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ÎN FUNCȚIUNE 
cu 60 de zile

Tovarășul hlicolae Ceaușescu
a primit pe tovarășul

Carlos Rafael Rodriguez Rodriguez

Ce trage mai greu mai devreme

în balanța realizărilor

DEVANSĂRILE UNORA
SAU

Ieri, în cadrul întreprinderii 
„Textila" din Pitești, au intrat 
parțial în funcțiune, cu 60 de zile 
înainte de termenul prevăzut, a- 
telierele secției de finisaj pre
văzute a fi construite in cea de-a 
doua etapă de dezvoltare. Ca 
urmare, actuala capacitate de fi
nisare a întreprinderii piteștene 
a sporit de peste 2,5 ori.

Prin intrarea în funcțiune, cu 
2 luni mai devreme, a noii ca
pacități de producție, colectivul 
șantierului Găvana, al Trustului 
de construcții industriale — Pi
tești și al întreprinderii „Tex
tila" și-au respectat, angajamen
tul asumat în cinstea aniversă
rii republicii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
spere tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, la 31 
octombrie, pe tovarășul Carlos Ra
fael Rodriguez Rodriguez, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C. din 
Cuba și ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba, 
președintele părții cubaneze în 
Comisia mixtă de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

La primire a participat tovară
șul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă de colaborare 
eoonomică și tehnico-științifică.

A fost de față Nicolâs Rodri
guez Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

Oaspetele a transmis tovarășului

Nicolae Ceaușescu un călduros 
mesaj de salut din partea tova
rășilor Fidel Castro, Osvaldo Dor- 
ticos, Raul Castro Ruz, evocînd 
momentul deosebit pe care l-a re
prezentat vizita primului secre
tar al C.C. al P.C. din Cuba în 
România pentru continua dezvol
tare a relațiilor de prietenie din
tre cele două țări și partide.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășului 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar, celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, cele mai bune 
urări, o dată cu convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările și partidele .noastre 
vor cunoaște, în continuare, un 
curs ascendent.

în cadrul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, au fost re
liefate rezultatele bune obținute în

înfăptuirea înțelegerilor convenite 
cu prilejui întâlnirii dintre condu
cătorii de partid și de stat ai celoț 
două țări, subliniindu-se că în a- 
cest context se înscrie și noua con
venție de cooperare economică în
cheiată marți între România și 
Cuba. A fost evidențiată dorința 
comună de a intensifica pe mai 
departe raporturile bilaterale de 
colaborare și cooperare pe mul
tiple planuri, în interesul popoare
lor român și cubanez, al construc
ției socialismului în cele două 
țări.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții 
internaționale, consemnîndu-se cu 
satisfacție cursul pozitiv, ascen
dent, înregistrat în direcția dezvol
tării climatului de pace și secu
ritate în lume.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

/--------------------------------------------------------------------------------------------

Am pășit in luna noiembrie. Vremea nu îngăduie nici o intirziere
UN OBIECTIV MOBILIZATOR 

ÎN AGRICULTURĂ:

ÎNTÎRZIER1LE ALTORA?
In cadrul eforturilor stăruitoare ale unităților in

dustriale din Capitală, de a îndeplini cincinalul in 
patru ani și jumătate, punerea in funcțiune Ia termen 
și chiar mai devreme a noilor capacități și obiective 
productive, devansarea realizării unor investiții din 
1973 în acest un și din 1974 in anul viitor au o deose
bită importanță economică. Acordind atenția cuvenită 
acestei necesități, titularii de investiții și beneficiarii, 
furnizorii de utilaje și constructorii au înregistrat, in 
zece luni ce au trecut din cel de-al doilea an al cinci
nalului, rezultate bune, potențialul industriei bucu- 
reștene mărindu-se cu noi capacități și dezvoltări, cu 
noi secții de producție — intre care multe au fost date 
în exploatare inainte de termen. Iată cîteva : capaci
tăți de fabricare a unor motoare la uzina de masîni 
electrice ; o capacitate de rășini carbamitice la „Poli-

color" ; uzina de pîslă, două capacități la uzina de 
prelucrare a maselor plastice, una Ia fabrica de ca
bluri și materiale electroizolante ș.a.

Tot atit de adevărat este, insă, că unele obiective 
și capacități industriale, prevăzute să intre in func
țiune in primele trei trimestre, nu au început să dea 
producție. în această situație se află unele secții sau 
capacități din cadrul uzinelor „23 August", „Autobuzul", 
uzinei de mașini grele, deși producția lor contează atit 
pentru alte întreprinderi din Capitală, cit și pentru 
unități din țară. Ce se întreprinde acum in vederea re
cuperării restanțelor, cum acționează beneficiarii și 
constructorii, ceilalți factori cu responsabilități in do
meniul investițiilor, in scopul accelerării ritmului lu
crărilor de montaj, începerii probelor tehnologice, pu
nerii în funcțiune a obiectivelor respective ?

UZINA „23 AUGUST"

0 hotărire fermă: restanțele 
vor fi recuperate

în fiecare marți dimi
neața, la uzina „23 Au
gust" are loc o ședință 
de comandament, la care 
participă toți factorii care 
concură la realizarea in
vestițiilor prevăzute să 
dea producție in acest an. 
Comandamentul respec
tiv este condus de un se
cretar al comitetului 
municipal de partid. Sar
cinile sînt mari ; trebuie 
puse în funcțiune secția 
de ansamble sudate, pre
cum și o nouă capacitate 
suplimentară la turnăto
ria de neferoase, la care 
termenele au expirat, 
precum și unele lucrări 
de investiții la baza cen- I trală de nisipuri, secția 
cazangerie, fabrica de lo
comotive Diesel hidrauli-

ce — stabilite să fie gata 
în cursul acestui trimes
tru.

Care este stadiul exe
cuției lucrărilor la cele 
două capacități care tre
buiau să producă în tri
mestrul ce a trecut ? Dis
cutăm cu inginerii Alfons 
Irimescu, șeful șantie
rului complex nr. 4 
I.C.S.I.M., și Nac Ga
briel, inginer-șef coordo
nator de la aceeași între
prindere de pe platfor
ma șantierului amintit. 
Ne-am notat : capacita
tea de 970 tone pe an ne
feroase este in prezent 
gata pentru montaj ; 
deci, constructorii și-au

tru lingouri este meni
tă să satisfacă, în exclu
sivitate. necesitățile Fa
bricii de osii și boghiuri 
clin Balș, ne-a relatat 
Tănase Bărbulescu, in
giner-șef cu investițiile 
din partea uzinei. Cum, 
pină in‘ prezent, cereri
le celor din Balș pot fi 
acoperite din producția 
realizată în oțelăria elec
trică, am hotărât să înce
tinim ritmul execuției 
la acest obiectiv și să 
concentrăm întregul po- 

•tențial tehnic și mate-

rial de pe șantier la ace
le lucrări de necesitate 
stringentă.

Se pun două întrebări ; 
Prima : ce text de lege 
conferă unui beneficiar 
de investiții dreptul să 
modifice, cu de la sine 
putere, termenul de pu
nere in funcțiune a unui 
obiectiv ? Fără îndoială, 
ne aflăm în fața unei 
grave încălcări a pre
vederilor Legii privind 
organizarea, planificarea

(Continuare in pag.a II-a)

UZINA „AUTOBUZUL"
nr.

pierderi

(Continuare în pag. a II-a)

UZINA DE MAȘINI GRELE

Legea se încalcă, lucrările 
înaintează cu pas... de melc

A trecut o lună de 
cînd a expirat termenul 
de dare in exploatare a 
halei pentru lingouri din 
cadrul Uzinei de mașini 
grele, dar, în acest răs
timp, pe șantier, nu s-au 
petrecut prea multe lu
cruri demne de luat în 
seamă. La ora actuală, 
stadiul lucrărilor conti
nuă să fie total nesatis
făcător : se montează, cu 
o mină de oameni nu-

mai, construcțiile meta
lice care constituie sche
letul halei. în compara
ție cu graficele de exe
cuție, rămînerile în urmă 
pe care le înregistrează 
constructorul (întreprin
derea de construcții spe
ciale, instalații și 
taje din Capitală) 
mează aproape 3 
Cum se explică o 
stare de lucruri ?

— Producția halei pen-

mon- 
însu- 
luni. 
atare

Lipsa forței de muncă 
constituie cauza care a 
dus la încălcarea terme
nelor din graficele de e- 
xecuție a obiectivelor 
prevăzute în planul de 
investiții privind dezvol
tarea capacităților de 
producție in cadrul uzi
nei „Autobuzul". Aici, 
constructorul, respectiv
I. C.S.I.M., urma ca, pină 
la sfirșitul trimestrului
II. să predea beneficia
rului — conform 
celor stabilite de 
acord — o hală 
bloc cuprinzind 
de construcții 
caroserii, 
montaj 
pină in 
unul din aceste obiective 
nu a fost încă terminat ; 
mai mult, se apreciază 
că abia la finele acestui 
an lucrările vor putea fi 
încheiate.

— E și firesc ca să fie 
așa ; fiindcă, deși ne a- 
dunăm in fiecare săptă- 
mînă in ședințe de co
mandament, totuși aces
tea nu se soldează cu

grafi- 
comun 
mono- 
secțiile 

șasiuri și 
vopsitorie și 

general. Dar, 
prezent, nici

măsuri hotărîte, ci 
noi termene de 
dare a obiectivelor 
Ușer Caț, șeful serviciu
lui investiții).

— Nici forța de mun
că existentă nu este fo
losită la întreaga sa ca
pacitate. O serie de son-, 
daje efectuate de noi au 

că sînt zile 
începe în ju- 
sau 11 dimi- 
Nenciu, se-

CU.w 
pre- 
(ing.

demonstrat 
cind lucrul 
rul orei 10 
neața (Ion 
cretarul comitetului de 
partid al uzinei).

Cum reacționează con
structorul față de aceste 
critici exprimate de be
neficiar ?

— Nepunerile în func
țiune — ne spune ing. 
Ilie Diaconescu, șef de 
lot construcții — se da
torează dificultăților crea
te de beneficiar. în sen
sul că eliberarea ampla
samentelor pentru exe
cutarea lucrărilor s-a fă
cut fracționat și cu mul
te întirzieri, iar construe-

(Continuare in pag. a II-a)
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CITITI ÎN PAGINA A III-A»

economii
Paralel cu depășirea ritmică a 

sarcinilor planului de stat, con
structorii care execută o serie de 
lucrări la șantierul naval din 
Brăila au redus cheltuielile ma
teriale cu 48 de lei la fiecare 

1 000 de lei producție-marfă față 
de angajamentul asumat în cin
stea aniversării republicii și cu 
198 lei față de sarcina planifi
cată.

Acest succes se datorește apli
cării unor metode de muncă, 
care au condus la o mai rapidă 
creștere a eficienței economice, 
între altele, este de semnalat că 
întreaga producție de prefabri
cate, inclusiv a celor grele din 
beton, a fost realizată direct pe 
șantier. De asemenea, au fost 
adoptate măsuri pentru simpli
ficarea opprațiilor de manipu
lare a mărfurilor și pentru ex
tinderea acordului global pe În
tregul șantier și tehnico-organi- 
zatorice.

k

PRIN RECUCERIREA WULUI PIERDUI, 
LUCRĂRILE WRZIAIE - ADUSE EA ZI

Articolul cel mai de preț al comerțului

CITIȚI IN PAGINA A ll-A
Rubrica de actualități transmisă de corespondenții noștri

Insâmînfarea griului la cooperativa agricola.. Gura Foii, județul Dîmbovița
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RESPECTUL
ȘI POLITEȚEA

Sintem cetățeni și ne bucură să în- 
tilnim atitudini cetățenești înaintate. 
Ne este mai mare dragul cind — 
intrînd într-un magazin, intr-un res
taurant, intr-o piață ori intr-o unitate 
prestatoare de servicii — sintem în- 
timpinați cu omenie și zimbet, cu 
serviabilitate și atenție. Ați fost, de 
pildă, vreodată la restaurantul gării 
din... Războieni ? Dacă ați fost, pu
teți depune mărturie că aici, unde 
responsabil și prim-ospătar este 
bătrinul Nicolae Bîrluțiu, consuma
torul este servit ca la „Athenăe Pa
lace", dar se simte ca la el acasă. 
Restaurantul este o microuzină cu
linară și dacă spunem că, nu de 
mult, colectivul de aici a cucerit lo
cul I pe țară în concursul „Buna 
servire" înseamnă că tot ceea ce era 
de demonstrat am demonstrat. Dar 
bineînțeles, nu trebuie să mergem 
pină la Războieni ca să întîlnim ast
fel de oameni. în «București, la lo
calul „Budești", de pe șoseaua Ște
fan cel Mare am întîlnit, de aseme
nea, o ospătăriță exemplară, se nu
mește Ioana Dobrică ; la magazinul 
alimentar Pajura 1, la ghișeul pentru 
bilete la vagon de dormit al agenției 
C.F.R. de pe calea Griviței și în multe 
alte părți, ești primit după toate regu
lile impuse de civilizația servirii. Am 
mai putea cita aici pe Maria Lestyan 
de la parfumeria din str. Vasile A-

Relatările reporterilor noștri

de pe frontul

ÎMPOTRIVA RISIPEI

lecsandri-Oradea, pe Petrică Constan
tin, cabanierul de la „Gîrbova", deve
nit om de largă popularitate printre 
turiști, și pe atiția alții dintre miile și 
zecile de mii de lucrători din comerț 
care se disting nu numai prin con
știinciozitate, ci și printr-o ireproșa
bilă comportare față de cetățeanul ce 
le trece pragul.

In unitățile comerciale din oricare 
localitate a țării muncesc, deloc ușor, 
oameni de vrednicie și conștiință, care 
se bucură de stima și căutarea cum
părătorilor. Dar intilnim, din păcate, 
șl nu puțini oameni care, afișînd dis
preț pentru gusturile și dorința cetă
țenilor — pentru banii munciți ai a- 
cestora, în ultimă instanță — sînt 
nervoși și necuviincioși, încalcă nor
mele cele mai elementare ale con
duitei pe care este obligat să și-o în
sușească lucrătorul din comerțul so
cialist. Vinzătorul de la ..Alimentara" 
care nu-ți răspunde la intrebări și te 
bruftuluiește dacă insiști, ospătarul 
care te evită și-ți răspunde obraznic 
dacă-1 interpelezi, încasatoarea de la 
tramvai care „te repede" dacă n-ai 
mărunt ori întrebi de vreo stație, șo
ferul de troleibuz care-ți închide ușa 
în nas cînd vrei să te urci și te 
apostrofează (tot el !) pe un ton de
loc urban dacă protestezi — fiecare 
dintre aceștia varsă — cu voie sau 
fără — un strop de venin în exis
tența cotidiană. O dată am participat, 
revoltat, la o scenă de necrezut petre
cută în magazinul Gostat din Piața 
Moșilor : vinzătorul Petre Staicu a 
repezit un cumpărător, insultîndu-1 
grosolan, pentru că acesta „îndrăz
nise" să-1 tragă la răspundere dună 
ce fusese tras pe sfoară (!). Altădată, 
la aprozarul din Calea Floreasca — 
vizavi de restaurantul „Lugoj" — 
responsabilul a dat pe ușă afară un 
client care-i ceruse condica de su
gestii și reclamații (! !). Un cititor 
din Covasna ne semnala că mulți 
dintre vinzătorii de aci au o atitu
dine ireverențioasă față de cumpără
tori, un alt cititor ne scrie că la coo
perativele „Constructorul" din Tirgo- 
vișțe și „Deservirea" din Titu cetă
țenii sînt tratați necuviincios. La co
fetăria din Piața Dorobanți, unele 
vînzătoare se întrec parcă într-un 
concurs al mojiciei ; cofetăria o în
chid înaintea orei de program, și 
mai înainte încep măturatul pentru 
izgonirea clienților — iar cine în
drăznește să protesteze iese „opărit" 
de corul respectivelor salariate. 
Exemplele ar mai pute.a continua... 
Ele n-ar face insă decît să repete 
aspecte ale aceluiași fenomen.

G. MITROI

I
J (Continuare in pag. a IV-a)

Agenției Române de Presă
Agenția Română de Presă 

„Agerpres" este împuternicită să 
declare :

Opinia publică din țara noastră 
a luat cunoștință cu profundă sa
tisfacție de evoluția convorbirilor 
în legătură cu reglementarea paș
nică a problemei vietnameze și 
înțelegerea la care s-a ajuns cu 
privire la „Aoordul privind înce
tarea războiului și restabilirea pă
cii în Vietnam" și semnarea aces
tui document. Poporul nostru, 
care întotdeauna s-a pronunțat 
asupra necesității unei soluționări 
politice a problemei vietnameze, 
manifestîndu-și solidaritatea sa 
deplină, intemaționalistă, cu lup
ta dreaptă a poporului vietnamez 
pentru apărarea ființei sale na
ționale, sprijină pe deplin poziția 
și cererea justă a guvernului R.D. 
Vietnam ca Statele Unite să sem
neze „Acordul privind încetarea

o

o

e

războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam", asupra căruia au con
venit cele două părți.

