.

— Unii profită, 
pur și simplu, de 
atenția pe care 
noi le-o dăm. ne- 
pricepind 

: singuri, 
cum a

Cităm
numai

finalul • •
toți 

de

absentat
„cazul

că. de 
fiind- 
reușit

Și de atunci, de citeva luni. 
Soare este alt om : punctual, 
face orice i se cere, se oferă 
ori de cite ori este nevoie

pri- 
si-a 
cre- 
ba-

fapt, se păcălesc 
că nu reușesc, ___ _ __ _
Dragoș Soare, de pildă, să pătrun
dă adevăratul înțeles al spiritului 
tovărășesc și întrajutorării. Aceștia 
se schimbă cel mai greu. La urma 
urmei, ce atitudine putem avea noi, 
întregul colectiv, față de supărarea 
unui om mai virstnic cu părul alb, 
care vine in schimburile II sau III și 
constată că o mașină este liberă 
fiindcă un „june"... absentează ne
motivat, decit de neîngăduință fer
mă, fără compromisuri 1 „Tentațiile 
tinereții ?“. Toți am fost tineri, Ia 
vremea noastră, dar pe lumea asta mai 
există — de ce să n-o spunem — și 
tentația majoră de a fi punctual, de 
a fi demn de respectul celorlalți. 
Deci, să fim perfect înțeleși : soli
daritatea și întrajutorarea tovără
șească nu sint nimic altceva decit 
cadrul specific inlăuntrul căruia se 
desfășoară viața noastră, munca 
noastră. Restul — adică faptele cu 
care răspundem acestui spirit, aces
tui climat — depinde numai și nu
mai de fiecare dintre noi...

Mihai STOIAN

Erau trei tineri și 
urmau cursurile școlii 
maiștri. Dintre ei — unul 
avea însă patima băuturii. 
Cum primea bani de acasă, 
citeva zile nu mai putea 
fi văzut pe la școală.

S-a întimplat o dată, de 
două ori, de trei ori...

Pină cind porda, neliniș
tită — mamă a doi copii, 
și ei prin școli — a hotă
rî t să aducă cele ce se în- 
timplau la cunoștința pro
fesorilor.

Directorul, citeva dintre 
cadrele didactice prezente 
au ascultat-o cu atenție. 
S-au mirat și ei foarte 
tare. Apoi ? I-a prins in
dignarea. Cum era și fi
resc, la sfîrșit au mulțumit 
pentru cele relatate și... Și 
— de data aceasta total 
nefiresc — fără să se gin- 
dească prea mult, au zis :

„Să-l exmatriculăm ! A- 
vem probe suficiente".

„Cum 7 — s-a speriat fe
meia — eu nu pentru asta 
am venit... Băiatul trebuie 
salvat, nu înecat..."

Ce a urmat după aceea ? 
Pentru că întimplarea s-a 
Încheiat deja, cităm direct 
finalul :

...Cu puțin timp în ur
mă, Irina Uram, din Tur
da, fosta gazdă a celor trei 
tineri mai sus-amintiți, a 
primit din partea tinăru- 
lui respectiv următoarea 
scrisoare telegrafică :

„Sint 
bune. Vă 
mult".

maistru. Toate 
mulțumesc foarte

Ion POPA

\
\
\
\

*

*

*

* 
&
1

)
ț

*

*
*

*

fel?

Y *
■' fin t a t W V/ X A Xj

, m m.— iir i n-|rin, .IW.I «»,»»■ Iii , iiiin iilimilm ț

Cu pîinea pe masa

A

Ecouri
la „abuz cu.
monogramă"

în pagina „Omul față in față cu el însuși", din 27 sep
tembrie 1972, a fost publicată ancheta intitulată „Abuz 
cu... monogramă". Era denunțată aici mentalitatea no
civă a unor controlori financiari amatori de chilipi
ruri, pentru care funcția reprezintă nu un gir de în
credere si responsabilitate sporită, ci o sursă de avan
taje obținute pe căi lăturalnice. Cum era și firesc, an
cheta a trezit un viu ecou. Din scrisorile primite la 
redacție ne vom opri doar la două.

In legătură cu ancheta „Abuz cu... monogramă" — 
se spune în scrisoarea primită de la Centrala indus
triei sticlei și ceramicii fine, sub semnătura tovarășului 
director general, ing. D. Stoian, vă facem cunoscut 
următoarele : articolul a fost real și scoate în eviden
ță lipsurile efective care au existat în activitatea 
corpului de control financiar intern al centralei noas-

poșta paginii*
tre. lipsuri care au condus la înlăturarea din această 
munca și la retrogradarea unui număr de patru salar- 
riați din acest compartiment, în frunte cu șeful ser
viciului. Sîntem în măsură să vă aducem la cunoștință 
— se spune mai departe in scrisoare — că in afara 
sancțiunilor administrative s-au luat măsuri și pe li
nie de partid împotriva șefului de serviciu Ion Stoian, 
care a fost discutat in comitetul de partid și scos din 
funcția de secretar. Cele arătate in ziarul „Scinteia" 
au fost prelucrate cu masa de salariați și dezbătute în 
biroul executiv al centralei. Vă asigurăm că ancheta 
publicată și-a atins scopul, contribuind la întronarea 
unui climat de maximă exigență in activitatea de con
trol financiar"...

In aceeași ordine de idei, primim din partea Direc
ției Teritoriale de Control și Revizie nr. 19, munici
piul București, sub semnătura tovarășului director 
Emil Cioflan : „Vă aducem la cunoștință că, față de 
abaterile comunicate de conducerea Centralei indus
triei sticlei și ceramicii fine, semnalate in ancheta 
„Abuz cu... monogramă", am dispus, în baza art. 20 și 
21 din Legea nr. 5/1970, retragerea acordului dat la nu
mirea tov. Ion Stoian în funcția de șef al comparti
mentului de control financiar intern din cadrul cen
tralei. Menționăm că, potrivit legii, prin retragerea a- 
cordului nostru, calitatea de șef al compartimentului 
de control financiar intern încetează... Totodată, am 
cerut conducerii centralei luarea și a altor măsuri, in 
raport cu gravitatea faptelor săvirșite de cei învestiți 
cu funcții de control financiar intern. Vom urmări în 
continuare aducerea la îndeplinire a măsurilor sta
bilite".

Așadar, un nu hotărit, o atitudine intransigentă pen
tru brice abuz, nu neapărat cu... monogramă, care poa
te aduce o cît de mică știrbire normelor noastre mo
rale, de echitate și dreptate.

APARATUL DE FOTOGRAFIAT ÎNREGISTREAZĂ
Miercurea trecutâ, în coloanele acestei pagini, a fost pu
blicată o amplă anchetă avînd ca temă responsabilita
tea tinărului „față în față cu generația lui"... Gîndurilor 
exprimate de numeroși tineri muncitori despre rostul 
muncii lor, despre datoria și responsabilitatea fiecăruia

față de societate, indignării manifestate de ei împotriva 
trîndăviei și parazitismului, le adăugăm astăzi, în prim 
plan, cîteva imagini semnificative. Pentru că ancheta 
inițiată am continuat-o cu... aparatul de fotografiat, 

lată cîteva instantanee :

Dacă lucrează soția...
— Chiar azi plecasem să mă inte

resez de un serviciu, dar...
— N-ai mai apucai să ajungi, nu-l 

așa 7 completăm noi.
— Chiar așa ! Da’ Ia urma urmei 

ce vă pasă 7 Sint eu sătul d’ale mele... 
Nevastă-mea la fel mă procitește...

— Soția lucrează 7
— Păi altfel ce-am minca T
*- Și nu ți-e jenă să te întrețină 

soția, că ești un munte de om 7...
— Iar Începeți cu morala 7 Și, cu 

un gest nervos, strivește țigara.
Plecase, chipurile, după serviciu, dar 

bodega a fost mai aproape decit for
țele de muncă. Aburii alcoolului l-au 
făcut să uite după ce plecase...

încă se mai 
consideră... puști

„Asta-i bună!"
— Nu-i cam de dimineață 7
— Ei, aș ! Beau și eu „una mică" 

să mă mai dezmorțesc și plec la 
treabă...

— Pe unde mai lucrezi 7
— Păi nu mai...
— Atunci 7 1
— Așa... mai văd lumea, mai mă 

întâlnesc cu un prieten... să mai treacă 
timpii’...

— Din ce trăiești 7
— Cum adică 7 ! A, ce măninc 7 Da’ 

ce, dom’le, eu n-am părinți 7 Credeați 
că sint așa, de capul meu 7

— Dar cîți ani ai, „tinere" 7
— Merg pe 40...
— 7 !

Cu un gest de cochetărie, tânărul 
din fotografie iși aranjează pletele. 
Are mișcări scurte, vrea să pară dis
tins. II întrebăm dacă, la ora aceea 
(n.n. ora 11), n-ar fi trebuit să fie la 
lucru și nu in restaurant. Răspunde 
nervos, aproape agresiv :

— Ce vreți cu mine 7 V-a rugat ci
neva să-mi țineți socoteală de ce fac 7 
Asta-i bună ! Nu lucrez nicăieri, e 
bine 7

— Nu prea e bine... De unde ai 
bani 7

— Treaba mea, mă privește... Și nu 
vă mai băgați in treburile altora !

— Chiar așa 7
— Chiar așa !
Cu un gest scurt ne dă de înțeles 

că „audiența" a luat sfîrșit. N-are timp 
de pierdut...
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— Cum e pîinea, 
distinse doamne ?

— Excelentă, tova
rășe primar.

Știa și el că e exce
lentă. Aveau, in ora
șul lor tinăr, o fabri
că de 
nouță. Se aprovizio
naseră 
calitate.
fruntea brutarilor un 
responsabil de nădej
de, care, cunoscător, 
adunase in juru-i me
seriași tot unul și u- 
nul... Piinea era in
tr-adevăr bună. In doi 
ani nu se primise nici 
o reclamație. Cum să 
nu fie mindru 
mărul și cum 
nu-i placă 
oprească in 
zi, în zor), la 
rile de piine, 
mentare, și 
în vorbă cu 
nete venite după cum
părături ? Li se a- 
dresa cu o politețe e- 
xagerată. deși in acest 
tinăr orășel industrial 
toată lumea se cu
noaște cu toată lumea 
și mai toți iși zic unul 
altuia pe nume. Li se 
adresa glumind, ca 
unul care știe că tre
burile de care se in
teresează — și de care 
răspunde — 
strună, și că, 
gluma o să-i fie 
timpinată cum se 
vine, cu zimbet, 
alte glume.

— Cum e piinea, 
distinse doamne ?

— Excelentă, tova
rășe primar. Dacă-i 
pune zahăr și-i zice 
cozonac, nici nu ob
servi că e piine.

Cum să nu fie min
dru primarul ?...

într-o zi, însă :
— Cum e pîinea, 

distinse doamne ? 
f-^-Mde!...

CUm adică
Era pentru prima dată 
cind primea un ast
fel de răspuns ta în
trebarea sa glumea
ță. Cum adică „mde" ?

— Uitațl-vă și dum
neavoastră. E 
scofilcită. Nu

. cum o fi la gust, că 
n-am încercat-o, dar 
pe dinafară nu prea 
seamănă a piine. Par
că e casca de protec
ție a lui bărbatu-meu.

Nu-i mai ardea de 
glumă. Era chiar așa 
cum spunea gospodi
na : piinea lor ru
menă și crescută, pii
nea cu care se lăudau 
de doi ani de 
(„Vine 
de la

pilne, nou-
decu făină 

Puseseră în

pri- 
să
sesă 

fiecare 
chioșcu- 
la ali- 
să intre 
gospodi-

merg 
deci, 

in- 
cu- 
cu

cam 
știu

zile 
lume tocmai 

județ să cum-

pere piine de la noi") 
arăta, acum, întocmai 
ca o cască de protec
ție : plată, cenușie, cu 
o adineitură suspectă 
la mijloc. „I-o pun pe 
cap mai marelui bru
tarilor, îl trimit să 
dea un tur, astfel e- 
chipat, pe strada prin
cipală și pe urmă îl 
invit s-o mănince, 
bucată cu bucată, fără 
apă, in piața publică", 
a fost primul impuls 
al primarului, care 
nu-și pierduse totuși 
simțul umorului. „Poa
te a fost vreun acci
dent", a încercat să-l 
îmbuneze gospodina. 
„Ce accident ? Dacă 
era accident, avea o- 
bligația să mă anunțe 
imediat".

...Nu fusese nici un 
accident. Peste un
ceas, responsabilul 
brutăriei, invitat in 
biroul primarului, ră
sucea piinea cu pri
cina pe toate fețele și 
dădea, zimbind cu su
perioritate, explicații
le cerute. Da. știa și 
el ci azi noapte s-a 
dat o șarjă proastă — 
o neatenție la compo
ziție — dar a socotit 
că nu e cine știe ce 
catastrofă. E drept că 
a ieșit cam urită pîi
nea, dar de mîncat se 
poate minca ; ca do
vadă — s-a și vîndut 
tot stocul. Și, pe ur
mă, o greșeală, două, 
la doi ani o dată se 
admit, nu se face 
gaură-n cer... Vorbea 
tihnit, degajat, plin de 
sine, ca unul care se 
știe prețuit, lăudat pe 
merit de toată lumea, 
la toate ședințele de 
bilanț și in tot orașul. 
„Nu se face gaură-n 
cer 1" „Ba se face, a 
spus la fel de tihnit 
primarul, și ca să-ți v . .
arăt .. că se face, j eu '"gur •pa^dlacă nu con- 
convoe răitar azi ccmiz. /JWfUA pe loc,

11 șir« iȘăamțd.flcdea de 
mitet, și dacă 
mustram pe 
săbii nu mi 
pla să mă trezesc și-a. 
doua, și-a treia oară 
cu... căști de protecție 
la chioșcurile de pii
ne ? Așa insă 
o parte am 
ochii unui om 
fi putut s-o ia 
iar pe de alta 
eu să trec dimineața 
cu fruntea sus prin 
fața magazinelor și să 
intreb :

— Cum e pîinea, 
distinse doamne ?