Guvernul Republicii Socialiste 
România își exprimă speranța că 
Statele Unite ale Americii își vor 
respecta angajamentele asumate 
în cadrul acordurilor convenite cu 
Republica - Democrată Vietnam, 
ceea ce ar corespunde intereselor 
popoarelor vietnamez și ameri
can, cauzei păcii în 
sud-esț și în întreaga lume.

Țara noastră consideră că în 
prezent, cînd s-a conturat o per
spectivă privind stingerea conflic
tului, pe baza unei soluții politice^ 
este imperios necesar să se dea 
dovadă de luciditate politică și 
realism, să se ajungă astfel la 
semnarea grabnică a acordului, 
ceea ce va avea profunde implica
ții pozitive asupra păcii și secu
rității în întreaga lume.

PAGINA A V-A

OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ 
CU EL ÎNSUȘI...

Asia de

Secvențe de patriotism în acțiune : LANȚUL VIU A 
REZISTAT
ECHITATEA - IN VEȘMINTELE FAPTULUI COTI 
DIAN
CÎND „AUREOLA DE RAZE" MASCHEAZĂ O PE
RECHE DE BRĂȚĂRI DE OȚEL
Fișier social: „DOMNUL NELU" Șl LECȚIA LUI DE 
VIAȚĂ

: w ■'*     MU IU —  WWW—W— 
viața internăționaIă
" ......................... . .............. I im ...................... , 1,1 .................................................................

Cabinetul chilian și-a prezentat demisia președin
telui Allende
Competiție strînsă la scrutinul din Canada
Curs ascendent în relațiile chino-britanice 
Val de greve în Italia
Represiuni împotriva forțelor progresiste din Spania 
Corespondențe din Cairo și Washington
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ZILE HOTÂRÎTOARE PENTRU TERMINAREA
LUCRĂRILOR AGRICOLE

Experiența unităților
și județelor fruntașe demonstrează că

ÎNSĂMlNȚĂRILE POT FI GRABNIC ÎNCHEIATE
în cooperativele agricole din cinci județe, ctt și în numeroase 

unități agricole din țară, îns&mînțfirile au fost terminate pe su
prafețele planificate. Cu toate acestea, rezultatele obținute la se
mănat sînt încă nesatisfăcătoare. Pentru încheierea grabnică a 
acestei importante lucrări — stînjenită o bună bucată de vreme 
de timpul nefavorabil — sînt necesare măsuri energice și o mai 
bună organizare.

La Întrebarea : CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU ÎNCHEIEREA 
ÎNSAMÎNȚARILOR, PENTRU EXECUTAREA UNOR LUCRĂRI 

DE BUNĂ CALITATE ? ne-au răspuns specialiști din conduce
rea unor direcții generale agricole județene.

Ing. AUREL FURFURICA, direc
torul Direcției generale agricole 
Prahova : „în ultimele zile, in u- 
nele locuri se înregistrează o scă
dere a ritmului de lucru. Această 
situați» se explică prin aceea că 
aratul s-a terminat pe multe din 
suprafețele pregătite in acest scop. 
Am luat măsuri ca In fiecare u- 
nitate agricolă să fie «liberate cu 
prioritate terenurile destinate griu
lui. în al doilea rind, "se organizea
ză mai multe schimburi de noap
te pentru pregătirea terenului și 
semănat De asemenea, se iau mă
suri pentru deplasarea tractoarelor 
din unitățile în care lucrările au 
fost încheiate în cele în care este 
nevoie de ele acum. în mod deo
sebit urmărim pe teren, în uni
tățile agricole, cauzele care deter
mină ca unele tractoare și semă
nători să lucreze cu viteze scăzu
te. Se remarcă însă că peste tot 
unde se lucrează noaptea la 
hat calitatea lucrărilor 
de cele executate ziua".

MIHAI PETRESCU, Inginer-șef 
la Trustul S.M.A. Buzău : „Deoa
rece sint cooperative unde terenul

țul Buzău au depășit mult media 
vitezei zilnice realizate pe județ la 
lnsămlnțatul griului. în alte uni
tăți însă, ritmul de lucru este ne
corespunzător. Aceasta se datorește 
modului defectuos in care este re
partizată forța de muncă, întârzie* 
rii eliberării terenului. în unele 
cooperative agricole mai sint de 
însâmînțat mari suprafețe : Să
geata — 650 ha, Clondiru — 500 ha, 
Buzău — 600 ha etc. Starea solu
lui este favorabilă. Nu există scuza 
umidității ridicate sau a altor fac
tori care să îngreuneze lucrările.

Iată deci o altă concluzie care

acționeze cu toate forțele pe tere
nurile in pantă cu expoziție sudică, 
care se zvintă mal repede și se 
pot lucra. De asemenea, In toate 
cooperativele agricole munca a 
fost organizată in schimburi pre
lungite și pe timpul nopții la arat, 
pregătit și chiar la semănat cu cei 
mai buni mecanizatori".

concrete ale acestor 
resimt din păcate în 

măsură in sporirea 
lucru, care, în ulti- 

500—

nu
semft- 
difcră

exist Anu
zile inso-

Datorită faptului că 
teren pregătit, In trei 
rite — duminică, luni și marți 
— s-a insâmințat numai —5
la sută din suprafața totală pla
nificată, față de 15 la su i cît 
se putea insămința. Concluzia • 
una singură: toți specialiștii 
direcției agricol*" și cadrele de 
activiști să fie pe teren, să ur
mărească Înlăturarea neajunsu
rilor care exisiă în organizarea 
muncii, să vegheze ca o dată 
•u grăbirea lucrărilor să fie res
pectate normele de calitate. 
Pentru grăbirea semănatului, 
viteza de lucru să fie depășită ; 
prin organizarea schimburilor 
prelungite și a lucrului in timpul 
nopții, ea se poate chiar dubla, 
în cooperativa agricolă din Arl- 
cești-Rahtivani, de pildă, noap
tea se lucrează la arat și dis
cuit, iar ziua la insămințat. In 
felul acesta s-a reușit să se in- 
sămințeze zilnic circa 120 ha 
față de 60 cit se realiza îna
inte.

BOTOȘANI S-A
Comitetul județean de partid 

Botoșani raportează Comitetului 
Central al P.C.R., personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Că, in 
cursul zilei de 31 octombrie, uni
tățile de stat și cooperatiste din 
județ au Încheiat insămintarea 
griului pe 73 100 ha. continuind să 
lnsăminteze 8 000—10 000 ha peste 
plan.

în telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului “ 
nist Român, tovarășului 
Ceaușescu, se spune :

Alăturîndu-se celorlalte 
ce le-am obținut In aceste 
terminarea recoltării porumbului și 
■ cartofului — acest rezultat re
prezintă o expresie concludentă a

\_____________

Comu- 
Nicoiae

succese 
zile —

CALCULELE SPECIALIȘTILOR ARATĂ CĂ IN 

JUDEȚELE RĂMASE IN URMĂ VITEZA DE LUCRU

LA SEMĂNAT POATE FI DUBLATĂ PRIN

Q Folosirea întregii capacități de lucru a 
tractoarelor și semănătorilor

© Generalizarea schimburilor prelungite și a 
lucrului de noapte

O Eliberarea cu prioritate a terenurilor 
destinate griului

este băltit și nu se poate’-Insă» 
mința, in urma indicațiilor birou
lui comitetului județean de partid 
au fost suplimentate suprafețele 
care urmează să fie insămințate 
cu griu în unitățile unde terenul 
este zvintat Pentru ca lucrările să 
poată fi realizate intr-un timp 
scurt, am redistribuit tractoarele 
șt semănățorile. în vederea elibe
rării suprafețelor destinate insă- 
mințărilor, biroul județean de par
tid a considerat necesară mobili
zarea, în continuare, a unui mare 
număr de salariați din serviciile 
administrative de la orașe si co
mune, in sprijinul cooperatorilor".

Lucrînd ziua și noaptea, cu asis
tența specialiștilor, cooperatorii din 
Valea Rîmnicului, Oreavu, C. A. 
Rosetti, Largu și altele din jude-

isșiimiiai si . | ■ »b iaijshinat
se Impune : concentrarea tutu
ror forțelor trebuie să fie du
blată de 
dărească 
Asupra 
in urmă 
cădere 
specialitate.

O temeinică și gospo- 
organizare a lucrului, 
cooperativelor rămase 

să se îndrepte cu pre- 
atenția organelor de

ALEXANDRU PETRUȚA, direc
tor general adjunct al Direcției a- 
gricole Sibiu : „în județul nostru, 
față de etapa in care ne aflăm, 
Semănatul griului este foarte întir- 
ziat. Pină la 30 octombrie, din cele 
25 000 ha planificate a se insămința 
în cooperativele agricole s-au rea
lizat numai 4 000 ha. adică 16 la" 
sută. Pentru a intensifica semăna
tul, au fost luate o se”'" r"’s"”i
speciale. Astfel, s-a indicat să se

ÎNCHEIAT SEMĂNATUL GRIULUI
puternicului patriotism ce caracte
rizează pe toți cei ce muncesc pe 
cuprinsul județului nostru, un rod 
al eforturilor cu care organizațiile 
de partid, oamenii muncii înfăp
tuiesc importantele sarcini trasate 
de Conferința Națională a partidu
lui. un răspuns prin fapte la vi
brantul mesaj adresat de dumnea
voastră cu prilejul Zilei recoltei.

în obținerea acestor realizări, 
hotăritoare a fost munca plină de 
abnegație a țăranilor cooperatori, 
mecanizatorilor, specialiștilor. in 
frunte cu comuniștii, ajutorul 
neprecupețit al muncitorilor, elevi
lor, al celorlalți salariat!, spiritul 
de întrajutorare și cooperare din
tre unitățile agricole de stat, coo
peratiste și cele industriale.

Sîntem hotăriți, «cumpe tovarășe 
Hicolae Ceaușescu, Se spune in în
cheierea telegramei, ca și de acum 
Înainte să ne mobilizăm întreaga 
noastră capacitate și pricepere, să 
muncim neobosit pentru înfăptui
rea cincinalului înainte de termen, 
pentru gospodărirea rațională și 
economisirea fondurilor și mate
rialelor, a timpului, pentru crește
rea responsabilității tuturor orga
nizatorilor și conducătorilor pro
ducției, a fiecărui salariat, a fie
cărui cetățean, in vederea sporirii 
contribuției județului Botoșani la 
întărirea și înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

r

Efectele 
măsuri se 
prea mică 
Vitezei de . 
mele zile, a fost doar de 
600 ha pe zi la semănat, fată de 
2 000 ha cit putea fi. Una din 
explicațiile acestei stări de fapt 
trebuie căutată in faptul că u- 
nitățile care au organizat schim
buri prelungite ori pe timpul 
nopții pot fi numărate pe de
gete. Doar la cooperativele a- 
gricole din Avrig. Boian, Agnita, 
Porumbacu de 
teva

Un 
bune 
liștii 
deni „, ____  __ ____
muncă. îndeplinirea lor.

Jos și alte ci» 
unități s-a procedat astfel, 
lucru este clar : măsuri 
s-au stabilit, dar specia- 

nu controlează pretutin- 
pe teren, la fiecare loc de

Pentru urgentarea semănatului 
este necesar ca specialiștii agricoli 
și activiștii aflati pe teren să ur
mărească îndeaproape felul cum 
se lucrează în toate 
cole, atit ziua cit 
nontii.

Relatările de mai 
pericn'a pozitivă a 
au încheiat însămln<ă-IIe, demon
strează că se poate grăbi ritmul a- 
cestei lucrări. sporind, nrintr-o 
concentrare de forte, prin buna 
lor organizare, prlntr-un control 
tehnic permanent, viteza zilnică de 
lucru la semănat.

unități!'' arri- 
Si pe timpul
sus, ca si ex- 
unitătilor care

■—

*

insfe’liruns ar
ș-M?- 7 -»>

V^rto!

Raid 
pe șantiere 
de investiții 
productive 
din București

UZINA „23 AUGUST"
(Urmare din pag. I)

Îndeplinit obligațiile. Cele 
două mașini speciale, din 
import, au sosit. Benefi
ciarul a început monta
jul la prima mașină șl 
aici se lucrează intens. 
Termenul de punere in 
funcțiune : finele lunii 
noiembrie. La secția an* 
samble sudate — ne-au 
spus constructorii — lu
crările se vor Încheia la 
30 noiembrie. Mai sînt 
de pus în funcțiune po
durile rulante (5), din 
care 3 se află în stadiu 
de a fi recepționate, iar 
celelalte 2 urmează să 
fie predate în jurul lui 
20 noiembrie. Nu s-a ter
minat încă anexa grun- 
dulre-vopsitorle ; ea va 
fi gata Ia 10 noiembrie.

rată și părerile 
Mircca Dumitru, 
Serviciului 
de la uzina

— Există 
planul de 
anul curent 
plinit 
vor r._. 
strucțiile 
urmează 
te U.M. Caransebeș 
dacă I.C.S.Î.M. va 
naliza lucrările de 
secția de ansamble

ins. 
Șeful 

de investiții 
..23 August", 

posibilități ca 
investiții pe 
să fie inde- 

integral, dacă, se 
primi urgent con- 

metălice ce 
să le livre- 

Și 
fi
la

su

BACĂU

GALATI

VILCEA

CONSTANȚA

Stadiul însămînțării griului în cooperativele agricole (cifrele indică procentul realizat plnâ In ziua de 31 
octombrie a.c.)

încheierea grabnică a însămînțării griului și ce
lorlalte culturi de toamnă constituie in prezent una 
dintre cele mai urgente lucrări din agricultură. Pină 
în ziua de 31 octombrie a.c., potrivit datelor cen
tralizate la ministerul de resort, semănatul griului 
s-a efectuat pe 65 la sută din suprafața prevăzută 
in cooperativele agricole și pe 67 la sută în I.A.S. 
în cooperativele agricole din județele TULCEA, 
CONSTANȚA, GALAȚI și SATU-MARE, după ter
minarea însămințărilor pe suprafețele prevăzute 
inițial, se lucrează cu toate forțele la depășirea a- 
cestora. Este o acțiune de mare răspundere și În
semnătate pentru a suplini eventualele nerealizări 
din unele județe cu condiții grele de lucru, mult 
întirziate la semănat. în prezent se impune urgen
tarea semănatului, indeosebi_jn Județele rămase in 
urmă la această 
OLT, BRAȘOV, 
TA etc.

Este necesar
fie utilizate la întreaga capacitate, în schim
buri prelungite. Specialiștii să controleze zilnic sta
rea fiecărei parcele și să dirijeze tractoarele și șe

ii l/iu♦-SHS-

lucrare : TELEORMAN, ARGEȘ, 
SIBIU, COVASNA, HARGHI-

ca toate mijloacele mecanice să 
la întreaga

mănătorile acolo unde se poate lucra eu randament 
maxim. Acum, cind fiecare clipă este deosebit de 
prețioasă, nu se mai poate aștepta, sub nici un 
motiv, zvintarea terenului pe tarlale întregi. De 
aceea, să se pregătească terenul și să se insămîn- 
țeze acele porțiuni unde pot intra tractoarele sau 
atelajele.

Specialiștii recomandă să se mărească norma de 
sămință la hectar, în limite care se pot stabili nu
mai la fața locului, ținind seama de starea fiecărei 
porțiuni de teren. De asemenea, este indicat să se 
acorde multă atenție tratării preventive a semințe
lor împotriva atacului larvelor de zabrus, iar acolo 
unde acestea se semnalează in cimp, să fie aplica
te imediat tratamentele necesare.

Pentru a insămința cit mai repede întreaga su
prafață prevăzută cu griu, o sarcină prioritară este 
dublarea actualei viteze de lucru, generalizindu-se 
experiența unităților și județelor fruntașe. In orice 
condiții, specialiștii să asigure aplicarea tuturor 
normelor de calitate pentru a pune baze temeinice 
viitoarei recolte.
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URGENTE LA RECOLTAT9

Știrile care ne sosesc din întrea
ga tară demonstrează că. datorită 
eforturilor lucrătorilor de pe o- 
goare, sprijinului acordat de oa
menii de la orașe, de elevi și stu- 
denfi, încă din primele zile ale a- 
cestei săptămini ritmul recoltări
lor s-a intensificat. Cu toate aces
tea, în unele județe suprafețe mari 
de porumb, cartofi, sfeclă de zahăr 
sînt încă nerccoltate, iar cantităti 
mari de produse stau pe cîmp, su
puse intemperiilor.

Datele centralizate Ia minister 
relevă că pină la 31 octombrie po
rumbul s-a recoltat de pe 59 la 
sută din suprafețele cultivate in 
întreprinderile agricole de stat și 
de pe 71 la sută din terenu
rile cooperativelor agricole. Po
trivit acestei situații, se impune 
ca în județele Teleorman, Timiș, 
Ialomița, Buzău, Sibiu să se depu
nă, In continuare, eforturi deose-

bite pentru grăbirea stringerii po
rumbului în așa fel incit fiecare 
știulete din cimp să ajungă repede 
la adăpost. Specialiștii recomandă 
ca porumbul recoltat in cursul unei 
zile să nu fie lăsat in grămezi pe 
cimp, deoarece umiditatea favori
zează. apariția mucegaiurilor.