— Excelentă, tova
rășe primar !

lului brutăriei ; alții 
au socotit că nu se 
făcea să convoc ple
nara numai pentru a- 
tita... Dar nu m-am 
lăsat. Le-am arătat că 
nu m-a indignat atita 
faptul in sine — nu 
sin tem mașini elec
tronice să nu greșim 
niciodată — cît nepă
sarea cu care mai 
marele brutarilor noș
tri putuse să priveas
că piinea aceea urită, 
scofilcită. ieșită 
mina oamenilor 
altfel harnici și pri- 
cepuți. Adică, într-un 
fel, lui nu-i mai păsa 
de eventualele neajun
suri, își văzuse meri
tele — reale — recu
noscute, își cîștigase 
prețuirea orașului 
acum socotea că i 
poate îngădui, 
cind în cind, cite

din 
săi,

li 
se 

din 
. o

„scăpare". Dar o scă
pare azi, o scăpare 
mline... unde-ajun- 
gem ? Răspunsul era 
acolo, pe masa ședin
ței : 
cina. Argument 
creț, fără drept

plinea cu pri- 
con- 

de 
apel, pe care toți vor
bitorii il arătau cu 
degetul și pe care, 
pină la urmă, brutarul 
nostru, nemaiindu- 
rind. l-a smuls de pe 
masă și l-a ascuns in 
servietă. Se trezise în 
el rușinea 
lui față 
prost ieșit 
sa. Și, de 
asta urmăream 
doar nu era să-l luăm 
capul.

— Și de-atunci cum 
e cu piinea ?

— Cum să fie ? Co
zonac ! Nu v-am spus 
că avem brutari exce- 
lenți și că responsabi
lul e un tehnician ne
întrecut '... Dar spu- 
neți-mi, pot eu fi si

meseriașu- 
de lucrul 
din mîna 
fapt, noi 

că

Text: E. MARINACHE
Fote : S. Cristian

__________________/

teiul, să-și dea 
oamenii părerea". „Să 
nu exagerăm", a 
spus celălalt, tot zîm- 
bind, dar de data a- 
ceasta nițeluș cam 
st.rimb.
neexagerare, eu 
voc comitetul!..." 
l-a convocat.

— A trecut 
bine de un an 
tund, imi spune 
mărul, in vreme 
străbatem, in 
străzile pline de viață 
ale tinărului orășel 
industrial, Motrul -mi
neresc. A fost o ședin
ță furtunoasă. La în
ceput, unii i-au luat 
apărarea responsabi

nițelus
„Exagerare — 

eon-
Ș'i

mai 
de-a- 

pri- 
ce 

zori,

’»■ co- 
nu-l 

respon- 
se-ntim-

pe de 
deschis 
care ar 

razna, 
pot fi

Petre DRAGU

Prețul scump
al tăcerii

Au 
dea o 
în clipa decisivă unul 
dintre ei s-a răzgin
dit și-a rupt-o la fu
gă, nu s-a mai oprit 
pină acasă. Asta se-n- 
timpla pe la nouă 
seara. Pe la unspre
zece, Voicu M. este 
chemat la telefon de o 
prietenă: „Vino ur
gent, am pățit ceva și 
trebuie să m-ajuți, 
te-aștept la intrarea in 
parc..." Și Voicu, să
ritor, se duce. Dar 
nici urmă de prietenă. 
Intră în parc, se pre
umblă puțin — pină 
cind simte pași in 
urmă : „Stai !“ — și 
cei doi prieteni cu 
care pornise să dea 
lovitura îi sar în spa
te. îl pun la pămint. 
„Ai fost la miliție ?" 
Voicu M. iși dă cu- 
vintul de onoare, se 
jură in fel și chip că 
n-a fost la miliție, n-a 
spus nimănui, totul 
este în ordine, să nu 
se teamă. Cei doi se 
jură și ei că n-au dat 
lovitura, însă pe el 
n-o să-l ierte, prea 
s-a speriat, ca un no
vice. De ce s-o fi spe
riat tocmai acum, la a 
zecea lovitură, și nu 
la prima ?! „Care pri
ma ?!“ se neliniștește 
Voicu M. Prietenii se 
prăpădesc de ris : de 
ce-o fi făclnd el pe ne
dumeritul ? Doar au 
împărțit, banii frățește. 
Avertisment : „Dacă-țî 
umblă gura, intri la 
zdup cu noi !“ Voicu 
M. promite să tacă. 
A doua zi se duce la 
o fabrică, își face 
formele de angajare și 
s-apucă de lucru, ho
tărit să 
hoinărelii 
nunțe la 
dubioase.
spun cei 
vestea. Bine te-ai gin
dit !“ Și pină în ziua

pornit trei să 
lovitură, insă

pună capăt 
și să re- 
prieteniile 

„De acord ! 
doi, a fiind

chenzinei 11 lasă In 
pace. „Juma-juma 
pretind ei în ziua 
chenzinei. „Tu mun
cești și pentru noi, 
noi muncim șl pentru 
tine !" Și prietenii il 
obligă să intre in crîș- 

,Ia un ceas, să ai 
ceas, ca oame- 
Și-i leagă la 

un ceas de

mă. „j 
și tu 
nii !" 
mină 
rat.

Dacă i-o întreba 
neva de unde au 
nii să petreacă, es, 
prietenii, o să spună 
că au un prieten an
gajat, muncitor, care 
le împrumută cind au 
nevoie. Terorizat de 
cei doi, Voicu M. se 
gindește să plece pen
tru o vreme la o uzină 
din provincie, insă 
meșterul și prietenii 
din echipă insistă să 
rămină aici, iar pă
rinții se arată alar
mați : unde și de ce 
să plece ? A pățit 
ceva, are neplăceri, 
vrea să-și piardă ur
ma ? Cei doi, avind 
urgentă nevoie de 
bani, il caută intr-o 
zi pe Voicu M. la fa
brică. Voicu începe să 
alerge de la un cunos
cut la altul, cerșind 
cite cinci, cite zece lei, 
pină adună vreo trei 
sute. Nedumerit, meș
terul ii calcă pe urmă 
și. in sfirșit. pricepe 
cum stau lucrurile. „Ai 
obligații 
te au 
mină ?“. 
țese la 
poveste 
zut. A doua și-a treia 
zi meșterul 
Voicu M. se 
în explicații, 
cu mine la 
propune meșterul, să 
lămurim povestea". 
Voicu ezită, „n-are 
nimic de declarat, 
prietenii lui, care l-au 
vizitat la fabrici, n-au 
făcut rău nimănui —

fu-

ci- 
ba-
ei,

față de ăștia, 
cu ceva Ia 

Voicu M. 
repezeală o 

greu de cre-
insistă, 
încurcă 

„Vino 
miliție,

sau poate că nu are el 
cunoștință..." Două zile 
lipsește de la lucru. 
In cea de-a treia, 
meșterul și doi băieți 
din echipă il vizitează 
pe Voicu M. 
Voicu — numai 
tăi. Dar se jură 
știe cine l-a 
Se-ntorcea seara a- 
casă și i-a sărit cine
va in spate, i-a dat in 
cap. „Vrei să știi cine 
ți-a sărit in spate ?" — 
întreabă meșterul. Și-i 
amintește de cei doi. 
In sfirșit, după vreo 
două luni de neliniște, 
de cumplită hărțuială 
— preț al nehotărîrli, 
al tăcerii condamna
bile — Voicu acceptă 
să declare tot ce știe 
despre cei doi. Prea 
multe nu știe. Presu
pune doar că ei au dat 
lovituri, au jefuit, au 
terorizat pe cei care 
le bănuiau isprăvile. 
El, Voicu M.. n-a luat 
parte la acțiunile lor, 
n-a profitat, dimpo
trivă — a trebuit să 
le dea jumătate din 
ciștigul lui cinstit. 
„Dar ceasul ? — în
treabă meșterul. Ți-au 
dat un ceas !“ Adevă
rat, un ceas, poate de 
furat. I-l legaseră la 
mină. Dar el nu l-a 
păstrat, are și dovezi, 
chiar a doua zi l-a de
pus la o secție de mi
liție, declarind că. l-a 
găsit pe stradă... Pină 
la urmă, lucrurile s-au 
limpezit. Dar frica, tă
cerea. intr-un fel com
plicitatea lui Voicu M., 
au intîrziati mult a- 
restarea unor infrac
tori inrăiți. Tăcerea, 
frica aceasta ar fi pu
tut să-l ducă intr-o zi 
în boxa 
Lui Voicu 
timplate 
învățătură 
Sintem siguri că 
fi și pentru alții.

Nicolae TIC

acasă, 
vină- 
că nu 
bătut.

acuzaților. 
M. cele in- 
i-au fost 
de minte.
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CERCETAREA
MA TEMA TICĂ
mai ferm orientată

spre cerințele practice!
Avînd reale și excepționale în

clinații pentru matematică, po
porul nostru și-a creat o puterni
că rezervă de cercetare proprie, 
fapt dovedit de înființarea și dez
voltarea unor puternice școli 
științifice de matematică. O re
zervă care a început sa dea roade 
în tot mai multe aplicații practice 
importante și care, la rîndul lor, 
îmbogățesc patrimoniul de rezultate

piste de cercetare un
productive. Este mo- 
care, în mod cu totul 
Conferința Națională

și oferă noi 
lă activității 
tivul pentru 
justificat, la 
a P.C.R. din iulie a.c., conducerea 
partidului a trasat sarcina intensi
ficării in viitor a cercetărilor na
ționale de matematică, concomi
tent cu axarea acestora pe linia 
participării sporite la rezolvarea 
problefhelor dezvoltării economiei 
noastre în ansamblul ei.

O primă direcție de interes 
pentru noi. în viitor, ar trebui să 
fie, cred, finalizarea acelor cerce
tări care, pornind de la anumite 
rezultate de prestigiu, unele de 
acum conturate, ar facilita grăbi
rea și extinderea aplicațiilor lor 
în sectoare de activitate teoretică, 
dar mai ales practică. Inevitabil, 
stringerea deliberată a legăturilor 
cercetării metodice cu practica, 
promovarea cercetării matematice 
aplicate vizează — între altele — 
informatica, ramură nouă, revolu
ționară și atractivă a științei șl 
tehnicii actuale. Se așteaptă de la 
aceasta senzaționale performante 
în domeniul aplicațiilor calcula
toarelor electronice in viața eco
nomică și socială în permanentă 
perfecționare. în acest sens, mate
matica este datoare să-și aducă • 
mai mare contribuție ia Îmbunătă
țirea întregului sistem informa
țional, pit^ife1'ftopbftantfi '86 “ifer- 
fecționare'’ă-’ cmdtidferil bonificate 
a vieții economice și sociale.

Căi fructuoase pentru stimula
rea aportului cercetării matematice 
la soluționarea problemelor dez
voltării economice și sociale acce
lerate, pentru pătrunderea mate
maticii în celelalte științe ale na
turii, tehnice, economice — și, în

ultimii anî, chiar șî în științele so
ciale și umane — sînt reprezentate 
de preocupările legate de utiliza
re* în practică * modelării mate
matice. Posibilități de fructificare 
a acestor căi există, dar ele sînt 
prea puțin folosite. La Univer
sitatea din București, Academia de 
Studii Economice, Centrul de sta
tistică și Institutul de calcul din 
Cluj ale Academiei s-au elaborat 
soluții remarcabile în acest dome- 

, niu, cum la fel și la Universitățile 
din Iași, Cluj, Timișoara, Craiova 
și Brașov, la institutele matema
tice din București și din țară ale 
Academiei. Dacă nu sint valorifi
cate în practică, aceasta se dato
rează — pe de o parte — acțiunii 
încă firave a cercetătorilor și con
ducătorilor lor științifici pentru 
integrarea invățămintului $1 cer
cetării matematice cu producția, 
iar — de pe altă parte — unei a- 
numite lipse de receptivitate a 
producției față de modelarea ma
tematică.

Prestigiul matematicii româ
nești, aureolat de personalități re
cunoscute pe plan mondial, este 
susținut și dezvoltat de tinerii care 
se afirmă și devin rapid de va
loare internațională. Aceștia pre
zintă comunicări strălucite la con
grese internaționale, publică ar
ticole și cărți în țară și peste ho
tare, sint invitați să-și expună lu
crările, deschid ei înșiși drumuri 
noi in cercetarea matematică. In 
aceste condiții, desigur, avem drep
tul la o legitimă mîndrie — și este 
bine s-o afirmăm — dar și datoria 
s-o cultivăm cu rîvnă și modestie 
creatoare. Dar eficacitatea pentru 
societate a acestor cercetări o oferă 
numai producția, numai activita
tea aplicativă. Iată de ce.jesțe ne
voie să dezvoltăm, pe toate.căile, 
caracterul experimental al mate
maticii. Dotarea cu calculatoare 
accentuează această necesitate, cu 
ajutorul lor matematicienii putînd 
rezolva probleme de mare acuitate. 
Nu tntîmplător. în cuvîntarea ros
tită la Cluj, cu prilejul inaugurării 
noului an universitar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evocînd direc

țiile dezvoltării României pînă în 
anii 1980—2000, arăta : „In această 
perspectivă activitatea de cercetare 
și invățămîntul dispun de un cadru 
larg, pot privi cu îndrăzneală îna
inte, își pot propune soluționarea 
unor probleme fundamentale**. Or, 
în cercetarea matematică, ca și in 
alte domenii, este loc pentru o ac
tivitate rodnică in vederea rezolvă
rii unor probleme de fond, probleme 
fundamentale ale științei și teh
nicii, slujindu-se necesitățile socie
tății, ridicării nivelului general de 
bunăstare a oamenilor muncii din 
patria noastră.

Astăzi, nu mai este suficient să 
avem un număr îmbucurător de 
vîrfuri prestigioase de cercetători și 
savanți, ci este indispensabil ca a- 
ceste vîrfuri să iasă dintr-o masă 
cit mai largă, cit mal competentă, 
cit mai activă de matematicieni 
de valoare certă, utilă, ca profeso
rii să formeze mereu alți matema
ticieni și utilizatori convinși ai ma
tematicii, specialiști care să aplice 
in diversele și variatele sectoare ale 
producției cunoștințele și tehnicile 
matematice. Din acest punct de 
vedere, mai avem multe de făcut, 
începind cu invățămîntul general 
și mediu, unde se depun eforturi 
continue și lăudabile de moderni
zare. Astfel, mirajul simbolurilor 
și structurilor matematice incintă 
și atrage pe mulți tineri elevi, spre 
cucerirea matematicii de azi, cu 
gîndul de a construi ei înșiși pe 
cea de miine. Se constată însă că 
însușirea rapidă a unui număr 
mare de cunoștințe se face in de
trimentul cunoașterii unor tehnici 
de rezolvare a problemelor. Defi
ciențe asemănătoare se mențin și in 
pregătirea studenților matemati
cieni, ingineri, fizicieni, chimiști, 

, ectonomisti s-a., care ■șfcțfttirwttii- f 
zatori din ce în ce mai freev.enți 
ai matematicii în activitățile prac
tice, productive.

Cursurile predate matematicie
nilor sint de un nivel înalt, vi- 
zînd prezentarea noțiunilor, meto
delor și rezultatelor în forme cit 
mai actuale, într-un limbaj cit 
mal specific. în acest efort de

realizare a unei perfecțiuni teore
tice se pierde adesea din vedere 
cerința verificării însușirilor unei 
tehnici adecvate, indispensabile 
însă unei construcții solide a ca
pacității profesionale pentru spe
cialistul de mîine. Nu întîmplător 
se descoperă că lucrările scrise ale 
multor studenți din anii mari, cind 
aceștia trebuie să înceapă a lucra 
independent, cînd optează pentru 
temele de diplomă ș.a., prezintă 
carențe neplăcute în folosirea cu
noștințelor din primii ani și chiar 
din liceu la rezolvarea de proble
me, sau chiar de exerciții care ne
cesită o oarecare tehnică, o oare
care abilitate. Idee* laboratorului 
de matematică, a practicii in cen
tre de calcul, care prinde din ce 
în ce mai mult consistență, ni se 
pare, de aceea, o soluție salutară 
pentru dezvoltarea mai intensă a 
matematicii, pe un plan larg apli
cativ. |

Legarea teoriei de practică este 
privită, din nefericire, cîteodată 
cu teamă și neîncredere ; tea
ma de a pierde „libertatea** de 
a cerceta, după predilecțiile pro
prii, domenii oricit de abstracte, 
fără obligația de a urmări apli
carea cercetărilor ; neîncrederea în 
valoarea practicii ca sursă de inspi
rație pentru un primat al cercetă
rii abstracte. Or. dezvoltarea mal 
intensă a matematicii, puse in ser
viciul societății, este astăzi urmă
rită pretutindeni, atit in țările por
nite pe calea industrializării, cit și 
in cele puternic dezvoltate. Există 
un program prioritar de aplicare a 
matematicii in economia națională, 
conceput și anunțat in Directivele 
Congresului al X-lea al partidului. 
jjCțnsidțt*. că dezvoltarea maj inten
să â matematicii, pe baza și in sluj
ba acestui program prioritar, ar 
trebui să fie, dacă nu prioritară, 
cel puțin conformă cu titlul lui, 
orientată ferm spre cerințele prac
ticii.

Acad.
Nicolae TEODORESCU

ÎN LUMEA 
SEMICONOUCTORILOR

Institutul do fizică din Capi
tală dispune, încă de pe acum, 
de o puternică bază tehnică —- 
de studiu ți experimentare — 
în domeniul, atît de actual, al 
semiconductorilor. Cercetătoa
rea Galina Popovici, una din
tre specialistele ce lucrează 
In acest sector, efectuează 
unele măsurători de caracteri
zare ale materialelor semicon
ductoare (ața-numitul „efect 

Hali")

„Stații-pilot" 
uie invuțunhntului — 

în producție
Pe platforma uzinei chimice 

„Azur" din Timișoara a început 
construcția unei hale industriale 
care va cuprinde mai multe stații- 
pilot destinate activității de învâ- 
țămint, cercetare științifică aplica
tivă și de producție a studenților 
și cadrelor didactice de la faculta
tea de chimie industrială a Institu
tului politehnic „Traian Vuia** din 
localitate. Noua bază de cercetare 
și de pregătire tehnico-productivă 
a viitorilor ingineri chimiști, la 
construcția căreia participă și stu
denți ai politehnicii timișorene, se 
va încadra in fluxul industrial al 
uzinei „Azur**, fiind de pe acum 
profilată pe unele produse care 
vor înlocui pe cele similare prove
nite din import.

Tot aici vor fi trecute din faza 
de laborator în cea de producție 
industrială diferite teme de cer
cetare rezolvate de cadre didactice 
și de studenți. întreaga activitate 
științifică și tehnico-productivă ce 
se va desfășura in noua unitate 
industrială va fi asigurată de ca
dre didactice și studenți. încă în 
cursul actualului an de invățămînt 
superior, „statul major** al catedrei 
de aparate și utilaje pentru indus
tria chimică a facultății se va 
muta pe platforma de producție a 
uzinei.

Remedii împotriva 
poluării sonore

Institutul pentru creație științi
fică și tehnică a încheiat contracte 
de cercetare cu numeroase unități 
chimice, siderurgice și construc
toare de mașini, punindu-le la dis
poziție proiecte pentru o gamă lar
ga de atenuatoare ale zgomotelor. 
Continuîndu-și cercetările pentru 
combaterea poluării sonore, specia
liștii institutului urmăresc acum sa 
obțină atenuarea zgomotelor gazo- 
dinamice, produse de expansia li
beră a gazelor și aburului in cadrul 
termocentralelor și combinatelor 
chimice.

Valorificînd în mod creator 
multiplele particularități ale „Efec
tului Coandă", cercetătorii Institu
tului pentru creație științifică și 
tehnică au realizat seria atenua
toarelor „Silens-Coandă**, care for
mează obiectul mai multor brevete 
de invenție. Performanțele remar
cabile ale atenuatoarelor au creat 
premisele rezolvării integrale a 
problemei poluării mediului cu 
zgomote gazodinamice in țara noas
tră. Fiind foarte solicitate de uni
tăți industriale din Hunedoara, 
Baia Mare, Ploiești, București, 
Brașov, Galați, Craiova, institutul 
a organizat fabricația de serie a 

o; acestor ; atenuatoare de zgomot*. irț 
o atelierele proprii. iCLiț .’opiA ii

Bazaltul 
concurează... oțelul

Bazaltul poate concura cu succei 
oțelul. Aceasta este concluzia la 
care au ajuns prof. dr. docent Eu
gen Stoicovici și conf. univ. dr. 
Ion Mureșan, de la catedra de mi
neralogie a Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj. Numeroase expe
rimente și analize au arătat că 
bazaltul topit, sintetizat și recrista- 
lizat, capătă o textură fibroasă, cu 
proprietăți mecanice și chimice 
deosebite. El poate fi prelucrat În
tocmai ca și metalul, fiind superior 
oțelului înoxioaoil- in construcția 
de conducte și instalații chimice. în 
fabricarea bilelor pentru morile 
industriale și în alte domenii. Ba
zaltul topit și prelucrat după pro
cedee metalurgice are o largă 
aplicabilitate in cele mai diverse 
ramuri industriale. La aceste con
statări trebuie adăugat că cei doi 
oameni de știință Clujeni au stu
diat, paralel, și formațiunile bazal- 
tice din țară, descoperind noi ză
căminte, de mare importanță, pe 
Valea Ierii din Munții Apuseni și 
Dealul Cionca din apropierea loca
lității miniere Căpuș,

Rezultate ale cercetării 
uzinale

Specialiștii centrelor de cercetări 
uzinale din întreprinderile indus
triale ale județului Dolj au rezol
vat pină acum 60 de teme înscrise 
in planurile tehnice pe acest an.

Potrivit calculelor, prin aplicarea 
în producție a noilor soluții stabili
te, unitățile industriale din acest 
județ vor obține suplimentar be
neficii de 72 000 000 lei și economii 
de 8 200 000 lei, diminuindu-se, in 
același timp, cu circa 4 000 000 lei- 
valută importul unor produse 
și tehnologii de fabricație.

\__ -_ ___________

La „Chimigaz" din Mediaș — atît In laborator, cit și în stafia pilot (în 
fotografie) — te efectuează lucrări cu o largă aplicabilitate în produc- 

Jia petrochimică

Curs post-universltar 
de calcul electronic

Universitatea „Al. I. Cuza", în 
colaborare cu Institutul politehnic, 
Institutul agronomic și Centrul te
ritorial de calcul electronic din 
Iași au organizat un curs post
universitar de calcul electronic 
pentru Moldova. La primul ciclu al 
acestui curs post-universitar parti
cipă 75 de ingineri, economiști, ma
tematicieni din județele Bacău, Su
ceava, Neamț și Iași, care, timp de 
10 luni, își vor continua pregătirea 
în domeniul prelucrării automate 
a datelor. Absolvenții cursului vor 
face parte din grupele de informa
tică ale întreprinderilor sau ale 
centrelor teritoriale de calcul elec
tronic, prevăzute in programul 
privind introducerea sistemului in- 

s formație nai,, și de prelucrare auto-. 
mată a datelor în economie.

Tratament spectaculos
Utilizind hormonii de creștere, în 

tratamentul copiilor care prezintă 
întirzieri în dezvoltare, din cauza 
hjpofizei, Institutul de endocrinolo
gie „C. I. Parhon" din București a 
obținut rezultate remarcabile. Ca 
urmare a administrării unei aseme
nea substanțe, într-o perioadă 
scurtă de timp s-au înregistrat 
creșteri apreciabile în înălțime.

Hormonul a fost izolat din hipo- 
fiza umană de dr. Livia Simiones- 
cu, de la același institut, realizare 
ce constituie o contribuție de pres
tigiu a științei românești la dez
voltarea endocrinologiei. De altfel, 
România se numără printre puți
nele țări din lume care utilizează 
hormonul de creștere în tratamen
tul copiilor.

Cocsul și metalul 
mai bine utilizate

După Conferința Națională a par
tidului, activitatea de cercetare din 
cadrul Combinatului siderurgic de 
la Hunedoara, vizind stabilirea u- 
nor soluții în vederea reducerii 
consumurilor de materiale, a căpă
tat noi impulsuri. Astfel, au fost 
finalizate lucrările de cercetare 
pentru diminuarea consumului de 
metal pentru confecționarea stîlpi- 
lor necesari liniilor electrice de 
înaltă tensiune, s-au obținut noi 
mărci de oțeluri de mare rezisten
ță, cu un grad sporit la corodare. 
Experimentarea unor prafuri exo- 
terme, de concepție proprie, au a- 
viit ca prim rezultat o economie de 
metal de 100 kg la fiecare tonă ela
borată.

In ce privește lărgirea bazei de

materii prime s-au efectuat ample 
studii în urma cărora s-a ajuns la 
concluzia că pentru fabricarea coc
sului vor putea fi utilizați și căr
bunii energetici furnizați de nou* 
mină de la Bărbăteni.

De asemenea, pe baza cercetări
lor efectuate pină acum a fost eli
minat, în cea mai mare parte, im
portul de cilindri, urmînd ca după 
anul 1974 să se asigure întregul ne
cesar din producția combinatului. 
Prin stabilirea unor noi soluții în 
faza semiindustrială a cercetărilor 
și extinderea ariei de aplicare a 
acestora, se profilează posibilitatea 
ca in acest an să se obțină econo
mii în valoare de peste 20 mili
oane lei.

Tehnologii moderne, 
eficiente ..

Colectivul ‘ de cercetători al în
treprinderii „Metalo-tehnica" din 
Tg. Mureș — unitate specializată 
în construcția de mașini pentru in
dustria ușoară — a elaborat cîteva 
tehnologii care contribuie la per
fecționarea unor procese de fabri
cație și la economisirea unor în
semnate cantități de materiale. 
Astfel, a fost adoptat un nou pro
cedeu privind turnarea de precizie 
pe baza căruia productivitatea 
muncii crește cu. circa 120 la sută, 
iar prețul de cost pe tona de pro
dus se reduce cu mai mult de 30 la 
sută. La 1 000 kg piese turnate, de 
pildă, cheltuielile scad cu circa 
21 000 lei.

în urma cercetărilor In dome
niul tratamentelor termochimice, 
uzina a putut înlocui oțelul aliat în 
proporție de 75 la sută, cu oțel car
bon, fără să diminueze calitatea 
mașinilor de surfilat sau a mașini
lor circulare de tricotat.