Totodată, se cer continuate cu și 
mai multă hotărire eforturile pen
tru stringerea și depozitarea pro
duselor perisabile, cum ar fi cartofii 
și sfecla de zahăr. Pină ieri, car
tofii au fost strinși de pe 71 la sută 
din suprafețele cultivate in I.A.S. 
și de pe 92 la sută din terenurile 
plantate in cooperativele agricole. 
Iar sfecla de zahăr a fost strinsă 
de pe 73 la sută din suprafețele a- 
fectate acestei culturi. Urgentarea 
stringerii recoltelor se impune strin
gent deopotrivă la cartofi si sfeclă, 
intrucît temperaturile scăzute pot 
provoca Ia sfeclă reducerea pro
centului de zahăr, iar Ia cartofi —

pierderi irecuperabile. Realitățile de 
pe teren arată că în județele Bra
șov și Covasna trebuie să se con
centreze mai multe forțe la recol
tatul sfeclei de zahăr, iar in jude
țele Mureș și Iași — unde există 
mari cantități de sfeclă în grămezi 
pe cimp — sînt necesare măsuri 
pentru urgentarea transportului la 
fabrici sau tn silozuri special ame
najate. în acest scop, fiecare mijloc 
de transport să fie utilizat cu În
treaga capacitate — ziua și noaptea. 
Pentru încărcatul și descărcatul 
sfeclei trebuie să fie alcătuite echi
pe care să lucreze în două schim
buri.

în ceea ce privește stringerea re
coltei de cartofi, se impune ca, o dată 
cu urgentarea recoltării și transport 
tului — in special în județele Bra
șov, Covasna și Harghita, județe cu 
pondere mare la această cultură — 
să fie luate de Îndată măsuri pen
tru protejarea lor de îngheț. Pentru

evitarea degradării lor este nece
sar ca incă de la scoaterea lor din 
pămint sau în spațiile de depozi
tare, cartofii să fie sortați și curâ- 
țați de pămint, bucată cu bucată.

Muncind cu și mai multă energie, 
folosind toate mijloacele de care 
dispun, oamenii muncii din agri
cultură Vor asigura stringerea fără 
pierderi a recoltei, transportul și 
depozitarea ei in bune condiții. 
Ajutorul atit de prețios primit din 
partea oamenilor muncii de la orașe 
trebuie folosit pretutindeni gospo
dărește, acolo unde se simte mai 
mare nevoia lui. Din acest timp 
consacrat cu dăruire muncilor agri
cole să nu se risipească nici un 
ceas. Iată de ce •— așa ne arată 
exemplele bune, cit și cele nega
tive — este nevoie, tn această 
privință, de o preocupare stărui
toare și, mai ales, de o cît mal 
bună organizare.

j

date. De asemenea, dacă 
uzina noastră Va preda 
la montaj toate utilaje
le noi, realizate prin 
autoutilare, pină cel tir* 
ziu la 20 noiembrie a.c. 
Atit constructorul, cit și 
noi, in calitate de bene
ficiar, trebuie să 
răm restanțele ! 
zindu-ne toate 
preluind o serie 
crări 
avem 
baza 
crări,

recupe- 
Mobili- 
forțele, 

de lu- 
propric, 
ca, pe 

conlu-

in regie 
condiții 

unei bune 
să punem in func-

pune toate ce paritățile 
prevăzute in pianul pe 
1972.

Există toate garanții
le că obiectivele amin
tite vor da producție pi
nă 
Iată 
tualitate — căreia 
piața analiză ce se 
fectiia de biroul 
tetului de partid al 
ii Va da răspuns, 
nu................... ....
asupra bunului mers 
lucrărilor, finalizării 
cestora cit mai repede. 
Este atit in interesul u- 
zinei, cît și al economiei.

la sfirșitul anului ? 
o întrebare de ac- 

apro- 
va e- 
comi- 
uzinei 
Nimic 

trebuie să impieteze 
al 
a-

tul de relaxat. Construc
torul, prin intermediul 
șefului de șantier, ing. 
Iulian Gird, a promis că 
va lua cele mai hotărite 
măsuri. Nu ne-a precizat 
ce fel de măsuri ; ne-a 
spus doar că ar fi nec6-

sară triplarea număru
lui de muncitori. Situa
ția nu este limpede ; în
lăturarea neajunsurilor 
impune măsuri energi
ce și imediate la toate 
nivelurile, inclusiv cen
trală și minister.

UZINA „AUTOBUZUL"
(Urmare din pag. I)

UZINA DE MAȘINI GRELE
(Urmare din pag. I)

și executarea investiții
lor. A doua Întrebare : 
au avut de ciști-at ceva 
celelalte lucrări de pe 
urma acestei măsuri ? 
Nicidecum 1 La secția de 
degroșare, cu termen de 
punere in funcțiune in 
acest trimestru (și care 
ar fi trebuit in mod nor
mal să beneficieze de e* 
fective sporite de lucră
tori) execuția 
lucrări 
montaj 
urmă, 
crurilor 
pentru lingouri n-a intrat

de 
este 

Să 
pe

unui șir de 
cons.rucții- 
rămasă in 
spunem lu- 
nume : hala

in producție, la data sta
bilită prin planul de siat, 
din cauza slabei pregătiri 
a acestei inves iții. ’Răs
punderea revine îndeo
sebi ministerului de re
sort, care a introdus a- 
ceastă lucrare in plan, 
în ultimul moment. E 
suficient să arătăm că 
nici acum proiectele df 
execuție nu sint asigura
te in totalitate. De aceea, 
in loc să intilnim pe șan 
tiere o mare concentrare 
de forțe umane și mij 
ioace tehnice pentru pu
nerea grabnică in funcți
une a noii capacități, 
lucrul se desfășoară des-

ția metalică pentru hala 
monobloc a sosit cu a- 
proape opt luni după ter
menul prevăzut.

Deci, justificările curg 
cu duiumul. Numai că, in 
timp ce se caută scuze, 
lucrurile iși urmează ne
stingherit cursul lor pă
gubitor. iar ritmul de e- 
xecuție a lucrărilor este 
de melc. Este o situație 
intolerabilă, căreia tre
buie să 1 se pună de ur
gență capăt, cu atit mai 
mult cu cit pe aceste 
noi capacități de pro
ducție uzina conta in 
realizarea planului pe a- 
cest an, in fabricarea de 
produse solicitate de be
neficiarii interni și ex
terni. Timpul relativ 
scurt rămas pină la 
sfirșitul acestui an trebuie 
intens valorificat. Fiecare 
oră, fiecare zi se cer fo
losite din plin pentru re-

cuperarea cît mai rapidă 
a restantelor acumulate și 
punerea in funcțiune a 
noilor obiective.

Ce perspective se În
trevăd in această privin
ță ? Așa cum a rezultat 
din discuțiile purtate atit 
cu reprezentanți ai con
structorului, cit și cu cei 
ai beneficiarului, există 
posibilitatea ca, pină la 
sfirșitul acestui an. capa
citățile amintite să poa
tă fi date in exploatare. 
Pentru aceasta se impun 
insă o mai strinsă co
laborare intre beneficiar 
și constructor, conjuga
rea eforturilor acestora. 
Beneficiarul, respectiv u- 
zina „Autobuzul", a pre
luat deja montarea uti
lajelor in hala de vopsi- 
torie, cea mai rămasă in 
urmă, constituind In a- 
cest scop o echipă de lu
crători formată din 95 
de lăcătuși. Din păcate, 
nu același lucru bun

poate fi spus și despre 
executantul lucrărilor de 
investiții.

— La ora actuală, a- 
vem efectivele de lucră
tori practic asigurate — 
ne-a relatat ing. Alexan
dru Fonarji, directorul 
tehnic al I.C.S.Î.M. Tn 
ipoteza că vor mai apa
re întîrzieri in execuție, 
săptămînal, VOm face a- 
nalize pentru suplimen
tarea acestor efective.

Afirmația este de-a 
dreptul surprinzătoare, ca 
și cum o cauză princi
pală a răminerilor in 
urmă nu ar fi cbnstat 
tocmai in lipsa forței de 
muncă. În loc să asigure 
din timp condițiile in
tensificării ritmului de 
execuție, conducerea în
treprinderii de construe* 
ții așteaptă, deci, să a- 
pară noi întîrzieri pentru 
a analiza situația. Ciu
dată optică, ciudat mod 
de rezolvare a probleme
lor îmbunătățirii activită
ții de investiții în aceas
tă uzină bucureșteană.

★

Au mai rămas două 
luni din anul în curs, 
timp in care in cele trei 
întreprinderi sint multe 
lucruri de rezolvat pen
tru asigurarea îndeplini
rii integrale a planului de 
Investiții, punerii in func-

tiune a unor noi capaci
tăți în producție. Va fl 
folosit pe deplin și cit 
mai productiv acest timp? 
Se va renunța la tactica 
justificărilor și se vor 
concentra toate forței» 
tehnice, materiale și u- 
mane pe șantierele res
pective ? Sint chestiuni, 
stringente, care trebuie a- 
nalizate neîntârziat de 
organele și organizațiile 
de partid, în asa fel in
cit activitatea de investi
ții să fie îmbunătățită 
radical, iar noile obiecti
ve să-și aducă aontribu- 
ția la realizarea anga
jamentului industriei Ca
pitalei : cincinalul in 4 
ani și jumătate. Nici un 
moment nu trebuie pier
dut din vedere că orice în
târziere, orice prelungire a 
termenului de punere in 
funcțiune atrage pentru 
societate o pierdere, — in 
sensul că nu se realizează 
la timp producția și acu
mulările bănești aferente 
capacităților de producție 
respective — influențează 
negativ eficiența investi
țiilor.

Anchetă realizată da 
Cristian 
ANTONESCU 
Dumitru 
CONSTANTIN 
Sever UTAN

J
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♦ CALCULE • COMPARAȚII • CALCULE •

Măsurați nu cu tona,
♦

Ci CU GRAMUL
Leul, gramul, kllowatul-oră, metrul cub y.a. — lată 

unități de măsură elementare care trebuie să stea, in 
mod stăruitor, in atenția fiecărui muncitor, tehnician 
și inginer, a fiecărui conducător In administrarea pa
trimoniului Întreprinderii. Nu exagerăm cu nimic cind 
spunem aceasta. Pentru că cheltuirea chibzuită a fie
cărui leu, economisirea fiecărui gram de metal, a fie
cărui metru cub de lemn, evitarea risipirii oricărui kl- 
lowat-oră, a oricărui kilogram de ciment înseamnă 
foarte mult la scara industriei, a economiei naționale, 
Iată ce relevă, in acest

din consumul anual de combustibil 
al combinatului.

sens, calculele $1 comparațiile i

• La nivelul anului 1973, dimi
nuarea cu numai un procent a pon
derii cheltuielilor materiale în in
dustrie echivalează cu un spor de 
venit național de aproximativ 4 mi
liarde lei. Deci, surse suplimentare 
de fonduri necesare dezvoltării e- 
conomiei naționale, ridicării nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

ționarea unor utilaje, în cadrul com
binatului s-ar putea economisi circa 
7 la sută din consumul anual de 
combustibil, care ar putea fi folosit 
pentru producția energiei necesare 
fabricării a sute de mii de tone la
minate.

• La Grupul industrial de petro
chimie din Ploiești, la instalația de 
reformare catalitică a rafinăriei 
Brazi se pierd anual mii de tone 
combustibil convențional, din cauza 
lipsei unor cazane recuperatoare a 
căldurii gazelor arse provenite de 
la cuptoarele tehnologice. Deși, încă 
din anul 1966, s-a întocmit un stu
diu tehnico-economic, lucrarea nu a 
fost executată pînă în prezent. Cu 
această cantitate de combustibil 
s-ar putea prelucra zeci de 
tone țiței.

mii de

. • Din cantitatea de metal con
sumată în plus — în semestrul I 
a.c. — în 12 mari unități construc
toare de mașini, se puteau fabrica 
circa 1 360 tractoare U-650-M, sau 
630 combine autopropulsate, C-12, 
sau 1 380 autocamioane de 5 tone 
cu simplă tracțiune.

_• In cadrul Combinatului siderur
gic din Hunedoara, la laminorul Blu- 
ming de 1 300 mm, cele 8 cazane re
cuperatoare montate în anii 1971— 
19/2 nu funcționează la parametrii 
proiectați, ceea ce duce la o pier
dere echivalentă cu circa 1 la sută

• Calculele arată că din
45 mc cherestea economisită 
te realiza o producție de 
în valoare de 1 milion lei.

fiecare 
se poa- 
mobilă

Aceste cifre vorbesc de la sine. 
Laudă pentru cei care obțin econo
mii, „semnal de alarmă" pentru cei 
care tărăgănează aplicarea de mă
suri tehnico-organizatorice în vede
rea înlăturării risipei.

• Reducerea cu numai 1 la tufă a 
normelor de consum planificate in 
perioada cincinalului, pentru întrea
ga producție globală a ramurii in- 
aistriei constracțiitor "dw““mațini șt 
prelucrării metalului (la nivelul anu
lui 1975, comparativ cu anul 1970) 
echivalează cu o cantitate de metal 
necesară fabricării a circa: 14 800 
tractoare cu dublă tracțiune U-651, 
sau cu circa 16 600 autocamioane de 
5 tone cu simplă tracțiune, sau cu 
circa 7 500 motoare Diesel de 350 
CP, sau cu aproximativ 55 600 semă
nători SPC-6.

ÎNTREBĂRI PENTRU 
CONDUCEREA FABRICII 

DE CIMENT 
DIN TURDA ’

Pe 3 ori
• La nivelul anului în curs, dacă 

s-ar fi redus consumul de energie 
electrică numai cu 1 la sută, s-ar fi 
obținut economii de 129 milioane mc 
gaze sau 600 mii tone lignit. DE CE?

• Diminuarea cu 1 la sută a con
sumului de gaze naturale, în sco
puri energetice sau tehnologice în 
industria chimică, ar asigura mate
ria primă suficientă pentru fabrica
rea a peste 20 000 tone cauciuc sin
tetic.

• Cantitatea de coc* consumată 
în plus în semestrul I a.c. în turnă
toriile de piese este suficientă pen
tru realizarea unei producții de 
circa 17700 tone piese turnate.

• Mari rezerve de economisire a 
combustibilului există în unitățile in
dustriei metalurgice ți chimice.

• în cadrul Combinatului siderur
gic din Galați, la laminorul Slebing, 
datorită neetanșeității canalelor de 
gaze arse și, deci, pătrunderii de 
aer rece, se înregistrează o pier
dere de cîteva mii de tone com
bustibil convențional pe an.

— cazonele recuperatoare de 25 
tone/oră, de la cuptorul laminorului 
de benzi la cald, nu sînt date în ex
ploatare, deși montajul lor s-a ter
minat încă ain anul 1971, ceea ce 
lipsește combinatul de posibilitatea 
economisirii mai multor mii de tone 
combustibil convențional pe an.

— se apreciază că dacă s-ar 
grăbi punerea în funcțiune a unor 
instalații de recuperare și s-ar eli
mina anumite deficiențe în confec-

-prctuldecosisu- 
portă o majorare 
ile 5,2 iiioane lei 
- stagnările au 
provocat nereaii- 
zarea a 30 000
toiie ciment

oriunde și oricum s-ar manifesta, 

mare sau mică,

de bani sau materiale, 

de muncă sau de timp

Sub lumina miilor de becuri,
NU SE VEDEA RISIPA

„Cînd ard luminile in 
zadar...", sub acest titlu, 
ziarul „Scînteia1* din 29 
iunie a.c. a publicat un 
articol în care erau con
semnate aspecte din di
ferite întreprinderi bucu- 
reștene privind modul de 
gospodărire a energiei e- 
lectrice si utilităților In 
schimburile de noapte. 
Revenim, după patru 
luni, In aceleași unități 
industriale.

...Ora 21,30, uzina „Au
tobuzul". în majoritatea 
sectoarelor de producție 
luminile sint aprinse la 
capacitatea maximă. Tre
cem prin secțiile montaj, 
vopsitorie, construcții-șa- 
siuri-caroserii, sculărie, 
presaj greu ș.a. Pretutin
deni se lucrează intens, 
cu efective foarte apro
piate de schimbul I. O 
situație normală, deci. 
Aspectele negative pri
vind folosirea energiei e- 
lectrice, intilnite cu pa
tru luni in urmă, au fost 
înlăturate.

...Ora 22,30. Fabrica de 
nasturi și obiecte din ma
se plastice. Aici, la in
trare, lesne se poate ob
serva lipsa unui gospo
dar, a ordinii și grijii 
față de bunurile materi
ale. Adresăm rugămintea 
de a fi chemat ofițerul 
de serviciu.

— Numai dacă o fi în 
fabrică, ne răspunde pe-

cu efective foarte apro-Ora 21,30. La uzina „Autobuzul" se lucrează intens 
piate de schimbul I

LA UZINA DE UTILAJ 
CHIMIC DIN GĂEȘTI 
TIMPUL ESTE DRĂMUIT 
Șl FOLOSIT PRODUCTIV

UN COLECTIV DE

GRĂBIT SI

FABRICA DE CIMENT TURDA.
Interlocutor : tovarășul loan 
contabil-șef.

Popa,

să ve- 
fondu-

— Ca tm- om Însărcinat 
gheze la buna gospodărire a 
rilor materiale și bănești, cum ex
plicați depășirea cheltuielilor de 
producție, in trei trimestre, cu 5,2 
milioane lei 7

— Cauza constă in depășirea chel
tuielilor de întreținere și 
planificate, a consumurilor 
terii prime și combustibil.