„Arge$-2 000**
La Pitești, In cadrul Institutului 

județean de proiectări pentru 
construcții, a luat ființă societatea 
tehnico-științifică „Argeș-2 000“. 
Noua instituție și-a înscris, între 
obiectivele imediate, propaganda 
susținută în jurul noutăților tehnice 
și a celor mai recente progrese ob
ținute în știință pe plan mondial, 
perfecționarea profesională a ingi
nerilor și tehnicienilor. Pe planuri 
mai largi, inițiativa specialiștilor 
argeșeni are în vedere formarea și 
dezvoltarea în rindul maselor a u- 
nei viziuni reale asupra viitorului. 
De altfel, prima acțiune organizată 
de noua societate tehnico-științifică 
pune în dezbatere publică o temă 
sugestiv intitulată : „Cum vom trăi 
în anul 2 000“.

r--------------------------- \
ANTICIPĂRI - IPOTEZE

în „bătălia anti-poluare":

AGENȚII CHIMICI 
vor ceda locul 
INSECTICIDELOR 

BIOLOGICE?
\/

/-------- ------------
O acerbă campanie inter

națională încriminează fo
losirea în agricultură a u- 
nor produse chimice din 
„familia" pesticidelor : in
secticide. fungicide, ierbi- 
cide ș.a., acuzindu-le de 
distrugerea naturii ; o în
treagă literatură atrage a- 
tenția asupra pericolului pe 
care îl prezintă, pentru om 
și mediul înconjurător, ad
ministrarea anumitor pro
duse chimice. Specialiști 
de prestigiu sînt chemați 
să-și spună cuvîntul in le
gătură cu oportunitatea u- 
nor soluții preventive, în 
anchete organizate de 
F.A.O.

Consecința efectelor ne
dorite asupra omului și 
mediului ale unor mijloace 
de combatere chimică a 
dăunătorilor este oare de 
natură să oprească folosi
rea lor în agricultură ? Lu
crurile trebuie analizate te
meinic. Datele arată că cir
ca 35 la sută din recolta 
mondială cade „pradă** bo
lilor plantelor, dăunătorilor 
și buruienilor. Este de în
țeles efortul specialiștilor 
din lumea întreagă — in 
special, in ultimul deceniu 

V. _____  

— de a cunoaște cît mai 
exact nu numai urmările 
pozitive, dar și efectele ne
gative ale folosirii acestor 
substanțe chimice în agri
cultură și de a le contra
cara. Fiindcă, o dată cu 
distrugerea dăunătorilor și 
buruienilor, dispar insectele 
folositoare, păsările, peștii, 
vinatul, are de suferit 
fauna, în general.

Dintre toate aceste sub
stanțe, cel mai incriminat 
este D.D.T„ căruia i se a- 
duce în plus acuzarea că ar 
provoca, Ia om, cancerul, 
leucemia, unele mutații ge
netice ș.a. Fapt este că „do
sarul D.D.T." conține opi
nii foarte controversate. 
Descoperit, în 1939, de bio- 
chimistul elvețian Paul 
Miiller, a început a fi folo
sit masiv în 1942 în com
baterea malariei, filariozei. 
Succesul înregistrat in iarna 
1943—1944, prin stingerea 
epidemiei de tifos din ora
șul Neapole, în urma folo
sirii D.D.T., asigură o „ca
rieră** strălucită noului pro
dus și, in anii următori, el 
devine arma absolută îm
potriva insectelor purtătoa
re de boli tropicale. Este și 

motivul pentru care, în 
1948, P. Mtiller primește 
premiul Nobel pentru me
dicină. Cu toate observațiile 
grave care i se aduc („de- 
popularea pămintului**) nu 
poate fi negat faptul că, in 
India, prin administrarea
D. D.T a scăzut mortalitatea 
datorată malariei de la 
750 000 cazuri la 1 500. Iată 
de ce Organizația Mondială 
a Sănătății a pus specia
liștilor întrebarea : D.D.T. 
sau malarie ?

Chiar și cei mai categorici 
oameni de știință, care s-au 
declarat împotriva utiliză
rii acestui produs, au tre
buit să recunoască dificul
tatea optării. Dr. Norman
E. Borlaug, de pildă, crea
torul unor soiuri de plante 
productive pentru zonele 
aride ale globului, laureat 
al premiului Nobel pentru 
pace, arc o poziție fermă. 
El afirmă cu claritate că 
ceea ce distruge mediul na
tural nu este folosirea 
(chiar abuzivă) a anumitor 
substanțe chimice, ci modul 
in care omul violează con
stant natura. Borlaug avi
zează opinia publică, cu 
competența specialistului, 

că foametea care amenință 
două treimi din omenire 
constituie un flagel mai re
dutabil decît eventualele 
pericole ale D.D.T. De alt
fel, specialiștii nu au căzut 
încă de acord nici asupra 
acțiunii cancerigene sau 
mutagene a acestui produs, 
datele fiind, după cum spu
neam, controversate.

„Dosarul D.D.T." nu este 
simplu de rezolvat. Cine are 
dreptate, chimistul și agro
nomul, care sint interesați 
in sporirea producției agri
cole, sau iubitorul de na
tură care deplinge sărăcirea 
faunei globului ? Unul din
tre acești iubitori ai natu
rii și consecvent apărător 
al conservării mediului — 
Jean Dorst (autor al cunos
cutei lucrări cu simbolicul 
titlu „înainte ca natura să 
moară"), spre deosebire de 
dr. N. Borlaug care spune 
un „da“ categoric, adoptă 
un „da... insă**... Trecind in 
revistă avantajele și deza
vantajele pesticidelor cu
noscute (într-o anchetă în
treprinsă de F.A.O. și pu
blicată în revista Ceres), 
Dorst este de părere să fie 
folosite cu prudență -pes- 

ticldele clasice, fără a se 
depăși dozele prescrise.

Este deci un fapt unanim 
acceptat că agricultura mo
dernă. industrializată, nu 
poate renunța la utilizarea 
unor asemenea chimicale. 
De aceea s-a pus proble
ma nu a scoaterii, ci a îm
bunătățirii calității lor. a 
realizării unor agenți chi
mici care să nu se acumu
leze in sol sau în organis
me, ci să se descompună cit 
mai repede după adminis
trare. Pină la găsirea unor 
soluții mai bune, țări ca 
Suedia, Germania, Japonia, 
Elveția — iar din anul 
viitor și S.U.A. — interzic 
folosirea D.D.T. pe terito
riile lor.

Specialiștii din .lumea în
treagă își îndreaptă aten
ția, deci, spre soluții noi, 
mai eficace, mai puțin vul
nerabile. Una din aceste di
recții constă în crearea u- 
nor preparate cu selectivi
tate sporită. Este vorba de 
substanțe chimice cu „a- 
dresă directă" care să asi
gure distrugerea unor 
dăunători, fără a influența 
existența celorlalte viețui
toare. Aceasta reprezintă o 

sarcină prioritară a cercetă
rii din țara noastră. Insti
tutul de cercetare pentru 
protecția plantelor din 
București a și realizat u- 
nele insecticide biologice, 
de tipul Thuringin 150 M 
și Muscardin A-45 M, care 
au avantajul distrugerii se
lective a dăunătorilor, per- 
mițînd o intervenție preci
să. Dacă la aceste produse 
arma o constituie bacte
riile, în alte cazuri se cere 
„ajutorul" unor pești mici 
(asemănători boișteanului) 
care, hrănindu-se cu țința- 
rii din orezării, ii devorea
ză fără nici un risc de po
luare. Experimental s-a 
demonstrat că existența a 
500 de femele adulte de 
pești mici pe ha asigură 
dispariția țînțarilor în pro
porție de 95 la sută. Tot 
pentru combaterea acestor 
insecte s-a realizat un in
secticid nepoluant, MON- 
0585, de către firma „Mon
santo" (americană) care a- 
tacă larvele de țințari, fără 
a avea vreo acțiune asupra 
altor organisme și în două 
zile de la administrare se 

descompune și nu lasă re
ziduuri nocive.

Progresele înregistrate în 
diferite țări demonstrează 
posibilitatea omului de a 
ieși victorios și din acest 
conflict cu natura. De pil
dă, cercetători de la Royal 
Agricultural College din 
Uppsala (Suedia) au cons
tatat că cele mai multe din 
pesticidele folosite, de alt
fel, cu succes — distrug in 
același timp și bacteriile 
fixatoare de azot din at
mosferă. Antidotul l-au 
identificat aceiași specia
liști : solul va fi însămînțat 
cu bacterii „învățate" de 
către ei să reziste Ia pesti
cide, așa incit fixarea azo
tului atmosferic să nu mai 
fie stinjenită prin folosirea 
anumitor produse chimice.

Sigur este că „arsenalul" 
mijloacelor de luptă ale o- 
mului cu dăunătorii care îi 
dijmuiesc recoltele se îm
bogățește continuu, fără ca 
acestea să primejduiască 
mediul, flora și fauna.

Elena MANTU
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Excelenței Sale
Domnul DEMETRIO B. LAKAS

Președintele Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMA

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Pa
nama, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre cele mai cordiale 
felicitări, împreună cu urări de fericire personală și prosperitate pentru 
poporul panamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Primire Ia Consiliul de Miniștri

Intilnirea tovarășului Gheorghe Rădulescu 
cu tovarășul M. A. Leseciko

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
Ion Pățan, a primit marți la amiază 
pe deputatul Joe D. Waggonner jr., 
membru al Congresului S.U.A., și pe 
Richard Cook, asistent adjunct al 
președintelui S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Intilnirea de lucru a președinților celor două părți 
in Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică 

intre Republica Socialistă Romănia și Republica 
Democrată Germană

Marți dimineața, a avut loc la 
Consiliul de Miniștri intilnirea de 
lucru între președinții celor două 
părți în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

Delegația română a fost condusă 
de Mihai Marinescu, prim-vicepre- 
ședinte, cu rang de ministru, al 
Consiliului Economic, președintele 
părții române in comisie, iar delega
ția R. D. Germane de dr. Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D. Germane, 
președintele părții R.D. Germane 
în comisie.

La convorbiri au participat, din 
partea română, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și alte persoane oficiale, iar 
din partea R. D. Germane dr. Rudi 
Georgi, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini prelucrătoare și 
autovehicule, dr. Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
și alte persoane oficiale.

INFOR
PRIMIRE lA MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, a primit pe Juan 
B. Martin, fost ministru de externe, 
președintele Camerei Exportatorilor 
din Argentina, care a vizitat țara 
noastră la invitația Camerei de Co
merț, in perioada 8—17 octombrie 
1972.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi cu, privire la rela
țiile bilaterale româno-argentinene, 
precum și asupra unor , probleme 
internaționale actuale.

ÎNTREVEDERI 
ALE MINISTRULUI 
CONSTRUCȚIILOR 

ȘI DEZVOLTĂRII ORAȘELOR 
DIN R. P. UNGARA

Marți dimineața, ministrul con
strucțiilor și dezvoltării orașelor din 
R. P. Ungară. Josef Bondor. care se
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CICLISM

Campionatele de velodrom
Pe velodromul Dinamo s-au înche

iat campionatele naționale de ciclism 
de pistă. Succesul cicliștilor clubului 
gazdă a fost evident ; din șase pro
be, ei au ciștigat cinci — la viteză 
(prin Șt. Leibner), 1 000 m cu start de 
pe loc (prin Anton Neagoe), urmă
rire individual (prin Marin Ioniță), 
urmărire pe echipe (Leibner, Nea
goe, Cîrje, Ioniță) și semifond cu 
adițiune de puncte (prin Marin Io- 
niță). Ultima probă a campionatului 
— cursa cu antrenament mecanic 
(poate cea mai snectaculoșsă dintre 
cursele de velodrom, din păcate însă

FOTBAL

SANCȚIUNI DICTATE
DE U. E. F. A.

Uniunea europeană de fotbal 
(U.E.F.A.), prin comisia de control 
și disciplină, a aplicat o serie de 
sancțiuni unor asociații, cluburi, ju
cători și antrenori vinovati de dife
rite abateri comise in cursul unor 
meciuri disputate in campionatul 
european sau in cupele continentale.

Prima din aceste măsuri privește 
federația belgiană de fotbal, amen
dată cu suma de 10 000 de franci el
vețieni pentru organizarea defectu
oasă a finalei campionatului euro
pean din 18 iunie, cind stadionul 
„Heysel" din Bruxelles a fost inva
dat de suporterii formației R.F. a 
Germaniei, care au perturbat, tot
odată, și festivitatea de închidere a 
competiției. O amendă de 5 000 de 
franci elvețieni a fost aplicată și 
federației vest-germane de fotbal.

In cazul meciului Paok Salonic— 
Rapid Viena. din cadrul „Cupei cu
pelor", clubul grec va trebui să plă
tească o amendă de l 000 de franci 
elvețieni (pentru măsuri insuficien
te de organizare), iar jucătorul Ron
dat va suporta o suspendare de

In aceeași zi, oaspeții americani 
au avut întrevederi la Marea Adu
nare Națională cu Aurel Vijoli, pre
ședintele Comisiei economico-finan- 
ciare, și cu Ilie Rădulescu, vicepre
ședinte al Comisiei pentru politică 
externă, Stanciu Stoian, membru al 
acestei comisii.

Președintele Comisiei eoonomico- 
financiare a oferit un dejun.

(Agerpres)

In cadrul tntllnirii s-a examinat 
stadiul tratativelor asupra unor im
portante acțiuni de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, pre
cum șl noi propuneri pentru care 
s-au stabilit măsuri corespunzătoare,. 
De asemenea, s-a examinat modul 
de desfășurare a schimburilor de 
mărfuri între cele două țări și au 
fost convenite măsuri cu privire la 
dezvoltarea lor în continuare.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

(Agerpres)

CRONICĂ
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Miron Constantinescu a 
fost numit in funcția de președinte 
al Consiliului Economic.

MÂȚII
■iri iui. .jji.'ocJiru bnfvnrf
află într-o vizită in țara noastră, a 
avut o intrevedere cu ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții, Vasile Patilineț. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme 
privind cooperarea intre cele două 
ministere în domeniul materialelor 
de construcții.