— Mai detaliat, cum se 
situația 7

— De pildă, cheltuielile 
cate pentru întreținere și 
au fost depășite cu 6,1 milioane lei. 
Vedeți, deci, că dacă nu realizam 
economii la alte capitole, pierderile 
ar fi fost mai mari. Sint și cauze 
obiective. A crescut prețul piese
lor de schimb. O rolă la un cuptor, 
care costa in alți ani 30 000 lei. in 
acest an. costă 90 000 lei. Peste 1 
milion lei am cheltuit cu reparatul 
angrenajelor la reductoarele de 
1 600 kW furnizate in condiții cali
tative precare de uzina „Progresul" 
Brăila. Avem două mori puse în 
funcțiune recent și echipate cu e- 
lectromotoare, livrate de „Electro- 
putere" Craiova, care s-au ars, 
provoctnd stagnări echivalente cu o 
producție de 30 009 tone ciment și, 
bineînțeles, cheltuieli suplimentare 
cu reparațiile. Apoi, sint și cauze 
subiective. Socotesc că reparațiile 
la agregate nu s-au făcut la timpul 
prevăzut și s-au produs „căderi" ce 
au necesitat cheltuieli mai mari 
cit cele prevăzute. Și — de ce să 
spunem 7 — unele reparații au 
executate superficial.

în ce privește consumurile, 
au fost depășite la materii prime cu
1.1 milioane lei și la combustibil cu
1.2 milioane lei. Să explic : avem

reparații 
de ma-

prezintă

planifi- 
reparații

de- 
n-o 
fost

ele

simist omul de la poartă.
— Se mai întîmplă 

lipsească 7
— Numai o dată 7 

serile de sîmbătă și 
minică, mai ales.

Ei, ce să faci, vii pen
tru una și găsești alta. 
Intr-adevăr, ofițerul de 
serviciu este de negăsit. 
Lăsăm vorbă că vom da 
telefon peste 30 de mi
nute. Și am dat. Nu a 
răspuns nimeni. Ne de
plasăm din nou la fața 
locului, ușile zăvorite și

să
în 

du-

pierderi de materie primă din cauza 
risipei in hala de materii prime și 
pe benzi, dar și datorită faptului că 
nu a fost pusă în funcțiune o lu
crare de racordare-a; ventilației de 
la uscătoarele de zgură Iw’telbctro-ainir 
filtrele de la cuptoarele 5 și 6. A- 
deseori, amestecătoarele de argilă 
au funcționat defectuos, argila a 
fost introdusă în concasoare cu gra- 
nulație necorespunzătoare, ceea ce 
a dus la creșterea procentului de 
apă în pastă. Apa în plus înseamnă 
combustibil in plus. Apoi, socotesc 
eu, nu s-au utilizat în cele mai bune 
condiții recuperatoarele de căl
dură și nu s-a asigurat reutilizarea 
acesteia la arderea clincherului. 
Asta ar fi in esență.

— V-ați gindit la semnificația a- 
cestor pierderi pentru întreprindere, 
pentru economie 7 Ce ați întreprins 
pentru a opri risipa 7

— Desigur că ne-am gindit. 
Pierderea înregistrată reprezintă 
pentru întreprindere volumul chel
tuielilor de producție pe circa 5 zile. 
Fenomenul a fost analizat și, re
cent, in comitetul oamenilor mun
cii, în ședințele de partid și sindi
cale, s-au fixat noi măsuri privind 
îmbunătățirea tehnologiei de pre
parare 
mului 
ordine 
prime.
sindicală și de tinerpt 
acum o muncă politică susținută de 
educare a oamenilor în spiritul 
răspunderii și grijii față de avutul 
obștesc.

— Ce s-ar întîmplă dacă pierde
rile ar fi recuperate din buzunarele 
celor ce se fac vinovați de risipă 7

— Noi nu am recurs încă la a- 
ceasta. Anumite sancțiuni, retrogra
dări pentru neglijență s-au aplicat 
totuși. Cred că va trebui să fim mai 
fermi in această privință.

a pastei, reducerea consu- 
de combustibil, mal multă 

în gospodărirea materiei 
Organizația de partid, cea 

desfășoară

CONTABILUL-ȘEF INCEARCA MAIRĂSPUNSURILE DATE DE
MULT SA EXPLICE CAUZELE PIERDERILOR. NE AȘTEPTAM LA O 
POZIȚIE MAI INTRANSIGENTA, iNTRUClT ESTE IMPORTANT CA 
PIERDERILE SA FIE PREVENITE, SA SE ACȚIONEZE ENERGIC 1N 
ACEASTA DIRECȚIE.

Alexandru MUR’EȘAN 
corespondentul „Scînteii"

UNELE

o liniște de mormînt la 
poartă. O întrebare a ră
mas fără răspuns : ce or 
fi avînd de ascuns tova
rășii de aici 7 O „inova
ție" secretă privind stîr- 
pirea risipei 7 Că lumi
nile ardeau...

La ora 23 ne aflăm Ia 
fabrica ,,Tricodava". în
cele patru luni, cit au tre
cut de la precedentul 
raid-anchetă, lucrurile 
s-au mai... schimbat : lu
minile ard in zadar nu 
numai la vestiare, ci și 
în sectoarele de produc
ție. Din plin se lucrează 
doar la secții e de trico
tat coton și circulare și, 
oarecum, la vopsitorie, in 
rest... A trecut mai bine 
de o jumătate de oră de 
la terminarea schimbului 
II : secția de confecții, o 
sală aproape de mărimea 
unui letferf'de fotbal? Mte"'^ 
iluminată precum un pla
tou de filmare. Ici-colo, 
citeva muncitoare (nu 
mal mult de 15—20) mai 
au cite ceva de aranjat 
înainte de plecare. în 
schimbul III nu se mai 
lucrează. Risipa de ener
gie electrică domnește ca 
la ea acasă. La fel și in 
sectoarele de curățătorie, 
repansat și, in parte, la 
vopsitorie. Dar, iată-ne, 
tot după 30 de minute de 
la terminarea programu
lui de lucru, la secția 
călcătorie. Lumini 
se și ceva mai 
Toate mesele de 
care funcționează 
ză de aburi, se aflau sub 
presiune. Secția goală, 
nici un lucrător prezent. 
Pe unul din culoare in- 
tilnim, totuși, mecanicul 
de întreținere. întrebăm:

— Care este cauza că 
mesele de călcat se mai 
află și acum sub presi
une 7

— Nu le putem opri ! 
Unțle se află întrerupăto
rul nu este lumină.

— De cind persistă a- 
ceastă situație 7

— De 5 ani, de cind a 
intrat fabrica în funcți
une.

aprin- 
mult... 
călcat, 
pe ba-

face
Chiar nu se poate 
nimic 7
Pare-mi-se că sîm- 
ardea acolo un bec. 
acum s-a ars.

bâtă 
Dar

— Cu cine am stat de 
vorbă 7

— ...Ce rost mai are 7 
Mă duc acum cu băiatul 
și le oprim, luăm o lan
ternă și le oprim.

La „Tricodava" nu este 
vorba de un accident, ci 
de o mentalitate. complet 
greșită a unor salariați, 
de o crasă neglijență și 
nepăsare. Aici trebuie 
făcut mai mult decit de 
a pune un salariat, in

mod special, pentru a ve
rifica dacă contoarele, ro
binetele sint sau nu în
chise. Aici, organizația de 
partid, de U.T.C. și con
ducerea fabricii trebuie 
să desfășoare o amplă ac
țiune politico-educativă in 
scopul dezvoltării răspun
derii pentru economii in 
rîndul tuturor salariați- 
lor. Și aceasta cu atit mai 
mult cu cit tinerii re
prezintă cea mai mare 
parte a colectivului de 
muncă al fabricii.

Următorul popas îl fa
cem la Fabrica de stofă 
de mobilă. Ca și acum 
patru luni, spiritul gospo
dăresc, buna organizare 
constituie caracteristica 
dominantă a activității 
colectivului său de muncă. 
Aproape peste tot, lumi- 

tW1Mh^rf‘Prinse după.,necesitățile producției, con
sumul de utilități — judi
cios dimensionat. Aproa
pe peste ■ tot — și nu pre
tutindeni — deoarece 
sala controlului tehnic de 
calitate a produselor fi
nite se află de astă-dată 
bine iluminată, dar... sub 
lacăt. Ne exprimăm însă 
convingerea că acest fapt 
nu constituie decit 
simplu accident.

...Ora 0,30 și ultima u- 
nitate economică pe care 
o vizităm în raidul an
chetă — uzina „Semănă
toarea”. Trecem exact 
prin aceleași secții de 
producție pe care le-am 
vizitat și cu patru luni 
în urmă. Situația nu s-a 
schimbat prea mult. 
Poate doar în ceea ce 
privește utilizarea aerului 
comprimat, unde — după 
cum ne relata același șef 
de tură de la compre- 
soare, Ion Bagenac — în 
ultima vreme s-au luat o 
serie de măsuri. însă se 
mai impun și altele, în
deosebi la secția turnăto
rie. Irosirea energiei e- 
lcctrice continuă...

încheiem aici ancheta 
noastră. Concluziile sint 
aceleași cu cele de acum 
patru luni : „Mulți uită 
spiritul gospodăresc a- 
casă, după ce și-au stins 
lumina în apa lament și 
încuie ușa, îndrcptîn- 
du-se grăbiți spre locu
rile de muncă. Aici, în în
treprindere, ei privesc cu 
foarte multă indulgență 
a~a-numita risipă mărun
tă, provocată de cauzele 
pe care le semnalăm în 
rlndurlle de mai sus". 
Alte concluzii 7 Să le 
tragă conducerile între
prinderilor respective, 
pentru că nimănui nu-i 
este permis luxul costi
sitor de a irosi banii sta
tului.

Am prins „din zbor" o repli
că :

— Gata, toată lumea la tre
buri ; un sfert de oră pentru 
discuțiile de azi ajunge 1

în continuare, directorul Uzi
nei de utilaj chimic din Găești, 
ing. Gheorghe Rujoiu, ne spune:

— Mă veți scuza, dar nu am 
mai mult de zece minute libere. 
Agenda zilei imi este foarte în
cărcată. Timpul, deci, este cro
nometrat. Ce vă pot spune 7 în
trebați.

—1 Vă încadrați in graficele 
ritmicității producției 7

■— Nu. Nu-mi pot permite atita 
risipă de timp. De aceea, nu 
numai eu, ci întregul nostru co
lectiv le devansează.

— Ce să înțelegem prin a- 
ceasta 7

— Lucrăm cu un avans de 
două decade față de planul zilnic

EFICIENȚĂ MAXIMĂ,
CU CHELTUIELI

' Moibo-» 1- IIlUMIIYlE

un

de producție. Ne-am propus 
însă mai mult, trei... Acest de
calaj 11 avem de-acum in com
partimentul de aprovizionare cu 
materii prime și materiale. Dar 
nu ne satisface. Ne-am pregătit, 
anul viitor va fi de un semestru.

— Sinteți de multă vreme di
rector aici 7

— De 41 de luni, iar în ordine, 
al 5-lea director.

— Ce vă preocupă îndeobște 7
— Consumul de timp și cores

pondența lui în eficiență. Ii res
pect foarte mult pe cei care in 
șase ore, de exemplu, rezolvă 
sarcini stabilite pentru opt ore. 
Sau, intr-un timp și mai strins.

— Puteți să ne dați citeva e- 
xemple 7

— Da. Colectivul uzinei noas
tre. Anul acesta, cu același nu
măr de salariați și utilaje de Ia 
nivelul lui 1970, realizează o pro
ducție dublă. Altul : ne-am an
gajat la o economie anuală de 
300 tone metal. în 10 luni am 
realizat 350. Pină la sfirșitul a- 
nului, o să se mai adune. Cum 7 
Gospodărindu-1 mai bine, cu e- 
ficiență sporită, in produse a că
ror calitate este neîncetat mai 
bună.

— In ce ați putea echivala 
produsele fabricate suplimentar, 
în trei trimestre a.c., cu materia 
primă economisită 7

— în circa 30 de filtre de lim
pezire, necesare activității Com
binatului chimic din Pitești.

— Ce vă propuneți in conti
nuare 7

— Ca în prima decadă a lunii 
decembrie, deci cit mai curind, 
să ne încheiem toate socotelile 
cu anul 1972. V-am spus doar : 
n-avem vreme, ne așteaptă sar
cinile sporite ale lui 1973, iar 

■cincinalul la noi, așa avem de 
gind, se va realiza în maximum 
patru ani și jumătate. Dar cele 
zece minute au trecut. Mă scu
zați...

s. u.

ȘANTIERE

REBUTUL ADMISIBIL"
inovație de camuflare a pagubelor

Ce se intimplă cu unele 
din materiale, după ce trec 
de poarta șantierelor 7 A- 
jung să fie folosite inte
gral 7 Imaginile alăturate 
vorbesc despre spiritul gos
podăresc al constructorilor. 
Pentru că, așa cum am ob
servat pe multe șantiere, 
giija față de materiale, 
combaterea oricărei forme 
de risipă guvernează ac
tivitatea de buni gospodari 
a constructorilor respectivi.

Iată imagini de pe ȘAN
TIERUL LUCRĂRILOR DE 
DEZVOLTARE DE LA „A- 
CUMULATORUL" DIN 
BUCUREȘTI : cărămizile, 
tuburile din beton, cofra- 
jele, elementele prefabricate 
sint stivuite în ordine, fe
rite de distrugere și intem
perii (foto 1). La mijloc nu

e nici un secret, în afară de 
grija elementară față de 
fiecare material sosit pe 
șantier.

Ne deplasăm apoi pe 
ȘANTIERUL FABRICII DE 
CABLURI ȘI MATERIALE 
ELECTROIZOLANTE. Tot 
atit de frapantă, ca inactivi
tatea care domnește aici, 
este și starea materialelor. 
Cărămizi aruncate in neștire 
in interiorul halei, „înotind" 
prin noroaie (foto 2), ferme 
prefabricate distruse, îngro
pate in pămînt ca niște re
licve (foto 3), cofraje strica
te.

— Cum au putut ajunge 
materialele în această stare? 
-• întrebăm pe maistrul 
Iulian Popa din cadrul șan
tierului ce aparține de 
IC'SIM-București

— La vremea lor, cără
mizile au fost descărcate cu 
destulă atenție. Dar vremea 
n-a ținut cu noi.

— Ați calculat Ia cit se 
ridică valoarea prefabrica
telor distruse 7

— Nu, deoarece se înscriu 
in limitele rebuturilor ad
misibile.

La astfel de argumente, 
comentariile sint inutile. 
Cea mai elementară lipsă 
de interes față de soarta 
materialelor intrate in ges
tiune este camuflată de așa- 
zisa inovație a „rebutului 
admisibil".

Pe șantier n-am întîlnit 
nici un loc amenajat, cit 
de cit, unde materialele să 
fie așezate în ordine, pro
tejate și păstrate în bune 
condiții. Și nu există un

astfel de loc, pentru că nu 
există o astfel de preocu
pare din partea conducerii 
șantierului pentru buna gos
podărire a materialelor.

Punînd punct acestor ima
gini neobișnuite de pe un 
șantier care, prin prisma 
calendarului, ar trebui să 
cunoască o activitate inten
să, proprie perioadelor care 
preced momentul punerii in 
funcțiune, întrebăm condu
cerea ICSIM, pe beneficiar, 
dacă au, intr-adevăr, cu
noștință de adevărata stare 
a lucrurilor 7 Iar dacă cu
nosc realitatea, de la fața 
locului și nu din rapoarte, 
alunei cum poate fi ea ac
ceptată 7

C. A.

Il*e ȘTEFAN
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în luptă
cu flăcările

S-a intimplat la moara nr. 2 
din cartierul Nicotină din orașul 
Iași, tntr-o noapte, o cupă a 
căzut peste chinga elevatorului, 
care, in urma frecării de roată, 
z-a incălzit și a luat foc. In scurt 
timp, flăcările au ajuns la aco
periș. Chemați de vecini, pom
pierii militari, sub comanda ma
iorului Ion Roșu și a căpitanu
lui Eugen Bișca, au început lupta 
cu focul : in subsolul clădirii se 
afla depozitată o cantitate de 
griu in valoare de peste 500 000 
lei! In urma acțiunii lor rapide 
și energice, instalațiile morii și 
griul aflat in ea au fost salvate. 
In această intervenție, care a 
durat mai multe ore, s-m evi
dențiat in mod deosebit pom
pierii Gh. Rotaru, Mihai Mantali, 
Ion Nițu, Alistar Butuza, Virgil 
Vlad, Augustin Chira, Vasile 
Onofrei, Ion Leuștean ș.a. Tutu
ror, calde felicitări.

Unde dai 
și... unde 
explodează!

într-una din zile, Elena Cu- 
relea din Timișoara (Calea $a- 
gului, bloc 17) a curățat niște 
haine cu neofalină. După ce a 
terminat curățatul, a aruncat 
neofalina întrebuințată (cinci li
tri) pe conducta de la instalația 
sanitară din baie. Urmarea 7 N-a 
trecut mult și, in apartamentul 
de dedesubt, s-a produs o pu
ternică explozie. Cauza ei 7 In 
urma scurgerii pe conducte, o 
parte din neofalină s-a evaporat 
in baia din apartamentul fami
liei Mumeraș, unde gospodina 
spăla rufe cu mașina electrică. 
De la o scinteie, vaporii s-au 
aprins și, in urma incendiului 
declanșat, vecina Elenei Curelea 
a fost accidentată, iar aparta
mentul avariat.

Ultima 
vînătoare

Vinătoare de mistreți la filiala 
de vinătoare din Aiud (Alba) 
Prima vînătoare a noului sezon. 
Un grup de vînători condus de 
Ion Crizboi și-a propus să facă 
„o partidă mare". Zis și făcut. în 
urma vînătorii, ei au împușcat 
nu mai puțin de opt mfâtreți. 
Patru au aj&he-lă OCoV'MîlâW 
însă s-au... volatilizat în „tolbe
le" vînătorilor. Consecințele 
isprăvii lor n-au întirziat. în 
frunte cu organizatorul expedi
ției, cei 6 vînători au fost ex
cluși din rindurile asociației, 
urmînd să suporte și paguba 
materială produsă. Pentru că o 
fi vorba despre mistreți, dar a- 
ceasta nu scuză atitudinea de-a 
dreptul „mistrețească" față de 
un vînat prețios.

Observatorul 
federal sub... 
observație

La începutul lunii octombrie, 
In orașul Caracal s-a desfășurat 
meciul de fotbal din cadrul divi
ziei C dintre echipele „Răsări
tul* din localitate și Chimia- 
Turnu Măgurele. Pentru joc dur. 
cite doi fotbaliști din fiecare 
echipă au fost eliminați de pe 
teren. Dar, pentru ca jucătorii 
din Caracal sâ nu fie și suspen
dați, cițiva suporteri ai echipei 
au ținut să vorbească cu Obser
vatorul federal prezent la meci. 
V. Ionescu din București. Acesta 
a solicitat, pentru „vorba bună" 
pe care voia să o puni la comi
sia de disciplină, suma de .500 
lei. A primit numai 380 de lei, 
atit cit avea asupra lui unul 
dintre suporteri. Dar pledoaria 
pe care urma să o susțină n-a 
mai avut loc in fața comisiei de 
disciplină a federației de fotbal. 
Acum va susține o altă „pledoa
rie" ...arbitrată de instanța de 
judecată.

Surpriza de 
1OOOOO lei

Spiridon Pavel din Bacău, str. 
Republicii nr. 201, iși procurase 
citeva obligațiuni C.E.C. cu cîști- 
guri. Dar la scurt timp după a- 
ceasta, din considerente asupra 
cărora nu insistăm, obligațiunile 
respective aproape că erau... 
date uitării. într-una din zilele 
„săptămînii economiei" însă, 
S. P. și-a adus aminte de ele. 
Le-a controlat cu atenție și a 
constatat că una dintre acestea, 
în urma tragerii la sorți din 30 
septembrie a.c., valora nici mai 
mult, nici mai puțin de 100 000 
lei O „economie" cu atit mai 
valoroasă cu cit el o avea... in 
buzunar !

Convocatorul pe al cărui 
antet scrie „Partidul Co
munist Român — Comite
tul platformei Rogojelu — 
organizația de bază etapa 
a Il-a cazane" consem
nează 71 de nume. 71 de 
constructori, membri de 
partid, un detașament din 
eșalonul de forță și impuls 
al colectivului de la Rogo- 
jelu. „Pe șantierul nostru 
— ne spusese Florian Fa- 
raschivoiu, secretarul comi
tetului de partid pe plat
formă — fiecare al patru
lea salariat este membru 
de partid. înțelegeți ce for- 
țp“. înțelegem, desigur.

■ Și tocmai de aceea, in a- 
ceastă după-amiază am ți
nut să ne intilnim, in ca
drul unei adunări generale 
de dare de seamă și ale
geri, cu 71 dintre cei 1000 
de comuniști ai Rogojelu- 
lul.

Ani vrut să vedem cum 
acționează, in cadrul vieții 
de partid, oamenii pe care 
în cursul acestei dimineți îi 
întilnisem la punctele de 
llicru ale reperului numit 
„etapa a II-â cazan:!'1, re
per insemnînd, în această 
perioadă, vasta fundație și 
monumentalii cilindri de 
beton care vor susține in 
final, ca pe o jumătate de 
clepsidră, cupa gigantică a 
cazanului nr. 3.

îi întilnisem pe construc
torii de aici pe întreaga 
suprafață a locului lor de 
muncă. îi văzusem mișu- 
nind la talpa fundației, 
printre țesăturile complica
te de fier-beton ; ii zări
sem, mici cit bobul, desfă- 
șurindu-se pe ramele me
talice, la peste 90 de metri 
înălțime ; pe unii dintre ei 
îi zărisem furișîndu-se în 
camera de comandă termi
că de la grupul 2, nerăbdă
tori, ca întreg șantierul în 
aceste zile, să afle cînd 
pornește turbina, cînd a- 
junge la 3 000 de ture pe 
minut, cind se face, deci, 
„paralelul" la sistemul 
energetic național.

Acum, după orele de lu
cru, îi reintilneam ih ipos
taza de colectiv chemat să 
se autoevalueze in cadrul 
organizației de partid.

în darea de seamă ț>e 
care o prezenta acum, in 
numele biroului, șeful de 
brigadă Adrian Călugăru, 
secretarul organizației de 
bază, faptele iși găseau 
expresia lapidară a unor 
cifre de plan.......în aceas
tă perioadă, colectivul 
nostru, ca urmare a unei 
mai eficiente activități a 
B.O.B., a tuturor comu
niștilor, a impulsionării 
muncii organizațiilor de 
sindicat și U.T.C., a rea
lizat planul în proporție 
de 101,98 la sută, a sporit 
productivitatea muncii fa
ță de cea planificată cu 
2,7 la sută și a economisit 
forța de muncă cu 3,2 la 
șută în raport cu angaja
mentul inițial”, j..

Numai citeva cifre. Dar 
pentru fiecare dintre cei 
prezenți ele însemnau re
zultatul atitor și atitor 
dezbateri in adunările de 
partid ale acestei perioa
de („Adunările s-au ținut 
la timp, au fost mai te
meinic organizate si au 
luat în discuție probleme
le cele mai importante ale 
producției" — se spune in

putea fi Împlinite dacă nu 
se realizează această valo
rificare. în 1972 ne vom 
realiza și chiar depăși pla
nul. Dar în 1973 avem de 
îndeplinit un plan de două 
ori mai mare. Noi înșine, 
chibzuind in cadrul adu
nărilor de partid, ne-am 
stabilit acest obiectiv. Am 
făcut noi oare totul pentru 
a ne pregăti in vederea

muniste, care trebuie să 
acționeze in toate îm
prejurările, fie că este 
vorba de o abatere dis
ciplinară, de o atitudine 
necorespunzătoare în re
lațiile cu tovarășii de mun
că (nu întotdeauna șefii de 
formații primesc sugestiile 
colectivului) sau de defec
țiuni în organizarea pro
ducției și aprovizionare...

ȘANTIERELE REPUBLICII

CEI 71 din 
avangarda 

răspunderii sociale
2. De la Rogojelu reporterii „Scînteii" transmit 

în continuare

• „AICI, FIECARE AL PATRULEA SALARIAT ESTE MEMBRU AL 
PARTIDULUI" • OAMENII MARILOR ÎNĂLȚIMI NU IUBESC VORBA 
OCOLITĂ • „PUTEM AVEA REALIZĂRI DE DOUĂ ORI MAI MARI"

• A FI ACELAȘI - PE SCHELE Șl IN SALA DE ȘEDINȚĂ

darea de seamă), ai atitor 
și atitor programe de mă
suri, cuprinzind obiective 
concrete, duse la îndepli
nire în mod exemplar de 
formațiile unor comuniști 
ca Alexandru Biro, Eme
rit Barabas, Mihai Popes
cu, Nicolae Petruțescu, 
Ștefan Manasla, Ludovic 
Fuiop, Constantin Tomes- 
cu și alții, prezenți mereu, 
ca și în darea de seamă 
de acum, pe listele cu 
fruntași în producție.

„Dar — se arată in con
tinuare în darea de sea
mă — tot ce s-a făcut 
pină acum nu reflectă 
încă adevărata putere de 
efort a colectivului, iar 
sarcinile de viitor, izvo- 
rite din angajamentele 
șantierului în cincinal, in 
Lumina Conferinței Națio
nale a partidului, nu vor

unor asemenea sarcini ?“ 
O întrebare la lămurirea 
căreia darea de seamă a 
adus argumente clare : 
munca politico-educativă 
n-a fost desfășurată în
totdeauna în mod concret ; 
într-o unitate fruntașă ca 
a lor mai există incă aba
teri de la disciplină. Unii, 
vechi șantieriști — posesori 
a 7 steluțe de fruntași, ca 
Ilie Iliusi, alții, avînd o 
experiență de șantier de 
peste două decenii, ca Pe
tre Duică — nu sînt tot
deauna exemple pentru 
cei din jur, cum se cu
vine să fie un comunist. 
Mai persistă încă, chiar la 
unii membri de partid, o- 
biceiul de a nu ee inte
resa de abaterile omului 
de alături ; încă nu s-a 
făcut, totul pentru, sti*a 
mutarea combativității co-.,

Nici una din lipsurile 
semnalate in darea de sea
mă nu a fost contestată de 
cei care au luat-o în dis
cuție. Dimpotrivă, în apre
cierile fiecăruia, ca un lait
motiv a revenit observa
ția că documentul întocmit 
de birou a fost pe alocuri 
„prea blind". Oamenii care 
înfruntă zilnic, bărbătește, 
marile înălțimi ale con
strucției, care strunesc va
lul greu al betonului, care 
țes covoarele complicate 
ale armăturilor nu se pot 
împăca cu jumătățile de 
măsură. Rina pe rînd( for- 
mulîndu-șl gîndurile des
chis, constructorii și-au 
privit critic și autocritic 
activitatea. S-a vorbit fără 
introduceri de prisos, 
direct, operativ, ca la locul 
de muncă. „în c£ privește 
nemotlvatelc, a spus zida

rul FUIop Ludovic, lucruri
le stau așa : nici muncă p- 
ducativă n-am dus cit tre
buie, dar nici măsuri ad
ministrative nu s-au luat. 
Cunosc cazuri cînd s-au 
făcut referate de sancțio
nare a unor oameni care... 
plecaseră de mult de pe 
șantier. Colaborarea intre 
conducerile de partid și ad
ministrativă nu e doar o 
lozincă, ea trebuie să acțio
neze zi de zi, la fiecare loc 
de muncă, în legătură cu 
fiecare dintre noi". La fel 
de concrete au fost și re
feririle la bunul mers al 
producției. „Am fi realizat 
de două ori mai. mult, â 
spus Ștefan Manasia, dacă 
conducerea ar fi dat mai 
multă atenție sesizărilor 
muncitorilor privitoare la 
prea desele defectări ale 
stației de betoane. Pe vii
tor, In ceea ce mă priveș
te, voi urmări zilnic aceas
tă problemă". La rindul 
său, sudorul Marian Suru 
a propus o neîntirziată in
tervenție pe lingă „Indus
tria sîrmei" pentru livra
rea electrozilor speciali, 
necesari sudurilor in cochi- 
lă. „Am ridicat această 
problemă și în alte adunări 
de partid... Nu mai discut 
aici despre cei care nu.i-au 
dat curs, îmi fac autocriti
ca pentru că n-am pus eu 
mina pe telefon să vorbesc 
cu fabrica furnizoare".

Fiecare vorbitor, în ace
lași spirit, a ținut să facă 
prețioase propuneri, menite 
să optimizeze prodlicția. 
Propuneri care aveau să 
îmbogățească și să detalie
ze capitolul din programul 
de măsuri referitor la acti
vitatea profesională. Nimic 
din ceea ce privește bunul 
mers al producției nu a 
scăpat atenției comuniștilor 
de la etapa a II-a cazane. 
De la chestiuni de detaliu, 
cum ar fi lipsa ciururilor 
pentru balast de anumite 
dimensiuni, și pină Ia mă
suri vizînd ample restruc
turări organizatorice, cum 
ar fi cea referitoare la eșa
lonarea riguroasă, științi
fică a materialelor și e- 
chipamentelbr în vederea 
ridicării lor la cota de 
montare — toate au fost 
abordate cu simț de răs
pundere, cu pasiune.

...71 de comuniști s-au 
confruntat într-o după-a
miază de octombrie înso
rit cu propria lor forță 
de creație.

„Pentru noi, a spus un 
vorbitor, programul parti
dului, programul Conferin
ței Naționale Înseamnă o 
lege de muncă și viață. Noi 
nu trebuie să ne simțim 
dulgheri, zidari sau sudori 
acolo pe schele șl membri 
de partid aici, în ședințe. 
Noi trebuie să fim pretu
tindeni, deopotrivă, munci- 
tori-comuniști.

Petre DRAGU 
Mlhal 
DUMITRESCU __

Meșterii artizani 
mureșeni 
se afirmă

An de an, cooperația meșteșugă
rească din județul Mureș și-a spo
rit și diversificat sortimentele de 
mărfuri destinate fondului pieței 
și exportului, precum și prestările 
de servicii către populație. In lo
calitățile județului, cooperația meș
teșugărească dispune in prezent de 
516 unități. Planul producției- 
marfă pe 9 luni din acest an a fost 
îndeplinit cu 14 zile înainte de ter
men. Iar angajamentul anual a 
fost" depășit cu 9 milioane lei. In 
același timp, conducerile coopera
tivelor meșteșugărești și-au îndrep
tat atenția spre Îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor și a 
Serviciilor, pentru ca fiecare uni
tate să Satisfacă în măsură tot mai 
mare exigentele populației. In a- 
cest scop, sute de meseriași au 
participat la diferite schimburi de 
experiență și concursuri, care au 
avut ca temă cunoașterea și însu
șirea noutăților in diferite dome
nii : confecții, tricotaje. încălță
minte. marochinărie, blănărie etc. 
Este de remarcat faptul că. In ul
tima vreme, lucrătorii cooperației 
meșteșugărești din județul Mureș 
au realizat peste 200 de modele și 
prototipuri noi, în special Ia arti
cole de uz casnic din metal, țesă
turi, cusături, articole de încălță

minte și îmbrăcăminte. Rezultate 
deosebite s-au obținut în diversifi
carea obiectelor de artizanat, pre- 
luindu-se in mod creator motive 
din tezaurul folcloric de pe aceste 
meleaguri. Au fost organizate 
schimburi de experiență între arti
zani, s-au vizitat muzee etnogra
fice și zonele folclorice din județ. 
Unitățile producătoare de artizanat 
au fost încadrate cu cadre cores
punzătoare. Aici lucrează multi ab
solvenți ai Școlii de artă din Tg. 
Mureș, precum și absolvenți ai 
unor institute superioare de învă- 
țămint. în numeroase localități din 
județ, care au tradiție in executa
rea obiectelor de artizanat, situate 
pe văile Mureșului, Gurghiului. 
Tlrnavelor și Nirajului, au fost 
realizate o serie de noi articole. De 
asemenea, Ia cooperativa „Arta- 
Mobilă" din Tg. Mureș au luat 
ființă secții pentru producerea ar
ticolelor de artizanat. Foarte soli
citate sint împletiturile din paie, 
realizate la Sighișoara, cojoacele 
de miel brodate cu motive popu
lare, produse de către „Progre- 
sUl“-Reghin și ceramica smălțuită 
de la cooperativa „Nirajul".

Lorand DEAK1
corespondentul „Scînteii"

Construcții noi de locuințe în cartierul Socola-Nicolina din lași. In 
fotografie : Profilul modern al noii piețe Podul Roșu
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„Flagrant
/✓

Neatenția 
se plătește

Aeroportul Băneasa. într-una 
din zilele trecute, avionul 
AN-24 AMF a aterizat ve
nind din direcția Timișoara. 
După coborirea pasagerilor, 
electrocarul de serviciu, con
dus de Marin Paraschiv, a sosit 
pentru a prelua coletele și baga
jele. Dar, din neatenția ma- 
nevrantului. aerovana a fost 
lovită de electrocar in partea in
ferioară a fuselajului. Consecin
țele 7 Pagube importante — care 
sint în curs de stabilire de către 
organele de resort — si oprirea 
avionului de la zbor pentru re
parațiile de rigoare.