★
După-amiază, ministrul construc

țiilor și dezvoltării orașelor din 
R. P. Ungară s-a intilnit cu Petre 
Blajovici, președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia si Admi
nistrația Locală. In cadrul convor
birilor au fost abordate probleme 
privind activitatea în domeniul con
strucțiilor de locuințe și obiective 
social-culturale, al sistematizării și 
dezvoltării localităților rurale și ur
bane în cele două țări.

★
Marți la amiază a sosit in Capi

tală K. A. S. Siriwardane. ambasa
dorul Republicii Shri Lanka in Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)

cu prea mic „acces" la principalele 
noastre secții de ciclism) — a reve
nit cuplului Const. Gonțea (ciclist, de 
la Steaua) — Ion Pomană «(motoci- 
clist). Noii campioni — a căror ten
tativă de a ciștiga eșuase anul tre
cut. datorită unei defecțiuni meca
nice a motocicletei — s-au impus 
net de această dată, parcurgind in 
60 de minute (4 manșe a cite 15 
min.) 69,8 km. Campionul de anul 
trecut (C. Popescu, de la Voința 
București), acum cu un alt motoci- 
clist (Dragoș Panaitescu), a ocupat 
locul secund.

trei meciuri în cupele europene. 
Aceeași pedeapsă a fost aplicată și 
jucătorului englez Ritchie de la clu
bul Stoke City, care a avut o ati
tudine ireverențioasă față de arbi
tru in partida cu formația vest-ger- 
mană F.C. Kaiserslautern.

Au mai fost suspendați pentru ioc 
dur, pe o etapă sau mai multe. Ta- 
sev (Slavia Sofia). Kremers (Schal
ke 04), Jankovici (Zelezniciar Sara
jevo). Lemee (Angers), Kapsis (Pa- 
nathinaikos). Amenzi în bani au fost 
aplicate, de asemenea, cluburilor Ze
lezniciar Sarajevo și Fenerbahce Is
tambul.

Pe de altă parte, clubul corsican 
Bastia, in cazul cind se va califica, 
nu va mai fi acceptat anul viitor 
în competițiile continentale. După 
cum se știe, la 27 septembrie, la 
Aiaccio, in cursul meciului Bastia— 
Atletico Madrid („Cupa cupelor") 
s-au brodus incidente grave. Fe
derația franceză, răspunzătoare de 
organizarea meciului de la Ajaccio, 
a fost amendată cit 1090 de franc’ 
elvețieni și a primit un avertisment.

Marți dimineața. Gheorghe Rădu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne in Comisia interguvernamen- 
tală româno-sovietică de colaborare 
economică, s-a intilnit cu M. A. Le
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. președintele 
părții sovietice in comisie, conducă
torul delegației sovietice care a par
ticipat la festivitatea inaugurării ce
lei de-a II-a ediții a Tirgului Inter
național București.

In timpul întilnirii, au fost exa
minate modul de desfășurare a ac
tivității de colaborare economică in

Plecarea din Capitală a unor delegații 
guvernamentale participante la deschiderea 

oficială a Tirgului Internațional București 
Delegația Uniunii Sovietice

Marți a părăsit Capitala delegația 
guvernamentală a Uniunii Sovietice, 
condusă de M. A. Leseciko, vicepre- 

, ședințe* al Consiliului de Miniștri, 
precum și N. V. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R., care au participat la des
chiderea oficială a celei de-a II-a 
ediții a Tirgului Internațional Bucu
rești.

Delegația R. S.
In aceeași zi a plecat spre patrie 

delegația guvernamentală a R. S. Ce
hoslovace, condusă de Jan Gregor, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Oaspeții au fost salutați de

Delegația R.
Seara a părăsit Capitala delegația 

guvernamentală a Republicii Demo
crate Germane, condusă de dr. Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
R. D. Germane în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică. Delegația a fost salutată de Mi-

Vizita în țara noastră a unei delegații de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez

In perioada 10—17 octombrie 1972, 
o delegație de activiști ai P.M.U.P., 
condusă de Wieslaw Klimczak, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.M.U.P., a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență in domeniul 
muncii de propagandă în țara noas
tră.

Delegația a vizitat obiective indus
triale și- social-culturale. din munici- 

, piui, .București. precum ;,șt,,. județețe 
Argeș și Dîmbovița și a avut convor
biri la Secția propagandă a C.C. al 
P.C.R., la Academia de științe sociale 
și politice .și la Comitetele județene 
de partid Argeș și Dîmbovița.

SĂRBĂTORIREA PROFESORULUI PETRE VANCEA
Cu prilejul împlinirii virstei de 

70 de ani, prof. dr. docent Petre Van- 
cea, membru corespondent al Aca
demiei, a fost sărbătorit, marți dună- 
amiază. Ia Academia Republicii So
cialiste România.

în cadrul ședinței festive, preșe
dintele Academiei, acad. Miron Ni- 
colescu, l-a felicitat pe septuagena
rul om de știință. In continuare, au 
luat cuvintul acad. Stefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei. dr. 
Vasile Netea și dr. Marius Micșa, 
medic primar, șeful secției de oftal
mologie a spitalului din Piatra

TENIS
CLASAMENTUL

„MARELUI PREMIU - F.I.L.T.-
încheiată a 61-a finală a „Cupei 

Davis", atenția iubitorilor sportu
lui alb se îndreaptă acum spre dis
puta pentru primele locuri in clasa
mentul „Marelui premiu" al Federa
ției internaționale de tenis. Ca și 
anul trecut, lupta pentru ciștigarea 
acestui campionat mondial indivi
dual (neoficial) se dă intre Ilie Năs- 
tase (România) și Stan Smith 
(S.U.A.) — scrie comentatorul agen
ției Reuter. în urma lor un singur 
outsider mai periculos, spaniolul 
Manuel Orantes. Un concurs foarte 
important are loc chiar in săotămi- 
na aceasta, la Barcelona, unde vor 
fi prezenți nu numai Năstase și

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Campionatele mondiale de patinaj 

artistic se vor desfășura anul viitor 
la Bratislava, intre 26 februarie și 
6 martie. întrecerile vor avea loc la 
Stadionul de iarnă, care va fi reame- 
najat în acest scop.

Echipa feminină de volei Penicili
na Iași și-a încheiat turneul in 
U.R.S.S., jucind la Leningrad cu for- 
mat'a Inertă Soartak. P--l d"i »-n 
cheiat cu scorul de 3—0 (15—8, 15—11 
15—13) in favoarea gazdelor.

Secretarul Asociației internaționale 
de box amator, Henri Richard Banks 
(Anglia), va ocupa, incepind din a- 
nul 1973, postul de director tehnic al 
Comitetului internațional olimpic, in 
locul Iui Arthur Takac. Rolul direc
torului tehnic constă în as’gurarea 
unei legături permanente între C.I.O. 
șl federațiile sportive internaționale.

Ciclistul olandez Hennle Kuiper, 
care a cuceri: la Miinchen medalia 
olimpică de aur în proba de fond, a 
fost învins in cursa disputată la 
Wiesbaden, dotată cu trofeul „Re
vanșa olimpică". Proba a revenit tî- 
nărului alergător francez Jean Mis- 
sac, în vîrstă de 22 de an!. care a 
parcurs 191 km in 5 h 40 03”. 

tre România și Uniunea Sovietică, 
precum și unele probleme legate de 
dezvoltarea schimbului de mărfuri 
intre cele două țări.

Au participat loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Radu Constantinescu, vice
președinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică, precum și V, S, 
Tikunov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, de lucru.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și de alte persoane 
oficiale. A fost de față V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

Cehoslovace
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior. A fost prezent Mi
roslav Sulek, ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

D. Germane
hai Marinescu, prim-vicepreședinte, 
cu rang de ministru, al Consiliului 
Economic, președintele părții române 
in Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică. A fost prezent 
dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

(Agerpres)

In timpul vizitei, delegația a fost 
primită de către tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

★

Ieri la amiază, delegația s-a îna
poiat in patrie. La plecare, pe aero
portul Otopeni, delegația a fost sa
lutată de Alexandru Szabo,, adjunct . 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. A 
fost de fată Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

Neamț, care au relevat activitatea 
prodigioasă desfășurată de prof. dr. 
Petre Vancea in domeniul oftalmo
logiei și al chirurgiei oculare, pre
cum și contribuția sa importantă la 
studierea și tratarea unor maladii 
do acest gen. Vorbitorii au subliniat, 
de asemenea, că atit lucrările știin
țifice, cit și rezultatele practice ale 
muncii de cercetare l-au făcut cu
noscut și apreciat in țară și peste 
hotare, meritele sale fiind j^solăti- 
te prin numeroase distincții și titluri 
naționale și internaționale.

Smith, dar și alte „rachete" cele
bre. Ordinea primelor locuri va fi 
decisă, probabil, in ultimele tur
nee ale anului, care se vor desfă
șura, bineînțeles, pe terenuri acope
rite. Ele vor avea loc la Paris, 
Stockholm și in Anglia. Deocamda
tă. in clasamentul „Marelui Premiu-
F.I.L.T."  conduce Ilie Năstase cu 
543 puncte, urmat de Stan Smith 
— 422 puncte și Orantes — 416 
puncte. „Marele Premiu-F.I.L.T." re
zervat jucătoarelor de tenis s-a în
cheiat, după cum se știe, cu victo
ria cunoscutei campioane americane, 
Billie Jean King.

Turneul feminin de tenis de Ia 
Boca Raton (Florida) a fost ciștigat 
de tinăra jucătoare americană Chris 
Evert (in virstă de 17 ani), revelația 
actualului sezon. In finală, Chris 
Evert a invins-o cu 7—5, 6—4 pe cu
noscuta tenismană australiană Kerry 
Melville. Reamintim că. în semif’na- 
lă, Chris Evert a eliminat-o cu 6—4, 
6—2 pe principala favorită a con
cursului, campioana americană Billie 
Jean King.

Schimbare de lider in cursa ci
cliști de șase zile, care se desfășoară 
în prezent pe velodromul acoperit 
din Berlinul occidental. Duipă 98 de 
ore, in care au fost parcurși 1 686,600 
km, pe primul loc in clasament a 
trecut cuplul olandez Rene Pijnen- 
Leo Duyndam cu 294 puncte. Ii ur
mează, la un tur, perechile Sercu 
(Belgia)-Van Lancker iFranțal. Fritz- 
Peffgen (R.F. a Germaniei) și 
Schulze-Renz (R.F. a Germaniei).

La Bilbao s-a disputat meciul ami
cal de fotbal dintre echipa locală A- 
tletico și formația Partizan Belgrad. 
Fotbaliștii spanioli au obținut victo
ria cu scorul de 2—1 (2—0) prin go
lurile marca; e de Arieta fmin. 18) și 
Ortundo (min. 23). Punctul oaspeților 
a fost inserts în minutul 52 de Botici.

Din agenda Tirgului Internațional
București -1972

ZILE ALE UNOR ȚARI 
PARTICIPANTE

R. D. GERMANA
prilejul Zilei naționaleCu 

R. D. 
țional

a
Germane, la Tirgul Interna- 

București, consilierul co
mercial al Ambasadei R.D. Germa
ne, Karl-Heinz Zirpel, și directorul 
pavilionului acestei țări, Kurt 
Thiele, au oferit o recepție.

Au participat Mihai Marinescu, 
prim-vicepreședinte, cu rang de 
ministru, al Consiliului Economic, 
Ion Florescu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Cornel 
Pinzaru, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Cicerone Gorunescu, secretar ge
neral al Camerei de Comerț, direc
tori de întreprinderi românești de 
comerț exterior.

Au fost prezenți Kurt Fichtner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, Rudi Geor
gi, ministrul industriei construcți
ilor de mașini prelucrătoare și 
autovehicule, dr. Hans Voss, amba
sadorul R.D. Germane la București, 
directori de pavilioane ale unor țâri 
participante la tirg.

BELGIA
Tirgul Internațional 
avut loc ziua Belgiei, 

ambasadorul J.

I

Marți, la 
București a 
Cu acest prilej, 
Adriaenssen și Maurice Hoorn, di
rectorul pavilionului, au oferit o 
recepție.

Au participat Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț, di
rectori de întreprinderi românești 
de comerț exterior, alte persoane 
oficiale române.

Au fost prezenți 
corpului diplomatic, 
pavilioane naționale, 
afaceri.

ai 
de 
de

membri 
directori 
oameni

ELVEȚIA
deLa recepția oferită marți seara 

Alfred Rappard. ambasadorul Elve
ției la București, de Oficiul de 
expansiune comercială și firmele 
elvețiene prezente la cea de-a doua 
ediție a Tirgului internațional Bucu
rești, cu ocazia zilei Elveției, au 
participat membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, 
ai Camerei de Comerț, alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Bucu
rești, directori ai unor pavilioane 
naționale și conducători de firme 
de peste hotare participante la tirg.

S.U.A
Cu ocazia zilei S.U.A., la Tirgul 

Internațional București, Joe D. 
Waggonner jr., membru al Congre
sului S.U.A., reprezentantul perso
nal al președintelui Nixon lâ această 
tnanifestare internațională, a oferit 
marți seara o recepție.

Au participat Gheorghe Cocoș, 
adjunct al ministrului energiei elec
trice, Traian Pop, adjunct al minis
trului educației și invățămintului, 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., alte persoane 
oficiale.

A fost de față Leonard C. Meeker, 
ambasadorul Statelor Unite Ia Bucu
rești, Richard Cook, asistent adjunct 
al președintelui S.U.A.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Bucureștiul necunoscut.
9,25 Prietenii lui Așchiuțâ — emi

siune pentru preșcolari. 
„Traista cu povești*4.

9,50 Publicitate.
10,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 25-a.
10.30 Comentariu la 40 de steme. 