Rubncâ redoctatft de 
Dumitru TtRCOB 
Gheorqhe DAVID 
si corespondenții „Seînteii*

— Scoateți, vă rog, toți 
banii ce ii aveți in bu
zunare ! — spuse ofițerul 
de miliție. Și Negru 
Petre, șef de coloană 
la Secția utilaj-construc- 
țil-transport din Drobeta— 
Tr. Severin, scoase trei 
bancnote — în total 150 
lei. Erau tocmai banii pe 
care It. col. Nicolae Bornea 
și procurorul Alexandru 
Țambu îi dăduseră în di
mineața acelei zile (4 au
gust a.c.) șoferului Stefan 
Birnă. Cum au ajuns acești 
bani în buzunarul șefului 
de coloană 7

....La începutul lunlf Iu
nie a.c., cind m-am întors 
din concediul de odihnă — 
scria într-o scrisoare, a- 
dresată recent redacției, 
Ștefan Birnă, conducător 
auto la Stația utilaj-con- 
strucții-transport — Craio
va, secția Drobeta—Tr. Se
verin — șeful de coloană 
a refuzat să-mi dea ma
șină in primire, spunîn- 
du-mi, de fiecare dată, că 
nu se poate „așa, pe de
geaba". Am insistat, dar 
fără rezultat. Abia la în
ceputul lunii august a.c., 
el mi-a oferit o bascu
lantă, dar avea motorul 
spart și piese lipsă. întru- 
cit nu mai puteam sta 
fără salariu, am solicitat 
conducerii întreprinderii 
să-mi aprobe transferul. 
Nu mi s-a aprobat cererea, 
fiind îndrumat inapoi la 
secție. Șeful de coloană 
din nou mi*a pretins bani, 
în această situație, am se
sizat organele de miliție, de 
unde am primit 150 lei, pe 
care i-am inminat lui 
Negru Petre".

Investigațiile făcute la 
fața locului confirmă pe 
deplin cele semnalate in a- 
ceastă scrisoare.

— Cercetările efectuate 
după prinderea In fla
grant a lui Negru Petre 
— ne-a spus tov. Constantin 
Mihăilescu, procuror șef 
al Procuraturii județene 
Mehedinți — au scos ta 
iveală suficiente probe ce 
atestă vinovăția lui. De a- 
ceea, prin rechizitoriul din 
data de 5 octombrie a.c., 
am dispus trimiterea lui 
in judecată pentru infrac
țiunea de trafte de influ
ență, proces ce se află in 
curs de judecată la tribu
nalul județean.

Firește, justiția iși va 
face datoria și va aplica 
sancțiunea in raport cu 
gravitatea faptelor și gra
dul de vinovăție a celui ce 
le-a comis. De fapt, prin 
rindurile de față ne-am 
propus să insistăm asupra 
unui alt aspect — și a- 
nume : atitudinea îngădui
toare. toleranta de care s-a

dat dovadă In cadrul în
treprinderii față de Încăl
carea legii, față de abate
rile grave comise de N.P. 
de la normele de muncă. 
Pentru că. tșa cum se 
semnala in scrisoare, deși 
a fost prins luind bani și 
i s-a Întocmit dosar penal. 
Negru Petre a fost... men
ținut In continuare in 
funcție. Ba, mai mult, in 
timpul cind șeful secției 
a fost plecat in concediu, 
el a îndeplinit și atribu
țiile acestuia.

— De ce nu ați propus 
conducerii întreprinderii 
ca Negru Petre să fie inlo-

anchetă 
pe urmele 

unei scrisori

cult 7 — l-am întrebat pe 
Adrian Buzatu. șefuî sec
ției.

— Nu-1 puteam reparti
za să lucreze în altă parte, 
deoarece are calificarea 
de tehnician silvic (7 !). 
Iar, la urma urmelor, pe 
linie de serviciu eu am co
laborat bine cu el și nu 
exista nici o dispoziție 
scrisă pentru a ti schim
bat..

„Argumentele" prezen
tate de șeful secției nu 
reprezintă altceva decit o 
încercare de ocolire a ade
vărului, intrucit prin na
tura funcției sale avea o- 
bligația să ceară condu
cerii întreprinderii să e- 
mită o astfel de decizie. 
Cu atit mai mult cu cit 
— așa cum ne-a informat 
tov. Dumitru Tudose, se
cretar al comitetului mu
nicipal de partid — i s-au 
dat indicații in acest sens, 
întîrzierea nejustificată a 
înlocuirii lui N.P. din func
ție nu numai că a iscat 
0 seamă de nedumeriri în 
rindul muncitorilor din 
subordine, dar. așa cum 
se reține și in rechizitoriul 
procuraturii, i-a dat aces
tuia posibilitatea de a în
cerca să corupă cițiva con
ducători auto din cadrul 
coloanei al cărei șef era, 
spre a depui ? mărturie in 
favoarea sa și a scăpa ast
fel de răspunderea penală

La rindul el, nici con
ducerea S.U.C.T. — Cra
iova nu și-a făcut cum 
trebuie datoria. în tocul 
unei intervenții prompte, 
al unor măsuri de natură 
să pună capăt acestor stări 
de lucruri intolerabile, s-a

mulțumit să rămînâ în 
expectativă, să aștepte ca 
alții să-i spună ce are de 
făcut.

— Organele de orocura- 
tură nu ne-au informat Șl 
nu ne-au solicitat să-l 
schimbăm din funcție — 
ne-a spus tov. Constantin 
Stănculeșcu, inginer-șef al 
întreprinderii. Am făcut 
tot ce depindea de noi, 
luind chiar măsura deta
șării lui in altă localitate.

Pe marginea celor spuse 
de inginerul-șef se im
pun citeva precizări. Mă
sura suspendării din func
ție, în astfel de cazuri, 
este o obligație prevăzută 
de lege in sarcina condu
cerii unității și nu mai 
era necesară intervenția 
altor organe. Pe de altă 
parte, inginerul-șef a luat 
cunoștință de faptele lui 
N.P. chiar din momentul 
comiterii lor, fiind de față 
cind a fost prins că a luat 
banii respectivi. Cit pri
vește măsura detașării, in
tr-adevăr, in timpul in
vestigațiilor noastre a fost 
emisă decizia nr. 19745 din 
6 octombrie a.c., prin care 
s-a dispus detașarea lui 
N.P., începind cu data de 
15 octombrie, la o secție 
din Ișalnița a întreprinde
rii, dar..... in aceeași funcție
și cu aceleași sarcini de ser
viciu" (7 1). Deci, practic, 
situația nU s-a schimbat 
aproape cu nimic — doar 
terenul pe care respectivul 
sâ-și poată exercita pre
tențiile de a încasa 
„tributuri". Și, pentru ca 

. îngăduința și toleranța 
să fie duse pină Ia ca
păt, in decizia de deta
șare ee menționează că 
mutarea ta Ișalnița s-a fă
cut, chipurile, pe motiv că 
numărul șefilor de coloană 
de la secția din Drobeta— 
Tr. Severin ar fi prea 
mare. Cind, in realitate, 
motivul mutării — și nu 
pe funcție asemănătoare •— 
trebuia să-l constituie 
faptele penale pentru care 
N.P. a fost trimis in ju
decată.

Este de așteptat ca or
ganele locale de partid 
să vină de urgență în 
sprijinul organizației de 
partid din unitatea respec
tivă, pentru a o ajuta să 
creeze un climat sănătos, 
principial de muncă. să 
pună opinia dreaptă a co
lectivului in rolul de ju
decător ai unor asemenea 
fapte străine spiritului de 
echitate și dreptate promo
vat stăruitor de parti
dul nostru.

Gheorqhe PIRVAN 
Alexandru BOGHIU

(Urmare din pag. I)
Fenomenul există, dar tot 

atit de adevărat este și că 
unii dintre cetățeni, adop- 
tind greșit principiul „cui pe 
cui se scoate", vor să în
drepte răul prin rău și îm
part vorbele jignitoare cu 
o dărnicie de nababi. Por
nind de 1a o suspiciune pe 
nedrept generalizată și de 
la etichetări in bloc, multi 
consumatori se adresează 
de la început răstit sau cu 
vorbe urite lucrătorului de 
la raft, care iși face con
știincios datoria. îl aduc a- 
fronturi și îl provoacă Or. 
datoria ncasiră este de a 
respecta ca să fim res
pectați 1

Dezaprobind jignirile a- 
duse lucrătorilor din co
merț și apelind la poli
tețea generală este bine, 
totodată, să ne gindim Ia 
cauzele care îngreunează 
buna circulație (în ambele 
sensuri) a respectului in 
comerț.

Nu se poate nega că lu
crătorii din comerț mun
cesc -mult și că sînt șica
nați ei înșiși din pricina 
unor condiții obiective sau 
a unor defecțiuni organi
zatorice care țin, sau nu 
țin, de ei. Nu se poate, de 
asemenea, să nu iei in 
seamă că e vorba de o 
imensă armată de oameni 
cu caractere, deprinderi și 
temperamente diferite, gra
de diferite de educare. 
Din pricina Oboselii, a iri
tării repetate la care ii 
supunem noi, consumato
rii, ori din pricina unor 
virtuți nerăsplătite și a u- 
nor turpitudini nepedep
site, este posibil (nu scu
zabil, dar explicabil) să 
găsești cite uh vinzătbr 
cu comportări necorespun
zătoare. Unii dintre tovară
șii noștri care ne servesc 
în piață, la alimentara, in 
restaurant sau Ia ghișeu 
sint, totuși, croiți bine, 
dar sint cusuți rău : alții 
doresc, intr-adevăr, binele, 
dar bunele intenții nu a- 
sigură neapărat noblețea 
manierelor. S3 fim drepți : 
nu le putem pretinde să

rida tot < timpul Si nimeni 
nu pledează pentru servi
lism. Dar de aici pină la 
ipostaza și aerele de „Mă
ria Sa Vinzătorul" sau 
„Măria Sa Funcționarul" 
este o cale lungă pe care, 
din păcate, o străbat nu 
puțini dintre lucrătorii Co
merțului nostru. Este de 
la sine înțeles că nu pre
tindem ploconire, dar pre
tindem respect de la omul 
obligat prin profesie și

strălucită sinteză a cură
țeniei sufletești, a trăsă
turilor nobile ale ponoru
lui român și a calităților 
morale noi, care reflectă 
relațiile umane din socie
tatea noastră socialistă — 
așează la loc de cinste și 
onoare problema conduitei 
comuniste a tuturor cetă
țenilor. Este in acest con
text, printre altele, o pre
vedere care — prin valoa
rea sa — implică datoria

ARTICOLUL
CEL MAI DE PREȚ 
AL COMERȚULUI

retribuție să stea Ia dispo
ziția cetățeanului.

Firesc și necesar ar fi 
ca însăși selecția celor 
dispuși să Îmbrățișeze a- 
ceastă profesie să se facă 
nu numai în baza opțiunii 
persoanei în cauză, ci și 
prin testarea vocației sale, 
a aptitudinilor sale pentru 
a lucra cu publicul, știut 
fiind că această activitate 
reclamă, in mod deosebit, 
calm, bună creștere, răb
dare, tact și inteligență.

Comerțul este, intr-un 
fel. pe drept cuvînt denu
mit o carte de vizită care 
reflectă, in bună parte. în
suși nivelul nostru de ci
vilizație și fiecare lucrător, 
fiecare vinzător are datoria 
să prezinte cu cinste aceas
tă carte de vizită. Proiectul 
de norme ale vieții și 
muncii, ale eticii și echi
tății socialiste — aceasta

fiecărui om al muncii, in
diferent de profesie si de 
locul unde și-o exoicită, de 
a fi modest, simplu, de a 
combate ingimfarea, aro
ganța, disprețul față de 
semeni. Această îndatorire 
comunistă trebuie să con
stituie punctul de plecare 
in organizarea unei temei
nice și sistematice munci 
educative cu toti salariatii 
din comerț.

Pentru a cultiva în rin
dul lucrătorilor din comerț 
respectul civic, pentru a 
asigura — fără ostentație — 
o maximă solicitudine, u 
conduită civilizată față de 
cumpărători, conducătorii 
acestui sector, organizațiile 
de partid, sindicatele din 
comerț trebuie să-ei facă 
o preocupare permanentă 
din educarea lucrătorului 
care intră in contact direct 
cu publicul. Realitatea arată

că se simte nevoia, in acest 
sens, atit a valorificării 
formelor și mijloacelor e- 
xistente (printre care 
cursurile profesionale re
clamă in mod special o 
mai bună organizare șt o- 
rientare), cit și a găsirii 
altor modalități, mai efi
ciente, pentru Influențarea 
conștiinței și atitudinii lu
crătorilor. pentru dezvolta
rea unei atmosfere de alea
să ținută In fiecare unitate 
de servire. Desigur, munca 
educativă — care constituie 
principala pîrghie de In
fluențare — nu poate in 
nici un caz și nu trebuie 
să excludă controlul și, 
cind este cazul, sancțiunea 
constructivă, in acest sens 
atribuții precise revenind 
direct celor, ce conduc u- 
nitățile comerciale, dar și 
inspectoratelor comerciale 
de stat, precum și echipe
lor de control obștesc.

Vorbind despre circulația 
respectului în comerț s-ar 
mai putea analiza modul in 
care școlile profesionale 
sau cursurile de instruire 
și specializare sint preocu
pate și reușesc să influen
țeze comportarea lucrăto
rului din comerț. (Din a- 
cest punct de vedere este 
regretabil, spre exemplu, 
că asemenea forme de pre
gătire îngăduie promotiu- 
nea unor tineri cu o repro
babilă comportare). S-ar 
mai putea, de asemenea, a- 
duce în discuție rolul opi
niei publice, care este che
mată să intervină și să a- 
mendeze pe loc necuviința 
(vinzătorului sau cumpă
rătorului). s-ar mai putea 
aborda, evident, muite și 
multe alte probleme me
nite să coroboreze la per
manentizarea unui climat 
de inaltă civilizație in co
merțul nostru. Nu Ie pu
tem insă epuiza acum pe 
toate, aici, Noi. supunind 
dezbaterii cititorilor și fac
torilor interesați citeva 
din aspectele ce le-am 
considerat mal acute, am 
pledat nu pentru himera 
omului perfect, ci Dentru 
îmbunătățirea activității 
lucrătorului din comerț, 
care este perfectibil.
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SECVENȚE DE PATRIOTISM 

IN ACȚIUNE 

Lanțul viu 
a rezistat

De la o zare la alta, covorul alb al zăpezii aco
perise cîmpurile și dealurile Covasnei. Nu mai de
mult decit la începutul săptămlnii trecute acest 
peisaj de iarnă a pus la grea încercate dîrzenia și 
voința miilor de oameni aflați la strîngerea re
coltei.

...O zi ca multe altele din luna octombrie Ia 
ferma vegetală condusă de tehnicianul Toth Ibzsef. 
O fermă „lipită" pe Ungă complexul zootehnic 
Cimpul Frumos — singura din această unitate care 
cultivă 350 hectare cu cartofi. Acolo, în lanurile 
unde noroiul și zloata împiedicau intrarea oricăror 
mijloace mecanice sau de transport, unde frigul 
și zăpada „ardeau" degetele, au intrat oamenii. Nu 
numai puținii muncitori permanenți ai fermei, ci 
sute de salariați, ostași și elevi au venit aici la 
vibrantul mesaj al secretarului general al parti
dului de a stringe recolta acestui an. Ca pretutin
deni in țară, mesajul a stîrnit un puternic ecou in 
rîndul tuturor oamenilor din partea locului. „Să 
salvăm cartofii de îngheț" a devenit cuvintul de 
ordine și pentru îngrijitorii de vaci din complex, 
care și-au dăruit acestei chemări puținul lor timp 
liber. Nu oricum, Ci după un program riguros, in
tre orele 10—14, tăsind, două mii de „joiene" in 
grija citorva dintre ei.

Pe una din tarlale un masiv grup de elevi și 
eleve de la școala profesională de textile din Sf. 
Gheorghe luau „pieptiș" dificultățile naturii ostile, 
demonstrind o admirabilă voință și dlrzenie, spirit 
patriotic. Cind au văzut că modernele combine 
sint neputincioase, au pus mina pe furci, intorcind 
cuiburile in care cartofii apăreau tot una cu pă- 
mintul. Fiecare cartof era cu grijă scos din noroi.

La un moment dat, aceste roade ale toamnei nu 
mai puteau fi cărate nici cu coșurile, nici cu sacii, 
pentru că cizmele se înfundau in mocirla formată 
de apele ploilor și din topirea zăpezii. Atunci s-a 
format un lanț viu, din cîmp pină în șoseaua as
faltată, oamenii trecindu-și din mină in mină gă
lețile cu cartofi. Ore in șir, „lanțul viu" a rezistat. 
A rezistat atit cit a fost nevoie — două zile la rindl 
— pe terenul solid al înaltei conștiințe patria.ice, 
călite și mai mult aici, unde localnicii, ostașii și ele
vii iși treceau unul altuia nu doar bunuri materiale, 
ei torțe aprinse ale puterii și voinței. Lanțul viu 
nici n-ar fi putut rezista altfel decit ca un flux 
continuu, intr-o ritmicitate crescută din același în
demn, din aceeași unanimă hotărire de a acționa. 
Tot acolo, la „Cimpul Frumos", mi-a fost dat să 
văd și un alt lanț viu format din verigile trainice, 
mai puternice decit intemperiile, ale aceluiași în
demn și elan patriotic : elevi de la școala profesio
nală de construcții din Sf. Gheorghe cărau sfeclă 
furajeră, treclnd-o din mină în mînd. O sfeclă 
după alta pină cind, adunate la un loc, ferite de 
intemperii, însumau zeci de tone.

Cum au ipceput faptele relatate 7 Simplu. Sosi- 
| seră niște Camioane care urmau să transporte car

tofi pentru magazinele Gostat din Prahova și Vran- 
tea. Nici unul nu trebuia să se întoarcă gol la 
prahoveni sau vrinceni.

Am căutat să aflăm citeva nume. Sint mulți, 
toți ar merita să fie omagiați, oameni maturi, sala
riați șț militari ori tineri elevi, români și maghiari 
laolaltă, pentru că fiecare în parte și toți la un loc 
au format acest lanț viu, durat in bătălia aspră 
pentru recolta țării.

C. BORDEIANU
\1_ _ _ _ _ _ _ _ /

Ne relata un economist 
de la uzinele „Laromet" 
următorul fapt :

— In serviciul nostru, 
care se ocupă de aprovi
zionarea tehnico-materială 
a uzinei, lucrează doi oa
meni de calificare egală. 
Unul dintre ei, mai vechi 
în funcție, are o încadrare 
ceva mai mare. De lucrat, 
lucrează mai puțin eficient 
decit colegul său. La pre
tenții, in schimb, este 
primul. Asta i se pare lui 
„echitabil**. Dar mă în
treb : oare concepția a- 
cestui tovarăș despre echi
tate corespunde principii
lor etice ale societății noas
tre ?

O întrebare — și, tot
odată, o situație de viață. 
Un caz oarecum banal, se
cundar; dar ne-am oprit a- 
supra lui tocmai pentru 
că uneori problema respec
tării echității este tratată 
doar prin prisma unor ca
zuri flagrante, situații ex
cepționale, manifestări iz
bitoare. Or, ea este o pro
blemă cu implicații cotidie
ne, de a cărei justă tra
tare depinde declanșarea 
unor noi și noi forțe de 
progres. Iată de ce ne-am 
gîndit să punem proble
ma respectivă în discuția 
unor tovarăși chiar din a- 
ceastă veche întreprinde
re bucureșteană. In acest 
scop, i-am invitat la o 
dezbatere pe Aurel Vasi- 
lescu, maistru la secția tur
nătorie, Constantin Gheor
ghe, tehnician la secția trei- 
extrudate, Nicolae Capo- 
ianu, locțiitorul secretaru
lui comitetului de partid, 
Cornel Antonescu, șef de e- 
chipă, inginerul Radu Ni- 
eolau, șeful secției turnă
torie, Valeriu Anghel, teh
nician, Traian Evghenie, e- 
conomist. Marin Grăjdan, 
maistru electrician. Opt oa
meni strins legați de a- 
ceastă uzină bucureșteană, 
de destinele ei.

Redacția : Se știe foarte 
bine că, în condițiile socia
lismului, ale orinduirii care 
a adus cu sine o societate a 
șanselor egale pentru toți, 
partidul nostru a transfor
mat ideea echității dintr-un 
deziderat, dintr-un ideal, 
intr-o realitate perfectibi
lă : echitatea socialistă.

Asupra ei, asupra nece
sității de a o face cit mai 
deplină, de a o integra cit 
mai' organic în muncă și 
viață, au stăruit, în anii 
din urmă, numeroase do
cumente de partid ; ea și-a 
găsit o pregnan-tăi cristali
zare in proiectul te Norme 
ale vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echită
ții socialiste, elaborat de 
recenta Conferință Na
țională a Partidului Comu
nist Român. Firesc, acest 
adevărat îndreptar al cali
tăților celor mai înaintați 
oameni ai societății noas
tre suscită discuții, dezba
teri, constituie de pe acum, 
în toate colectivele de

muncă, prilej pentru exi
gente raportări între fap
te și cerințele pe care 
partidul le pune în fața co
muniștilor. Și, totuși, iată, 
se mai ivesc situații de 
tipul celei relatate la în
ceputul discuției noastre...

Traian Evghenie : Situa
ții care ne interesea
ză desigur, în măsura in 
care pun pe tapet os 
anume mentalitate, o a- 
nume gîndire eronată și 
dăunătoare cu privire la e- 
chitate...

Marin Grăjdan : Situații

mal așa poți fi In echi
libru cu ceilalți, egal cu 
semenii tăi. Și nouă parti
dul asta ne cere.

Redacția : Prin urmare 
totul ar trebui să înceapă 
de la raportul hotăritor 
dintre ce dăm și ce primim 
de la societate.

Constantin Gheorghe : E 
un raport care totdeauna 
are la bază munca. Munca 
prost făcută se răsfringe 
negativ și asupra altora, 
generează inechități pentru 
unii care n-au nici o vină. 
Deunăzi, la presa de 2 000

recunoaștem că nu prea, și 
acest fapt generează discu
ții, fiindcă un șir de oa
meni, din pricina felului 
său de a munci, sint atinși 
în cîștigul lor.

Redacția : Deci. unul 
greșește din . comoditate 
sau incompetență și ceilalți 
plătesc. Unde-i echitatea 7

Cornel Antonescu : Și 
parcă ăsta e singurul e- 
xemplu 7 Să ne amintim de 
situația macaragiilor din 
hala trei.

Redacția : Despre ce este 
vorba 7

Redacția : Justificările 
pot fi temporare, dar echi
tatea nu este nicidecum 
temporară.

A. Vasilescu : Și în sec
ția noastră se întilne’sc op
tici de soiul ăsta. Multora 
le place să vorbească des
pre echitate, dar puțini au 
in vedere faptul că echita
tea nu este un dar picat 
din cer. ci o cucerire pe 
care trebuie s-o consolidăm 
zi de zi. Și asta prin mun
că, prin poziția și fermita
tea noastră de comuniști.

ECHITATEA
în veșmintele 
faptului cotidian

re in parte si toii împreună
să facă totul pentru a da maximum

în care regăsim concepția, 
atit de des și puternic cri
ticată de partidul nostru, 
că vechimea în muncă sau 
unele merite ciștigate în 
trecut ar constitui un te
mei suficient pentru pre
tenții nelimitate. Or, în 
cazul la care v-ați refe
rit, ca și în altele a- 
semănătoare, inechitatea 
e flagrantă. Vechimea sau 
meritele trecute nu tre
buie privite ca niște surse 
de privilegii, ci ca ga
ranția unui plus de ex
periență, de pricepere și 
competență profesională, 
care să-și găsească mate
rializare în rezultate deo
sebite. Dacă acestea nu e- 
xistă, apoi avantajele ma
teriale consemnate in sta
tul de salarii nu-și au a- 

tepperirea faptică, sint o 
expresie a inechității.

Aurel Vasilescu : A re
duce totul la pretențiile de 
ciștig înseamnă a nu înțe
lege nici pe departe impe
rativele societății noastre. 
După mine, echitatea so
cialistă Înseamnă ca fiecare 
să dea, acolo unde este pus, 
randamentul maxim, să 
facă totul pentru a da cit 
mai mult societății. Nu-

tone/forță. în schimbul șe
fului de. echipă Florin Hu- 
rezeanu s-a rupt dornul de 
presare. Motivele, după 
cum spunea inginerul Jia- 
nu, șeful secției, sînt' de 
ordin subiectiv, undeva a 
fost o scăpare, o neatenție. 
Știți consecințele 7 Presa 
imobilizată ore în șir, echi
pa n-are ce lucra și nor
ma zilnică este compromi
să, în timp ce alții trebuie 
să „tragă" tare, contra cro
nometru, la confecționarea 
altui dorn. Și costă, și 
durează... Iar recuperarea 
stagnării cere apoi alte e- 
forturi...

Redacția: ...Pe care,
bineințeles, trebuie să le 
depună nu unul singur, nu 
cel vinovat de neatenție, ci 
o echipă întreagă. Cu alte 
cuvinte, o singură greșea
lă, un moment de neaten
ție și ia naștere un lanț de 
inechități in procesul mun
cii. Oare cel in cauză se 
întreabă cum este privit de 
cei din jur, ce părere au 
despre el oamenii cu care 
lucrează 7 Oare organiza
ția de partid, comuniștii îl 
fac să simtă prețul inechi
tăților declanșate 7

C. Gheorghe : Trebuie să

O. Antonescu : Mai bine 
să povestească cineva din 
secție.

C. Gheorghe : Temporar 
macaraua din turnătorie 
n-are încărcarea cuvenită, 
abia dacă acoperă patru 
ore de lucru, în timp ce 
in secția extrudate cea
laltă macara lucrează fără 
o clipă de răgaz. Luîn- 
du-se in considerare a- 
ceaetă situație, li s-a cerut 
macaragiilor de la turnă
torie să lucreze și ei la 
extrudate — prin rotație, 
cîte patru ore — pentru 
ca munca să fie mai echi
librat împărțită. „Dar de 
ce — au ripostat ei — nu-i 
treaba noastră să lucrăm 
acolo".

Redacția : Și n-a luat ni
meni nici o măsură ? Nu 
i-âțt--făcut să soTușînezc de*0 
această stare de lucruri 7 
La casierie nu le roșește 
obrazul incasînd același sa
lariu ca și ceilalți, care trag 
la greu, cărora le tremură 
mîinile de încordare la 
sfirșitul lucrului, fiindcă 
pur și simplu tovarășii lor 
nu se deranjează să-i a- 
jute 7

Radu Nlcolau : E o si
tuație temporară.

Redacția : Oare pentru a 
face să triumfe în toate îm
prejurările un principiu a- 
tît de clar cum este cel al 
echității se cer neapărat 
cheltuite atîtea energii 7

A. Vasilescu : Uneori da, 
fiindcă te izbești citeodată 
nu numai de atitudinea 
subiectivă a unui ins sau 
a altuia, ci și de cine știe 
ce nomenclator, de cine știe 
ce anexe* la vreo dispozi
ție. Obstacolul e abstract și, 
totodată, al naibii de con
cret. îl știți pe Moise Ni
colae...

Valeriu Anghel : Pregă
titorul de șarjă, „omul 
cu două cereri" 7

A. Vasilescu : Exact. 
După 30 de ani de mese
rie, cunoaște toate tainele 
cuptoarelor. , dar . nu .poate 
fi trecut*:ihff-‘O " cîit^gorie 
superioară pentru că nu e... 
prevăzută în nomenclator. 
Nu-i putem nici da drumul 
în altă secție, fiindcă fără 
el am fi „în aer**. Uite, așa, 
umblă omul și cere cind 
transfer, cind categorie...

R. Nieolau : Aspectele de 
genul ăsta vor fi oricum 
rezolvate în viitor, pe ca
lea perfecționării legisla

ției, iar noi sîntem. firește, 
datori să semnalăm aseme
nea situații. Dar cu ce a- 
vem de luptat mai des sint 
tot neajunsurile, inechități
le de natură subiectivă...

Nicolae Capoianu: Amin- 
tiți-vă de cele spuse, chiar 
în conferința organiza
ției noastre de partid i 
în cursul anului, din to
talul premialilor. sala
riați; T. A. constituiau a- 
proape jumătate, deși, ori
cine o știe, și în uzina 
noastră ponderea numerică 
aparține tocmai salariați- 
lor angrenați direct în 
producție.

V. Anghel : Deci, iată 
cum se manifestă inechita
tea chiar sub ochii noștri. 
De aceea, eu înțeleg echi
tatea socialistă ca p« o no
țiune activă, ca pe o nor
mă morală ofensivă, care 
să însemne nu numai con
statarea unor situații ci și, 
de-a dreptul, luarea de 
măsuri.

C. Gheorghe : Este și 
spiritul în care sînt formu
late, în proiectul de nor
me. principiile care trebuie 
să călăuzească activitatea și 
viața comuniștilor.

A. Vasilescu : Pentru că 
ne referim la poziția acti
vă. la intransigenta comu
nistului. și fiindcă e vorba 
de un proiect supus dezba
terii publice, eu sînt de 
părere că ar trebui refor
mulate ceva mai precis, 
mai pregnant îndatoririle 
pe planul echității ale co
munistului aflat intr-o 
funcție de răspundere. E- 
xistă, nimic de zis, destule 
referiri în acest sens și în 
actuala redactare, dar mi 
se par, totuși, cam gene
rale. vizînd în principiu 
calitatea de membru de 
partid. Or, cel căruia I s-a 
încredințat o muncă de 
conducere ar trebui să 
simtă o răspundere mai 
mare și pe acest plan, să 
dea de la el mai mult de- 
cît ceilalți, să se zbată, să 
nu aibă liniște dacă ceva 
nu e în regulă, dacă în 
colectivul pe care îl con
duce se ivește vreo situa
ție de inechitate...

★

într-o după-amiază de 
toamnă, la sediul comite
tului de partid, opt oa
meni, opt comuniști dintr-o 
uzină bucureșteană au dis
cutat despre echitate, vor
bind, în fond, despre ei, 
despre tovarășii lor de 
muncă. Iar concluzia esen
țială la care au ajunș este 
că echitatea nu reprezintă 
și nu trebuie să reprezinte 
numai un concept juridic, 
numai un precept moral, 
ci și o condiție firească a 
existenței și a muncii fie
cărui colectiv, o chestiune 
permanentă* de conștiință 
și un obiectiv permanent de 
acțiune pentru fiecare din
tre noi.

Dinu POPESCU

FIȘIER 
SOCIAL

— Știți, am sporit numărul transporturilor cu ciurul de la 16 la 22 !
(Desen de ST. COCIOABA)

____________________________ ____________________ /

...Floarea Nicolae, din Pătrăuții 
Sucevei, mai cunoscuse, în citeva 
rinduri, bucuria maternității. Bu
curie, pentru că ce poate fi mai 
sublim decit actul prelungirii vieții 
tale, superba aducere pe lume a 
unei noi vieți 7 „Viața este o fla
cără ce se stinge întotdeauna, spu
nea cineva cu Îndreptățit temei, dar 
recapătă scinteia de cite ori se naș
te un copil".

Floarea Nicolae purta în ființa ei 
această nouă scinteie și aștepta. 
Totul evolua normal, controalele 
medioale indicau o sarcină obiș
nuită. Asta, pină in ziua cind s-a 
întilnit cu un megieș, cojocar de 
meserie, angajat la Direcția jude
țeană de drumuri și poduri Sucea
va. Este vorba de Aurel Varasciuc. 
Om in căutare de naivi, in fața 
cărora, nici mai mult, nici mai pu
țin, să se proclame ..sfint".

Din una din alta, vorba cu Varas
ciuc a ajuns la naștere.

— Domnul îl pedepsește pe cei 
neascultători, Floareo, a avertizat-o 
proaspătul „ales" cu o voce parcă 
descinsă din înalturl.

— Am fost la doctor și totul e 
bine, a zis femeia. O urmă de tea
mă i-a strecurat totuși in suflet a- 
vertismentul pe care Aurel Varas
ciuc l-a întărit sever T

— Femeie 1 Ține post! Cit mai 
mult post ! Altfel, deh, nu știu 
cum va fi cu nașterea...

Este greu de conceput că o fe
meie, care a trecut prin Încercările 
citorva sarcini, care a Cunoscut dis
pensarul comunal, casa de nașteri, 
mai poate lua in serios un aseme
nea... sfat. Este și mai greu să poți 
convinge astăzi că postul, „cit mai 
mult post", poate ușura nașterea, 
cind e limpede ca lumina zilei că

X_________ _______________

puiul de om care bate la porțile 
vieții are nevoie de hrană, de forțe 
pentru viața în care se naște.

Care Sint resorturile ancestrale 
care au acționat în mintea Floarei 
Nicolae e greu de spus cu exacti
tate. Cert este că urmează 
cripția" lui Varasciuc. 
sever. Zile in șir. 
Urmarea 7 Cea 
lesne de prevă
zut : cade la pat, 
în stare deosebit 
de gravă. Și nu
mai intervenția de 
ultimă oră a doc
torului M. Jurj 
izbutește să smul
gă din ghearele 
morții două vieți. 
Două vieți care 
vor purta însă 
multă vreme stig-» 
matul subnutriției 
cauzate de 
cit mai 
post**...

Spunem aceasta, 
rea Nicolae avusese pină atunci su
ficiente prilejuri să cunoască ade
vărata înfățișare a „simțului" din 
Pătrăuți. Tată a șapte copii, „păsto
rul de suflete" uita să aibă grijă de 
aceștia. Cei care-1 cunosc au fost în 
repetate rinduri martori indignați 
la următoarea scenă: in ziua sala
riului, la poarta instituției unde lu
crează Aurel Varasciuc se înfățișa 
cite unul din cei șapte copii, doar, 
doar va căpăta un ban pentru gu
rile de acasă. Omul ale cărui buze 
șapirografiau în dreapta și in stingă 
propoziția „iubește-ți aproapele ca 
pe tine însuți" i-a ars o bătaie săl
batică nevestei îneît i-a rupt 
mina. Iată, așadar, adevăratul chip

,,pres-
Ține post 

Săptămini in șir.

moral al „sfintului" neobosit în 
sfaturi mistico-religioase pe care, 
urmindu-le absurd și prostește, 
Floarea Nicolae era cit pe-aci să le 
plătească cu două vieți...