Județul Bistrița-Năsăud.
10.50 Telecinemateca pentru copii : 

„Colț Alb**.
12.30 Universitatea TV.
12.55 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de limba 
germană. Lecția a 23-a.

18,00 Studioul artistului amator.
Oaspeții primei emisiuni :
laureați ai concursului for
mațiilor de amatori din Ca
pitală, dotat cu trofeul „Are
nele Romane".

18,15 Semnificații « Informarea 
maselor și rolul social al opi
niei publice.

18,35 Tragerea Pronoexpres.
18,45 Muzica. Emisiune de actuali

tate muzicală.
19,00 Timp și anotimp în agricul

tură.
19.20 1001 de seri : „Prințesa de 

mac" (IV).
19.30 Telejurnal « în cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Teleobiectiv.
20.20 Telecinemateca : „Legenda în- 

drăgostiților" Regia : Jean 
Delannoy. Cu : Jean Marais, 
Jean Murat, Medeleine So- 
logne. Junie Astor.

22.10 Teleglob. Imagini din Ungaria.
22.30 „24 de ore**.

PROGRAMUL II f
20,00 O viață pentru o Idee : Dimî- 

trie Guști (I).
20,25 România în lume.
20.55 Agenda.
21,05 Portativ ’72.
21.50 Cărți și idei. Un eveniment 

editorial : „Dada Literară** în 
ediție facsimilată. Participă : 
Al. Piru, Eugen Simion.

22.10 Roman foileton : „Elizabeth 
R“ — „Puiul de leu“ — par
tea I.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

19, 2# și 21 octombrie. In țară : în 
prima parte a intervalului, vremea 
va fi in general frumoasă, cu cerul 
variabil. Apoi ceru! se va înnora, 
mai ales în jumătatea estică a tării, 
unde, local, va incepe să plouă. Vin- 
tul va sufla slab pină la potrivit, 
predomlnînd din sectorul nordic. In a 
doua parte a intervalului temperatu
ra va înregistra o scădere. Minimele 
vor oscila intre zero și li) grade, loca! 
mai coborîte in nordul tării, iar 
maximele vor fi cuprinse între 10—20 
grade, mai ridicate în primele zile in 
sud-vestul tării. Local se va semnala 
ceață.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

IRLANDA
Cu prilejul zilei Irlandei, la Tir

gul Internațional București, J.T. 
Godfrey, subsecretar de stat in Mi
nisterul Industriei și Comerțului, a 
oferit o recepție. Au luat parte Va
sile Răută, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și alte persoane 
oficiale.

VIU INTERES PENTRU 
EXPONATELE ȚARII 

NOASTRE
încă din primele ore care au tre

cut de Ia deschiderea oficială a 
tirgului. standurile românești au 
cunoscut o mare afluență de vizi
tatori. Care din produsele expuse 
de firmele românești se bucură —■ 
pină acum — de cel mai mare in
teres in rîndul specialiștilor și oa
menilor de afaceri ? — l-am între
bat pe tov. Nicolae Petrescu, direc-

tor general in Ministerul Comer
țului Exterior.

— Este greu să evidențiez un ex
ponat sau altul, din cele 1 500 de 
categorii de produse prezentate la 
tirg de firmele românești, ne-a răs
puns interlocutorul. Totuși, unele 
dintre ele au constituit, chiar de 
la început, un punct de atracție 
deosebită, datorită performanțelor 
lor superioare. Domeniul electro
tehnicii românești se pare că tre
zește un interes viu in rîndul spe
cialiștilor — și, mai ales, centra
lele telefonice. In centrul atenției 
se află, de asemenea, mașlnile- 
unelte românești și echipamentul 
energetic.

— Cunoaștem că, în prima oră 
de la deschiderea Tirgului Inter
național București, a fost în
cheiat și primul contract de export 
românesc. întreprinderea de co
merț exterior „Industrialexport" a 
semnat un contract de export cu 
A. Paladiun. directorul general al 
fabricii de tractoare de la Tabriz 
din Iran, întreprindere construită 
in cooperare cu România. Potri
vit contractului, uzina brașoveană 
Urmează să livreze in continuare 
părți componentă .ale . tractorului 
U-445. dare, se ’asambiează iii’ fa
brica iraniană.

Ne puteți releva evoluția tran
zacțiilor comerciale perfectate pină 
in prezent ?

— Desigur. Valoarea contracte
lor Încheiate de întreprinderile ro
mânești. in prima zi a tirgului, 
denășeste zeci de milioane lej va
lută. dintre care cea mai mare 
parte, peste 80 Ia sută, se referă 
la exportul industriei construcții
lor de mașini.

viața internațională

Convorbirile sovieto-egiptene
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 

Moscova au continuat, marți, con
vorbirile intre Alexei Kosighin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornii. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și primul minis
tru al Republicii Arabe Egipt. Aziz 
Sedky, care face o vizită oficială in

Lucrările Comisiei mixte sovieto-americane 
pentru problemele comerțului

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
în capitala Statelor Unite se desfă
șoară lucrările Comisiei mixte sovie
to-americane pentru problemele co
merțului, organism creat în confor
mitate cu înțelegerile realizate in mai 
1972, în cadrul convorbirilor dintre 
conducătorii sovietici și președintele 
S.U.A.. Richard Nixon — informează 
agenția T.A.S.S. Au fost prezentate 
rapoartele grupurilor de lucru referi
toare la stadiul tratativelor in vede
rea încheierii acordului comercial in

Intilnirea miniștrilor chimiei1

din țări membre ale C.A.LR.
SOFIA 17 (Agerpres). — La Vama 

a avut Ioc o intilnire a miniștrilor 
chimiei din țări membre ale C.A.E.R. 
Au fost discutate probleme legate de 
extinderea in continuare a colaboră
rii in domeniul industriei chimice 
între țările membre ale C.A.E.R. S-au 
stabilit noi parametri de dezvoltare 
a acestei importante ramuri econo
mice.

La Întrunire au participat miniștrii 
industriei chimice din U.R.S.S. — 
Leonid Kostandov, R. P. Ungară — 
Gabor Feher, R. D. Germană — Gun
ter Viszovski, R. P. Polonă — 
E. Oleszewski, Republica Socialistă 
România — Mihai Florescu, și minis
trul industriei grele din R. P. Bul
garia — Hristo Panaiotov.

OPINII ALE UNOR 
PARTICIPANT! 

DE PESTE HOTARE
Consider că apropiata vizită 

care președintele Consiliului
pe 

___ ,_______ de 
Stat, Nlcolae Ceaușescu, o va face 
în Belgia va marca o nouă etapă 
in dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile noastre și, îndeosebi, a legătu
rilor economice și de cooperare, 
va contribui la o mai mare apro
piere intre țările și popoarele 
noastre — a spus Constant Helssen, 
președintele Comitetului economic 
belgian pentru promovarea comer
țului cu România.

După cum se știe, am semnat In 
luna mai a acestui an un protocol 
belgiano-român de cooperare eco
nomică, Apreciez că avem mari 
posibilități de conlucrare în acest 
domeniu. De altfel, în prezent 
sint examinate o serie de propu
neri de cooperare intre firmele 
belgiene și românești. Cea de-a 
doua ediție a Tirgului Internațio
nal București arată că multe fir
me belgiene sint interesate în co
laborarea cu România. Constat o 
creștere calitativă a mașinilor și 
utilajelor românești, aceasta coreș- 
punzind efortului susținut al tării 
dv. pe linia industrializării. Relev, 
de asemenea, succesele obținute în 
direcția ridicării nivelului estetic 
al produselor.

KURT THIELE, directorul expozi
ției colective a Republicii Democra
te Germane : „La Tirgul Internațio
nal de la București din acest an. 
Republica Democrată Germană ex
pune o selecție de produse din vas
tul program de export al industriei 
sale. Pe primul plan se situează ma
șinile și utilajele, liniile tehnologice 
și sistemele de aparataje din cele 
mai diferite domenii de utilizare, 
produse care se disting prin funcțio
narea economică și au un înalt nivel 
de siguranță in exploatare. Ex
poziția colectivă a R. D. Germane 
de la București are scopul special 
de a da noi și importante impul
suri colaborării economice cu Re
publica Socialistă România. Vizita
rea pavilionului R.D.G. de către 
conducătorul statului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
inaugurării tirgului, a fost un semn 
de înaltă cinste, o dovadă a dorin
ței României de a intensifica schim
burile comerciale și tehnico-științi- 
fice cu Republica Democrată 
mană".

Ger-

CONFERINȚE - 
SIMPOZIOANE

Un ciclu de conferințe tehnice,
pentru specialiștii din metalurgia 
feroasă și neferoasă, a început ieri 
la pavilionul I al Complexului ex- 
pozițional din Piața Scinteii. Aceste 
înțilniri se. desfășoară, șub egida Mi
nisterului Industriei, Metalurgice.

• Cu ocazia celei de-a doua ediții 
a Tirgului Internațional București, 
Întreprinderea pentru întreținerea 
și repararea utilajului de calcul a 
organizat un simpozion industrial de 
„service" pentru tehnica de calcul. 
La lucrările simpozionului, desfășu
rate în perioada 14—16 octombrie, 
au luat parte numeroși specialiști 
români și străini.
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Uniunea Sovietică. Cu acest prilej, 
a fost încheiat schimbul de vederi 
cu privire la problemele evoluției 
relațiilor sovieto-egiptene și situației 
din Orientul Apropiat, relatează •- 
genția T.A.S.S. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme internaționale de 
interes reciproc. S-a convenit să fie 
dat publicității un comunicat cu pri
vire la rezultatele convorbirilor.

S

tre cele două state. reglementarea 
problemelor financiare „imprumut- 
inchiriere", participarea sovieto-ame- 
ricană la realizarea unor proiecte in
dustriale, acordarea reciprocă de cre
dite, la problema licențelor, paten
telor, drepturilor de autor și taxelor 
vamale.

La lucrările comisiei participă mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., Nikolai Patolicev, fi mi
nistrul comerțului al S.U.A, Peter 
Peterson.

Relațiile , 
bulgaro — iraniene 

pe calea dezvoltării
TEHERAN 17 (Agerpres). — In 

toastul rostit la recepția oferită in 
cinstea președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, Stanko To
dorov, care se află intr-o vizită ofi
cială la Teheran, primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a 
evidențiat că, in perioada relativ 
scurtă de la stabilirea relațiilor di
plomatice dintre cele două țări, au 
fost încheiate o serie de acorduri bi
laterale economice și comerciale. Ac
tuala vizită, a spus vorbitorul, cre
ează noi posibilități pentru extinde
rea colaborării multilaterale bulgaro- 
iraniene.

La rîndul său, Stanko Todorov a 
arătat că sint numeroase posibilități 
nefolosite incă pentru cooperarea 
multilaterală dintre Bulgaria și Iran.



We saigwze nevoite să abandoneze NEERLANDEZĂ VOLUMUL

guvernamentale românebaza Mv Thanh NICQLAE CEÂUȘESCUADUNĂRII GENERALE
A O.N.U,

să-și abandoneze pozițiile in

agenția
mai mult de 33 km

în 
de 
de 
in

unele, la 
de oraș.

baze 
nordul

Republica Arabă 
guvernului aces-

neslăbită 
din Viet- 
la 33 km 
Centrale, 
acest pe-

importantei 
de la Ben Het, în 
Kontum.
U.P.I. relatează că 
au blocat șoseaua

energic pentru respectarea 
fiecărui popor de a-și ho- 

soarta, în conformitate

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN IN COMITETUL 
PENTRU PROBLEMELE COLONIALE AL

a fost întîmpl-
ministrul

Demers libanez către 
Consiliul de Securitate

plozive în puncte situate, 
nu

SUB PRESIUNEA FORȚELOR PATRIOTICE

provincială Pleiku, in zona Platourilor 
retragă și Scrieri politice"

forțele 
nr. 1, 
comu-

vizita in Siria LA BRUXELLES A APARUT IN LIMBA

VIETNAMUL DE SUD 17 (Agerpres). — Sub presiunea 
a formațiunilor de luptă ale forțelor patriotice de eliberare 
naniul de sud, efectivul saigonez al bazei My Thanh, situată 
sud-est de capitala 
* fost obligat să se 
rimetru.

După cum subliniază ___ ....
France Presse, această nouă infrîn- 
gere suferită de trupele regimului 
Thieu intervine la numai șase zile 
după evacuarea 
saigoneze 
provinciei

Agenția 
patriotice 
cea mai importantă cale de 
nicație intre nord-vestul Vietnamu
lui de sud și Saigon, aruneînd 
aer, la 40 km de oraș, un pod 
mari dimensiuni. Au continuat, 
asemenea, cu intensitate, luptele 
întreaga zonă înconjurătoare a Sai- 
gonului.

Agenția Associated Press infor
mează că, luni noaptea și marți di
mineața. aviația americană și-a con
tinuat bombardamentele masive în 
zona Salgonului, lansînd 800 tone ex-

Intrarea in vigoare

STOCKHOLM 17 (Agerpres). 
— Agenția United Press Inter
national informează că la Stock
holm a avut loc un miting de 
protest împotriva bombardamen
telor efectuate de S.U.A. asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. Prin
tre participanți s-a numărat și 
ambasadorul R.D.V. în Suedia, 
Nguyen Huu Ngo, care a decla
rat că aviația americană consi
deră orașele și celelalte zone 
populate nord-vietnameze drept 
„obiective strategice". Ca urma
re, numeroase localități au fost 
parțial sau complet distruse.

Participantii la miting au a- 
doptat o rezoluție in care cer 
încetarea necondiționată a bom
bardamentelor. retragerea tru
pelor S.U.A. din Indochina și 
recunoașterea de către toate 
țările a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

NEW YORK 17. — Trimisul spe
cial Agerpres. C. Vlad. transmite : 
Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor din Comitetul pentru problemele 
coloniale, care examinează situația 
din teritoriile africane aflate sub 
dominația colonială portugheză, de
legatul român Emilian Manciur a 
subliniat că. în abordarea acestui 
punct. România pornește de la prin
cipiul unanim recunoscut al dreptu
lui popoarelor de a-și hotărî in mod 
suveran soarta, de a scutura jugul 
colonial și a-și afirma, în deplină li
bertate, ființa națională, în confor
mitate cu interesele și aspirațiile 
sale. Poporul român, a continuat 
el, sprijină cu hotărîre lupta eroică 
pentru libertate și progres social a 
popoarelor din Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau, acordîndu-le ajutor 
moral, politic și material în acest 
sens. România întreține contacte 
strînse cu mișcările de eliberare na
țională din coloniile portugheze și 
din alte teritorii.

Simplele condamnări verbale, re
zoluțiile de admonestare a rînduie- 
lilor colonialiste nu sint 
Se impune adoptarea 
unor măsuri eficiente 
contribui la obținerea 
independentei țărilor 
oorimate, la abolirea 
oricăror practici coloniale, 
derăm că este de datoria O.N.U. să

suficiente. 
neîntirziată a 
care să noată 
în practică a 
si nonoarelor 
definitivă a 

Consi-

acționeze 
dreptului 
tărî singur 
cu propriile interese, și să acorde un 
sprijin politic și material 
mișcărilor de eliberare națională 
teritoriile aflate sub dominația 
lonialâ. în acest sens, delegația 
mână va sprijini rezoluțiile ce 
fi propuse în scopul determinării 
tragerii trupelor portugheze de 
teritoriile Angolei. 
Guineei-Bissau și 
inițiate pe linia 
torării materiale i 
tre comunitatea 
mișcărilor de eliberare națională.

★
în intervenția sa în cadrul Comi

tetului pentru problemele juridice, 
delegatul român Dumitru Ceaușu a 
evidențiat că procesul de intensifi
care și lărgire a relațiilor de coope
rare economică între state este in
fluențat, in mare măsură, de exis
tenta unor instituții și reguli juri
dice. general acceptabile, de drept 
comerc'al internațional. România, a 
spus el. acordă sprijinul său tuturor 
acțiunilor constructive întreprinse în 
cadrul C.N.U, pentru intensificarea 
schimburilor comerciale internațio
nale, în scopul accelerării progresu
lui economic și social al tuturor ță
rilor lumii.

hotărît 
din 
co- 
ro- 
vor 
re- 
pe 

. Mozambicuiui și 
măsurile ce vor fi 
intensificării aju- 

și morale, de că- 
internațională. a

DAMASC 17 (Agerpres).
17 octombrie a sosit la Damasc de
legația guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Delegația română întreprinde 
o vizită oficială în 
Siriană, la invitația 
tei țări.

Delegația română 
nată de Abdallah Khani, 
planificării, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, precum și de func
ționari superiori din M.A.E. sirian.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Libanul 
a înaintat o plîngere Consiliului de 
Securitate în legătură cu atacurile 
întreprinse Ia 15 octombrie de avia
ția israeliană asupra unor localități 
libaneze — informează agenția U.P.I., 
citind agenția națională de știri li
baneză. Măsura — se precizează — 
a fost luată în urma unei sesiuni de 
urgență a cabinetului libanez, prezi
dată de președintele Suleiman Fran- 
gieh.

v

a tratatului cu privire
la trafic intre

R. D. G. si R. F. Gș
BONN 17 — Trimisul special Ager

pres, V. Crișu, transmite : Secretarul 
de stat la Cancelaria federală a R.F. 
a Germaniei, Egon Bahr, și secretarul 
de stat la Consiliul de Miniștri al 
R.D. Germane, Michael Kohl, au efec
tuat marți, 17 octombrie, la Bonn, 
schimbul de note cu privire la pro- 

. blemele de trafic prevăzut în art. 33 
al tratatului încheiat în acest dome
niu între cele două state germane.

In legătură cu aceasta, cancelarul 
Willy Brandt a declarat, la un mi
ting electoral al Partidului social-de
mocrat, care a avut loc marți la 
Wuerzburg : „Luni, Camera Populară- 
a R.D.G. a ratificat tratatul cu privire 
la trafic. La 17 octombrie, secretarii 
de stat KohI și Bahr au procedat la 
schimbul de note referitor la acest 
tratat. In aceste note, se constată că 
sînt îndeplinite de ambele părți pre
misele de ordin intern ale fiecărui 
stat semnatar pentru intrarea în vi
goare a tratatului. Prin aceasta, tra
tatul intră în vigoare la 17 octom
brie 1972, la miezul nopții. Con
comitent, devin eficiente facilită
țile in domeniul călătoriilor în 
cadrul traficului dintre cele două state 
germane. R.D.G. va înlesni cetățenilor 
săi călătoriile în R.F.G. in cazuri ur
gente de familie. Posibilitățile de că
lătorie din R.F.G. în R.D.G. vor fi, de 
asemenea, lărgite".

S. U A.

„Gallup“ privind alegerile

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Cu aproape trei săotămîni înaintea 
desfășurării alegerilor prezidențiale 
din S.U.A., candidatul Partidului re
publican. actualul președinte Ri
chard Nixon, deține un avans de 26 
de procente asunra candidatului de
mocrat, senatorul George McGovern 
— indică 
fectuat de 
Astfel, 60 
consultați 
ședîntelui 
rului din
altor candidați, iar 5 la sută sînt încă 
nedeciși.

rezultatele unui sonda] e- 
Institutul „George Gallup", 
la sută dintre alegătorii 
ar acorda voturile lor pre- 
Nixon. 34 la sută senato- 
Dakota de Sud. 1 la sută

PARIS
V

Sesiunea Conferinței

PARIS 17. — Corespondentul Ager
pres transmite : Marți a avut loc 
deschiderea celei de-a 17-a sesiuni a 
Conferinței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO). La lu
crările conferinței, care are loc din 
doi în doi ani, participă reprezentanți 
din peste 120 de țări, între care și 
România. Delegația română este con
dusă de ambasadorul Valentin Lipatti, 
directorul Direcției Relații Culturale 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Pentru prima oară participă la Con
ferința generală o delegație a Repu
blicii Populare Chineze, care și-a luat 
locul său legitim în această organiza
ție internațională.

UNESCO
Conferința generală a fost deschisă 

de președintele sesiunii precedente, 
Atillio Dell’Oro Mâini, reprezentantul 
Argentinei.

In prima zi a lucrărilor, la punctul 
de pe ordinea de zi privind verifi
carea deplinelor puteri ale delegații
lor participante, șeful delegației ro
mâne a făcut o declarație în care a 
arătat că guvernul țării noastre con
sideră că singurul guvern 
Vietnamului de sud este 
Revoluționar Provizoriu al 
Vietnamului de Sud. De
guvernul român consideră că singurul 
reprezentant legitim al Cambodgiei 
este Guvernul Regal de Uniune Na
țională al prințului Norodom Sianuk.

legitim al 
Guvernul 

Republicii 
asemenea,

agențiile de presă
Întrevederi româno-ca- 

nadiene» George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al României, a avut un schimb 
de vederi cu John Alstead, asistent 
al subsecretarului de stat pentru afa
cerile externe al Canadei, în proble
me de interes comun ale evoluției si
tuației internaționale, inclusiv pregă
tirea conferinței de 
colaborare in 
G. Macovescu 
tarului de stat 
cerile externe 
blay.

securitate și 
Europa. De asemenea, 
a făcut o vizită secre- 
ad-interim pentru afa- 
al Canadei, P. Trem-

La invitația președintelui 
R. S. F. Iugoslavia,Iosip Brf,z 
Tito, marți a sosit într-o vizită ofi
cială la Belgrad regina Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord. Elisabeta a Il-a. La aero
port, regina și persoanele care o în
soțesc au fost întîmpinate de pre
ședintele Tito și 
iugoslavi.

alți conducători

a fost semnat un

La Invitația Parlamentu
lui belgian, 13 Bruxelles a so
sit, în.tr-o vizită oficială, o delegație 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S.. con
dusă de Iadgar Nasriddinova. pre
ședintele Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem.

Convorbiri cubano-ceho-
SlOVaCC. k® Havana au început 
convorbirile între ministrul de ex
terne al Cubei, Râul Roa, și ministrul 
cehoslovac al afacerilor externe, 
Bohuslav Chnoupek, care face o vi
zită oficială în Cuba.

La Tirana
protocol privind 
mărfuri dintre R. P. Albania și R. P. 
Bulgaria pe anul 1973. Protocolul pre
vede o creștere de 7 la sută a volu
mului comerțului bilateral, în raport 
cu anul 1972.

schimburile de

Cei 11 pescari cubanezi, 
membri ai echipajelor navelor de 
pescuit „Aguja" și „Plataforma 4“, 
care au fost atacate și scufundate in 
apele internaționale de către două 
ambarcațiuni piraterești la bordul că
rora se aflau contrarevoluționari de 
origine cubaneză, 
vana. Descoperiți 
un elicopter care 
capitala Insulelor
cubanezi au fost transportați în pa
trie la bordul unui aparat aparținînd 
liniilor aeriene cubaneze.

i

s-au întors la Ha
in largul mării de 
i-a dus la Nassau, 
Bahamas, pescarii

FEBRA ELECTORALA" PRECOCE
alegerile legislative 

luni, viața politică
Deși pină la 

mai sint citeva 
franceză înregistrează în ultima vre
me o temperatură electorală în creș
tere susținută. Declarațiile, comuni
catele, conferințele de presă, luările 
de poziție ale diverselor grupări po
litice se succed cu repeziciune, mar- 
cind un dinamism puțin obișnuit la o 
distanță atît de mare de confrunta
rea electorală propriu-zisă.

Ultimul eveniment în acest sens 
l-a constituit ședința forului condu
cător al U.D R., formație care, prin 
cei 280 de aleși ai săi, deține majo
ritatea in Adunarea Națională. Dis
cursul rostit în cursul ședinței de 
Alain Peyrefitte, secretar general al 
partidului, a confirmat faptul că 
U.D.R. se află în fața unei bătălii 
electorale dificile. Observatorii subli
niază apelul la unitate adresat mem
brilor mișcării în termeni mai ener
gici și mai severi ca orieînd. Expli
cația poate fi găsită chiar in frazele 
discursului. „Adevăratul pericol e- 
xistă .în noi înșine — sublinia Alain 
Peyrefitte. Este vorba de febrilitate, 
de neliniște. Iată de ce directiva e- 
sențială pe care o dau este aceea de 
a vă păstra calmul. Calmul ne este 
mai necesar ca orieînd".

De unde provin „febrilitatea" și 
„neliniștea” la care se făcea referire ? 
După cum 
namentală 
șl demisia 
al U.D.R.,

nii septembrie, au fost interpretate 
de majoritatea comentatorilor poli
tici din Paris ca exprimind eforturile 
pe linia relansării politice a mișcării 
U.D.R., a îmbunătățirii imaginii sale 
în ochii opiniei publice. Dar o serie 
de evenimente din ultimele luni, 
printre care puternica creștere a pre
țurilor din luna august, precum și

CORESPONDENȚA DIN PARISf

se știe, remanierea guver- 
din această vară, precum 
fostului secretar general 
survenită la Începutul lu-

revelațiile publicate în mai multe 
organe de presă asupra imixtiunii u- 
nor oameni politici în afaceri des
tul de tulburi nu au fost în măsură 
să contribuie la acest obiectiv. Mai 
mult, din declarațiile făcute în ultima 
vreme de unii parlamentari ai U.D.R. 
a reieșit existența unor divergențe 
în interpretarea unor principii diri
guitoare, atit pe plan doctrinar, cît 
și pe planul politicii concrete.

Presa franceză consideră totodată că 
„febrilitatea" și „neliniștea" amintite 
mai sus sînt de asemenea legate de 
faptul că pe eșichierul vieții politice 
franceze a apărut și se consolidează o 
nouă forță, reprezentată de alianța 
comuniștilor, socialiștilor și radicali
lor de stingă. De altfel, în discursul 
citat, secretarul general al U.D.R. a

subliniat „mai ales puternica amenin
țare" din partea frontului comun al 
stingii. Se recunoaște astfel deschis 
însemnătatea forței de atracție pe 
care o poate exercita asupra opiniei 
publice programul comun de guver- 
nămînt al stingii. Acest program con
stituie,' in ultima vreme, subiectul a 
zeci și sute de dezbateri, la care par
ticipă mase largi de muncitori, func
ționari și intelectuali. Efortul principal 
pe care-1 desfășoară în acest moment 
comuniștii și socialiștii francezi este 
îndreptat spre realizarea unității la 
baza acestei amole mișcări și 
rea i 
partide.

Dună cum consemna recent 
„L’HUMANITE", in zece departamen
te comuniștii și socialiștii desfășoară 
împreună campania pentru programul 
comun”. Pe de altă parte, „LE MON
DE" remarca declarația făcută de 
Claude Estier și Georges Sarre, se
cretari ai Partidului socialist, care au 
subliniat că dacă rezultatul alegeri
lor din 1973 trebuie să fie decisiv, 
„aceasta se datorește faptului că to
tul s-a schimbat în mișcarea de stingă 
după semnarea programului comun".

Toți acești factori explică de ce 
campania electorală cunoaște de pe 
acum o intensitate rar întilnită, cu 
cîțeva luni înaintea unui scrutin care 
va fi, conform tuturor aprecierilor, 
foarte disputat.

întări- 
solidarității dintre cele două

ziarul

Paul D1ACONESCU

GENEVA 17 (Agerpres). — Opt țări 
latino-americane, prezente la cea 
de-a 12-a sesiune a Consiliului Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare, au dat publicității o decla
rație în sprijinul Republicii Chile în 
conflictul cu compania nord-ameri- 
cană „Kennecott".

„Orice tentativă de a opri sau îm
piedica, direct sau indirect, dreptul 
suveran al unui stat de a dispune în 
mod liber de resursele sale naturale 
violează principiile autodeterminării 
și suveranității statelor, recunoscute 
în Carta Națiunilor Unite", se subli
niază în declarație.

Cele opt state latino-americane 
exprimă profunda îngrijorare față

. situația creată de acțiunea companiei 
„Kennecotit" și 
nergice pentru 
rea efectivă a 
in declarație.

cheamă la măsuri e- 
respectarea și aplica- 
principiiloc enunțate

își 
de

★ ,
PARIS 17 (Agerpres). — Consiliul 

internațional al țărilor exportatoare 
de cupru (C.I.P.E.C.) s-a întrunit 
luni, la Pans. într-o primă ședință 
destinată adoptării unor măsuri de 
sprijinire a Republicii Chilie, în con
flictul cu compania minieră america
nă „Kennecott". Reuniunea a avut Ioc 
la cererea membrilor chilieni ai 
C.I.P.E.C., sprijinită de reprezentan
ții Republicii Zair, Zambiei și Pe
rului.

Condamnare fermă a actelor

*

i*
transmit

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Se împlinesc 5 ani de la e- 
fectuarea primelor cercetări 
directe asupra atmosferei pla
netei Venus, relatează agenția 
T.A.S.S. La 18 octombrie 1967, 
nava automată sovietică „Ve- 
nus-4“ a pătruns in atmosfera 
planetei și a realizat primele 
măsurători directe, inaugurind 
o nouă etapă in studierea siste
mului so'ar. Soluțiile adoptate 
la proiectarea navei „Venus-4" 
au fost folosite și la realizarea 
altor stații de acest tip. lansate 
in 1969, 1970 și 1972. Rezultate 
deosebite au fost obținute in 
cadrul zborului navei „Venus- 
8“, care s-a încheiat in iulie a- 
nul acesta. Nava a concentrat 
toate cuceririle tehnice in con
strucția vehiculelor spațiale de 
acest tip. Ea a coborit lin pe 
partea luminoasă a Luceafăru
lui, manevră cu un grad sporit 
de dificultate in comparație cu 
realizarea unei coboriri în zona 
întunecată a planetei. Cu acest 
zbor a fost deschisă și prima 
pagină a geologiei interplane
tare, la bordul navei fiind 
instalat un spectrometru cu 
raze Gama.

A 13-a Expoziție interna
țională arta culinară și cea de-a 
22-a Expoziție de utilaje și echipa
mente pentru hoteluri și restaurante, 
la care au participat reprezentanți 
din 22 de țări, au avut loc la Frank
furt pe Main. Din România a luat 
parte, pentru prima oară, o echipă 
culinară, căreia î-au fost decernate 
5 medalii de aur.

BELGRAD 17 — Coresponden
tul nostru G. Ionescu transmite : 
Prezența baletului Operei Ro
mâne la tradiționalul festival de 
muzică „Bemus“ de la Belgrad, 
unde a interpretat baletul „Ro- 
meo și Julieta" de Prokofiev, a 
fost apreciată de lumea cultural- 
artistică iugoslavă ca un moment 
de prestigiu al acestei manifes
tări internaționale muzicale.

Cunoscutul om de artă iugo
slav Dușan Miladinovici, direc
torul Operei naționale din Bel
grad, a apreciat, in prefața pu
blicației „Beogradskop", ca pre
zențe de reputație internațională 
in cadrul edițiilor de pină acum 
ale „Bemus“ cele ale orches
trei filarmonice din Viena, ale 
Operei Române ți ale unor mari 
dirijori.

Președintele Libanului, 
Suleiman Frangieh, l-a primit pe An
tony Kearshow, subsecretar de stat 
la Foreign Office, care se află într-o 
vizită oficială la Beirut. Au fost dis
cutate probleme privind relațiile an- 
glo-libaneze și situația din Orientul 
Apropiat.

Răspunzînd intere
sului larg care poate 
fi constatat în aces
te zile în cercurile 
cele mai diverse ale 
opiniei publice bel
giene față de Româ
nia socialistă, față de 
personalitatea pres
tigioasă a celui care 
îi conduce destinele, 
în librăriile din Bru
xelles a apărut in lim
ba neerlandeză (ală
turi de franceză, una 
din cele două limbi 
oficiale vorbite pe te
ritoriul Belgiei) vo
lumul POLITIEKE 
GESCHRIFTEN VAN 
NICOLAE CEAUȘES- 
CU (NICOLAE CEAU
ȘESCU — -----------
POLITICE), 
zînd texte 
ționate din 
tele, cuvîntările 
articolele din 
mii ani ale i 
tarului general 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Consiliului de Stat, 
lucrarea a fost publi
cată în editura 
ris/Manteau (cu 
diul la E----- 1
Amsterdam), sub în
grijirea directorului 
acestei edituri, scrii
torul și publicistul 
Julien Weverbergh, 
bun cunoscător al țâ
rii noastre și apreciat 
traducător al unor 
opere din literatura 
română contempora
nă.

Volumul este înso
țit de o amplă pre
zentare cronologică a 
principalelor date bio
grafice ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
în contextul celor mai 
importante evenimen
te ale ultimei jumă
tăți de veac, atit din 
istoria României cît 
și din viața politică 
internațională. Sînt 
reliefate, in mod deo
sebit, intrarea din cea 
mai fragedă vîrstă 
în rindurile mișcării 
revoluționare din țara 
noastră, activitatea 
neobosită în calita
te de conducător al 
Uniunii Tineretului 
Comunist, represiunile 
polițienești și anii grei 
ai temnițelor fasciste, 
cărora ie-a făcut față 
cu dîrzenie și bărbăție, 
înflăcărarea depusă în 
împlinirea sarcinilor 
de răspundere încre
dințate după actul eli
berării de la 23 Au
gust 1944, alegerea în 
funcțiile supreme ale 
partidului și statului, 
măsurile cele mai im
portante adoptate din 
inițiativa și sub în
drumarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în 
vederea construirii so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate. 
Este prezentată, tot
odată, activitatea con
ducătorului partidului 
și statului nostru ca 
exponent al politicii de 
pace și colaborare in
ternațională a Româ
niei socialiste, fiind 
trecute în revistă mo
mente semnificative 
ale vizitelor și convor
birilor la nivelul cel 
mai înalt cu conducă
tori 
liste, 
curs 
și ai 
liste, 
se încheie .
ționarea Raportului cu 
privire la dezvoltarea 
economico-socială a 
României, prezentat de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Confe
rința Națională a par
tidului din 19—21 iu
lie a.c.

Selecția amplă de 
extrase din lucrările 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este grupa-
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plificînd, in modul cel 
mai concludent, pre
țuirea și stima de care 
se bucură astăzi in 
lume România nouă, 
România socialistă și 
conducătorul ei, - aten
ția și interesul cu care 
sint urmărite munca 
creatoare a întregului 
popor român pentru 
făurirea unei societăți 
moderne, cu un înalt 
nivel de dezvoltare, e- 
forturile neobosite ale 
țării noastre pentru 
promovarea năzuințe
lor de progres, pace și 
colaborare internațio
nală, scumpe întregii 
omeniri.

★
In saloanele hotelu

lui „Metropole" din 
Bruxelles a avut loc, 
luni seara, cu pri
lejul apariției lucră
rii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o recepție 
la care au luat parte 
personalități marcante 
ale vieții politice, so
ciale și culturale bel
giene, deputați, re
prezentanți ai partide
lor comunist și socia
list și ai Uniunii Ti
neretului Socialist, re
dactori ai principale
lor cotidiene bruxelle- 
ze, corespondenți ai 
presei străine. Au fost 
prezenți ambasadorul 
României la Bruxel
les, Alexandru Lăză- 
reanu, și membri al 
ambasadei.

Luînd cuvîntul. Jan 
Boerwinkel, din par
tea conducerii firmei 
EDICOM. de care a- 
parține editura Paris/ 
Manteau, a vorbit 
despre cinstea deose
bită pentru firma pe 
care o reprezintă de 
a fi publicat această 
culegere de scrieri po
litice ale președinte
lui Consiliului de Stat 
al României, a căruț 
personalitate, a subli
niat el. este cunoscută 
in întreaga 
rîndul său, 
cărții, Julien 
bergh. și-a împărtășit 
bucuria și emoția pe 
care i-o prilejuiește 
faptul de a fi contri
buit la posibilitatea ca 
opinia publică belgia
nă să ia cunoștință 
direct de la sursă de 
gîndirea politică crea
toare a conducătorului 
român, mărturisin- 
du-și, în același timp, 
admirația față de dez
voltarea imnetuoasă a 
României din ultimii 
ani.

tă pe mai multe capi
tole tematice, între 
care menționăm : con
struirea societății so
cialiste ; baza tehnică 
și materială a noii so
cietăți ; perfecționarea 
economiei planificate ; 
grija pentru condițiile 
do trai ; învățămîntul, 
știința și cultura ; u- 
manismul 
națiunea 
România , 
țări socialiste ; Româ
nia și tinerele state in
dependente ; partidul 
și mișcarea comunistă 
și muncitorească ; co
laborarea cu toate ță
rile ; România și 
securitatea europea
nă ; dezarmarea ; spe
ranțele de viitor. 
Lucrarea, prezentată 
într-o ținută grafică 
elevată, este bogat 
ilustrată cu fotografii.

Apărut 
ma unui 
cea mai 
semnătate 
ria relațiilor 
no-belgiene — apropia
ta vizită oficială in 
Belgia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, la 
invitația regelui Bau- 
douin — volumul de 
scrieri politice ale con
ducătorului nostru de 
partid și de stat con
stituie un remarcabil 
eveniment editorial, 
reprezentind, în a- 
celași timp, un aport 
prețios în direcția mai 
bunei cunoașteri și 
adincirii prieteniei din
tre popoarele României 
și Belgiei, pe care le 
leagă afinități de limbă 
și cultură, năzuințe co
mune de progres, pace 
și securitate în Europa 
și în lume. Acest eve
niment se înscrie în 
contextul unui șir în
treg de manifestări 
similare, cum ar fi or
ganizarea, timp de 
două săptămîni, la 
Bruxelles, a „Zilelor 
românești" — cărora 
presa de aici le-a con
sacrat articole elogioa
se — sau editarea 
cărții „România la ora 
adevărului" de publi
cistul Albert De Sma- 
ele.

Volumul în limba 
neerlandeză „Nicolae 
Ceaușescu — Scrieri 
politice" vine să se a- 
dauge apariției în ul
timii ani a unor volu
me similare în țări de 
pe diferite meridiane 
ale globului — Franța, 
Italia. Austria, JaDo- 
nia. Finlanda, Brazilia, 
Argentina, R.F. a Ger
maniei, Israel — exem-
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Reuniunea comisiilor

state yemenite

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager
pres). — Daniel Vergara, subsecretar 
la Ministerul de Interne al Republicii 
Chile, a denunțat actele de sabotaj 
inițiate de cercurile de dreapta pen
tru a perturba activitatea economică 
și a crea o atmosferă de tensiune, re
latează agenția Prensa Latina. El a 
arătat că membri ai unei organizații 
de extremă dreaptă au aruncat în 
aer calea ferată care leagă localitățile 
Santiago și Valparaiso (100 de kilo
metri de capitală). Explozia a provo
cat pagube considerabile, iar traficul 
feroviar a fost întrerupt vreme de 
cîteva ore. La 300 de kilometri de ca
pitală, a arătat Daniel Vergara, per
soane încă neidentificate au tăiat ca
blurile electrice care furnizau curent 
electric orașului Ovallo. Au fost ope
rate o serie de arestări. In capitală, 
grupuri înarmate au atacat forțele de 
poliție, precum și soldații însărcinați 
cu menținerea ordinei.

Daniel Vergara a condamnat actele 
sedițioase ale cercurilor reacționare 
din Chile, arătînd că acestea au ca 
efect paralizarea activităților funda
mentale ale țării.

★
Președintele Salvador Allende l-a 

numit pe generalul Rolando Gon
zales Sledo coordonator general 
al transporturilor terestre din Chile, 
informează agenția Prensa Latina. 
Măsura se înscrie în eforturile gu
vernului menite să elimine conse
cințele grevei proprietarilor de auto
camioane care, începi nd de miercu
rea trecută, au încercat să îngreuneze 
aprovizionarea zonelor din centrul și 
sudul țării.
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Tntr-un sat din apropiere de Tokio, țăranii și-au îngrădit loturile de pămînt 
în cadrul unei acțiuni menite să împiedice marile monopoluri industriale 

să le acapareze

ADEN 17 (Agerpres). — In loca
litatea de graniță Abara a avut loc. 
sub auspiciile lui Selim Al Yafi, pre
ședinte al Comitetului Ligii Arabe 
pentru medierea conflictului inter- 
yemenit, prima reuniune a comisii
lor militare din Republica Arabă 
Yemen și Republica Democratică 
Populară a Yemenului. Obiectivul 
acestei reuniuni a fost stabilirea mo
dalităților de realizare a unei înce
tări efective a focului Ia granița in- 
teryemenită, punerea la punct a pla
nului privind retragerea trupelor a- 
parținînd fiecărei părți la 10 kilo
metri de granița comună, precum și 
organizarea unei eventuale întilniri 
la nivel înalt a conducerilor celor 
două țări.

Reuniunea, a arătat Selim Al Yafi. 
s-a încheiat cu rezultate pozitive și 
constructive.
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