Adevărul e că acestor izbucniri 
mistice de care fac atita caz anu- 
miți indivizi — departe de „curățe
nia sufletească** pe care o pretind

Viață din ea ! — așadar, acești im
postori sint legați printr-un fir co
mun, care, mai devreme sau mai 
tirziu, iese la lumina zilei, pre
cum untdelemnul la suprafața 
apei. Această trăsătură comună 
poartă numele concret de înșelăto
rie care, deși e acoperită cu vorbe 
înalte, cu noțiuni abstracte, țintește

CIND „AUREOLA DE RAZE" MASCHEAZĂ
0 PERECHE DE RRATARI DE OȚEL

„post, 
mult

deoarece Floa- de la cei ce stau să-i asculte — le 
cad nu o dată victime și oameni de 
la care aștepți discernămintul ne
cesar, capacitatea de a detecta și 
singuri falsitatea, minciuna, escro
cheria. Astfel se ajunge ca senti
mentele, cinstea, încrederea' unor 
oameni — in aceste 'episoade in 
postura de creduli — să fie min- 
jite. batjocorite în chip re
voltător șl mai ales... profitabil. In
divizii care cer altora renunțarea 
la bucuriile și binefacerile vieții, 
potrivit principiului că lumea pă- 
mîntească este o lume a răului și 
păcatului, că totul este „lumea de 
dincolo" — unde ținteau s-o trimită 
sfaturile lui Varasciuc pe Floarea 
Nicolae împreună cu scinteia de

un substrat concret foarte material. 
Să ne păstrăm însă în domeniul 
faptelor.

...Iosif Daniel (vinzător la o li
brărie din Lipscani), Pavel Vinâ- 
toru (muncitor), Dumitru Stancu 
(tipograf la „Grafica nouă"), Ilie 
Gabor (legător la Institutul biblic 
din București) fac rost de cărți 
mistice și. cu sacul plin, poposesc 
la Ion Șulă din comuna Peretu, in 
județul Teleorman. „Omul domnu
lui" — citiți Ion Șulă — bate co
mune, strigindu-și marfa. Bun de 

' gură, plasează la cine se prinde 
„cărticele", pretinzind nici mai mult 
nici mai puțin decît... 150 de lei pe 
bucată, potrivit principiului : „de 
aici puțin, de la dumnezeu mai

mult**. Miile se string una peste 
alta spre bucuria nedisimulată a... 
trimișilor, care împart frățește 
prada...

Urmele speculei — pentru că spe
cula tot speculă se numește, oricare 
i-ar fi obiectul — sint luate repede 
și acum urmează să se pronunțe le
gea. Păgubașii s-au trezit și ei din 

mirajul vorbelor, 
și-au controlat 
buzunarele si. a- 
cum, ar vrea 
nii înapoi, 
rog. reacția 
rească a celui 
șelat. Dar. 
meni buni, obiș- 
nuiti-vă să 
neti mintea 
mișcare și 
te, 
după 
aflat față 
ță cu un 
chiar dacă aces
ta se ascundea 

după o carte de... rugăciuni ! Altfel, 
degeaba tardivul apel la mintea cea 
de pe urmă, că tot cu buza umflată 
rămineți ! Mai exact, așa cum au 
rămas unii cetățeni din citeva sate 
din Moldova, pe unde au trecut in 
„turneu" Margareta Contra și Anton 
Nicoiaie.

Sus-numiții, cu domiciliul in Satu- 
Mare. iși ziceau și ei „fiii domnu
lui". Iși pregătiseră din vreme fraze 
adecvate și, mai ales, tolbe, saci 
buni pentru împrejurările pe care 
le vom vedea. Poposeau cei doi in 
cîte un sat din Neamț sau din alte 
județe din nordul Moldovei. Prima 
grijă era să vadă cum stau oamenii 
cu... bucatele. S-au făcut prin par-

nu 
ce

ba- 
Mă 
fi- 
in- 
oa-
pu- 

in 
înain- 
numai 
v-ati 

în fa- 
escroc.

tea locului din belșug, nu s-au fă
cut, cine are hambarul mai plin 7 
După ce se „informau" asupra a- 
cestor lucruri foarte pămintene, în
cepeau atacul :

— Sintem credincioși de ritul cu
tare. Ne-a inundat. Așa a vrut 
domnul... Ajutați-ne !

Cind nu „Inundase", bătuse grin
dina... Sau trăznetul... Sau lăcus
tele... Sau cutremurul... Unii i-au 
crezut pe cuvînt. Ii și compătimeau. 
Pentru că omul este totdeauna dis
pus să vibreze la necazul altuia. De 
fapt, pe asta, și mizau cei doi.

— Ce dați acum, îndoit veți primi 
pe lumea cealaltă...

Pină una alta Margareta Contra 
și însoțitorul Anton Nicoiaie pri
meau ei, pe lumea aceasta. înde
sau in saci, in tolbe, iși umpleau 
buzunarele. Că s-au găsit și pe 
aici creduli.

După cum lesne se poate vedea, 
indivizi fără scrupule și-au găsit un 
vad bun în escrocarea sentimente
lor unora. Sub pretextul convinge
rilor, a căror libertate este garan
tată de Constituția noastră, există 
o liotă de șarlatani care escro- 
chează pe naivi. „Salvatorii de su
flete" mutilează, de fapt, suflete 
pentru ca astfel să le stoarcă mai 
ușor, să obțină maximum de pro
fit — de altminteri, unicul obiec
tiv concret al „revelațiilor" lor... 
divine.

„Superstițiile și idolatria îl în
josesc pe om" afirmau Marx și En
gels. Să nu ne lăsăm amăgiți, în
josiți de „sfinții" cu sau fără ca
zier, care și-au făcut o profesiune 
bănoasă din înșelarea oamenilor.

Ilie TANASACHE

„DOMNUL 
NELU" 

Și 
lecția lui 
de viață

—... să zicem că venea un șo
fer, cu un bon de 50 de litri. 
Ii făceam „plinul" cu 40 și res- 
tu’ era al meu. Cîte unul era 
mai atent și atunci puneam la 
fix, dar asta se întimpla rar. 
Ehe, ce vremuri ! Erau zile 
cînd scoteam și cîte 700...

— Țțțțîi ! — face admirativ 
un tînăr de vreo 20 de ani. Și 
de ce ați pleoat 7

— Ce, am plecat eu 7 M-au 
dat ei 1 — răspunde cu asprime.

— Și 7 — nu-și poate stăpîni 
curiozitatea un ascultător.

„Domnul Nelu" — așa i se 
spunea omului de 45 de ani ca- 
re-și depăna amintirile în fața 
tinerilor aflați în dimineața a- 
ceea la oficiul forțelor de mun
că al sectorului 7 în căutarea 

, unui „servici bun" — face un 
gest a lehamite :

— M-am apucat de altă afa
cere. Tot un fel de găinărie, 
eram comisionar Ia un hotel. 
Duceam bagajele, apoi mă mai 
învirteam pe lingă client, întin- 
deam mîna și pica cîte ceva : 
5-10 lei, după cit II era de jenă 

: omului de neobrăzarea mea. 
* Aznipiecat.ide rușine, că mă as-, ’ 

rătau^cu degetu* Vecinii ca pe- 
un cerșetor...

— Ce vină aveai matale 7 Co
misionarii nu sînt oameni ai 
muncii 7

— Ba sînt, dar ăi cinstiți. 
Crezi că-mi băga cineva bani 
in buzunar dacă nu întindeam 
mîna 7 M-am dus apoi la I.T.B., 
distribuitor de carburanți. 
N-am Btat decît două zile.

— Numai atita 7
— Păi a doua zi la pompă era 

coadă de... mașini particulare. 
M-apucasem să vînd benzina 
I.T.B.-ului. Noroc că nu m-au 
dat pe mîna miliției, dar m-au 
dat afară. Ultima combinație : 
după ce-am ratat angajarea ca 
gropar la Belu, mă făcusem șef 
de depozit la Î.C.V.A. îmi făcu
sem eu socoteala că dacă ciu
pesc cite 10—15 bani de sticlă, 
tot îmi iese peste 100 pe zi. 
Aici am stat două ore că 
mă-mbătasem...

Tace. Apoi, mai mult șoptit, 
continuă :

— De vreo trei săptămîni stau 
acasă. Am mal făcut eu niște 
treburi prin curte, am schimbat 
cartonul pe-o bucătărie de vară, 
am băgat murături. Nevasta era 
toată ziua cu gura pe mine. 
Pină și copiii, că am copii mari, 
la casa lor, m-au luat la zor. 
M-am gîndit și eu, vreo trei 
nopți nici n-am dormit...

— Mi-a venit rîndul, unde 
credeți că-i mai bine să merg 
la PECO sau la I.C.V.A. 7 — în
treabă un tînăr de vreo 19—20 
de ani.

— Ai calificare 7 Nu 7 Atunci 
mergi într-o uzină să te cali
fici.

— Bine, dar nu spuneați că...
— Asta ai înțeles din ce-am 

pățit eu 7 1
M-am uitat la tînărul preten

dent la cîștiguri mari și nemun
cite. Era dezorientat:

— îmi faci morală ? I
— Nu, îți spun ca unul pățit. 

Știi de ce sînt aici 7 Mă duc să 
lucrez în meseria mea. 20 de 
ani am fost lăcătuș la motoare 
electrice și n-am avut nici o 
absență 1 Nu mă crezi 7 Uite 
colea cartea de muncă. Pe ăștia 
îi consider în cimpul muncii. 
Restu’ de șase sint găinării. As- 
cultă-mă pe mine, mergi în fa
brică și te califică. Acolo ai 
bază...

L-am așteptat pe tînăr să ve
dem ce-a făcut Ceruse să se 
ducă intr-o uzină unde urma 
să se califice la locul de mun
că. Primul i-a strîns mîna fos
tul „domn Nelu". L-am aștep
tat și pe el. A plecat grăbit. Ii 
era dor de mirosul de șpan și 
de ulei. Se grăbea acolo unde 
știa că „are bază". I-am aștep
tat și pe ceilalți ascultători ai 
povestirii lui 1. P. (inițialele a- 
devăratului nume al lui „dom- 
nu’ Nelu"). Numai unul din 14 
refuzase să meargă în fabrică. 
Am aflat mai tirziu că și acela 
s-a întors după două zile cerînd 
c nouă repartizare. In fabrică...

Emil MAR1NACHE
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Oricine Încearcă să facă bilanțul 
rezultatelor obținute In ultimii ani, 
ca urmare a colaborării dintre insti
tutele politehnice și unitățile Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, bunăoară, nu va putea ocoli 
consemnarea unor realizări valoroa
se. Așa, de pildă, mă gîndesc la lu
crarea de cercetare executată In co
mun de I.C.P.M.U.A. cu catedra da 
organe de mașini a Institutului po
litehnic din București privind calcu
lul, construcția și experimentarea 
lagărelor hidrostatice radiale. O a- 
semenea .lucrare a dus la rezultate 
care au permis aplicarea unor la
găre moderne, de înaltă precizie, Ia 
trei tipuri de mașini-unelte. Cerce
tările efectuate de catedra de auto
matică II din 
I.P.B. In colabora
re cu I.C.P.M.U.A. 
vizează realizarea 
de elemente și e- 
chipamente flui- 
dice discrete pen
tru comanda au
tomată a mașini- 
lor-unelte. La 
sfirșitul primei 
etape a acestei 
lucrări s-au rea
lizat elemente 
fluide cu perfor
manțe bune, pu- 
nîndu-se în ace
lași timp bazele 
organizării unei 
microproducții de 
astfel de elemen
te. Un capitol im
portant în dez
voltarea si per
fecționarea ma- 
șinilor-unelte îl 
constituie încer
carea prototipuri
lor în regim sta
tic și dinamic. 
I.C.P.M.U.A. îm
preună cu colec
tivul catedrei de 
T.C.M. din I.P.B. 
au realizat tema 
„Experimentarea rigidității sta
tice * strungurilor S.N.A. (fa
milia D și C)“ care a constat din 
testarea unui număr mare de strun
guri aflate In exploatare In diferite 
uzine. Aceste nominalizări. Intlmplâ- 
tor, vizează numai institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu Dej“, dar exem
plificări edificatoare pot fi aduse și 
de la Brașov, Timișoara, lași ș.a. 
Institutul politehnic din Timișoara, 
îndeosebi, are o prezență activă în 
rindul constructorilor de mașini- 
unelte prin activitatea pe care o de
pune catedra T.C.M. in colaborare 
cu Uzina de strunguri-Arad șl 
I.C.P.M.U.A. Obiectivul acestei acti
vități îl constituie o noutate pe 
scară mondială — mașini-unelte cu 
comandă adaptivă. Prezența colecti
vului timișorean se remarcă și prin- 
tr-un important număr de invenții 
brevetate în folosul unor întreprin
deri constructoare de mașini-unelte, 
din țara noastră. Iar șirul enumeră
rilor, evident, nu poate fi oprit aici.

Cu toate acestea, rezultatele obți
nute nu sînt încă Ia nivelul exigen
țelor formulate în atîtea rînduri de 
conducerea de partid și de stat, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Numă
rul persoanelor din învățămintul su
perior care contribuie efectiv la dez
voltarea și înnoirea parametrilor în 
construcția de mașini, raportat la nu
mărul total al cadrelor didactice,

este tncă redus. Și aceasta întruclt 
majoritatea cadrelor didactice nu au 
experiență inginerească în producție, 
fiind recrutate din rindul absolven
ților, fără a fi profesat de fapt ingi
neria Faptul ca atare se reflectă șl 
In alcătuirea cursurilor ; neputînd 
să Împărtășească studenților din re
zultatele cercetărilor proprii, cadrul 
didactic fără experiență de produc
ție se limitează la diversele manuale 
și articole publicate în literatura teh
nică. Dacă avem In vedere și faptul 
că înseși publicațiile de specialitate, 
la rindul lor, nu pot ține pasul cu 
dezvoltarea tehnică — fără a mai 
spune că, nu întotdeauna, cursurile 
predate sint ținute la curent cu nou
tățile din domeniul respectiv — este

trebuind să se facă numai la nivelul 
problemelor teoretice generale ale 
disciplinelor respective. Nu are sens, 
după părerea mea, să se predea la 
catedră, ia cursul de dispozitive (fa
cultatea de tehnologia construcțihor 
de mașini), de exemplu, explicarea 
diferitelor construcții de dispozitive 
din manuale, ci numai principiile te
oretice de bază, în orele rămase dis
ponibile putîndu-se face proiectarea 
efectivă de dispozitive pentru indus
trie pe bază de contracte. Aceasta 
presupune insă ca profesorii și asis
tenții să aibă suficientă experiență 
in domeniul resnectiv, pentru a da 
soluții și a verifica lucrările în așa 
fel incit să se asigure executarea 
unor proiecte care pot fi materiali

Pledoarie pentru un dialog

universitar și specialistul 
din industrie

puncte de vedere

clar de ce la materiile de speciali
tate, studenților li se predau In multe 
cazuri elemente perimate.

O altă cauză a stării de lucruri a- 
mintite mai sus se Identifică, după 
opinia mea, cu faptul că industria nu 
oferă studenților condiții de efec
tuare a practicii la nivel corespun
zător. Perioada de practică se desfă
șoară pe parcursul a maximum două 
luni, timp in care afluxul de studenți 
și elevi în întreprinderile mari de
pășește posibilitățile acestora de a-1 
instrui eficient șl din această cauză 
se întîlnesc cazuri de formalism și 
pierdere de timp. Integrarea învăță- 
mîntului superior cu cercetarea și 
producția se impune a fi strîns co
relată cu o acțiune de modernizare 
substanțială a întregului nostru sis
tem de învățămînt tehnic, în scopul 
aducerii acestuia la nivelul pe care 
tehnica actuală îl reclamă. în acest 
sens apreciem că nu trebuie căuta
te rețete general valabile, ci, fiecare 
specialitate reclamă soluțiile a- 
decvate.

în primul rlnd, mi se pare nece
sară revizuirea programelor analitice 
ale cursurilor, predarea la catedră

zate și folosite eficient de benefi
ciari. In același mod se poate pro
ceda și la cursurile de tehnologia 
construcțiilor de mașini, unde se pot 
executa pe bază de comandă tehno
logii de fabricație a unor produse. 
In acest sens, s-ar putea ca In cadrul 
institutelor politehnice să ia ființă 
ateliere de proiectare, alcătuite din 
cadre didactice și studenți, care să 
realizeze lucrări folosind materiale 
documentare din întreprinderile 
pentru care lucrează pe bază de con
tract. Studenții din ultimul an cu 
aptitudini pentru activitatea de cer
cetare pot fi angrenați cu bune re
zultate in laboratoarele de cercetare 
pentru lucrări contractate de aseme
nea cu industria.

Pe această linie se pot da exemple 
de institute de învățămînt din alte 
țări, în care activitatea de cercetare 
ocupă o mare parte din timpul ca
drelor didactice. Activitatea la cate
dră nu reprezintă mai mult de 15— 
20 la sută din timpul de lucru al pro
fesorului. Cursul lui este de fapt îm
părtășirea experienței sale și a re
zultatelor experimentărilor proprii, 
cu fundamentarea teoretică aferentă.

în institutele noastre de învățămînt 
superior, cadrele didactice au un pro
gram care nu le asigură continuita
tea nici in activitatea de instruire a 
studenților și nici de cercetare. în 
plus, unele laboratoare de cercetare 
nu sînt dotate corespunzător și nici 
nu au capacitatea ca profesorii să-și 
desfășoare o mare parte a activității 
în ele Așa se explică de ce o parte 
din aceștia nu se angajează în exe
cutarea integrală a unor lucrări de 
cercetare, cu caracter aplicativ, re- 
zumîndu-se numai la studii și expe
rimentări, finalizate prin materiale 
scrise și fără soluții practice. Pe de 
altă parte, institutele departamentale 
și întreprinderile ezită uneori să e- 
xecute, în colaborare cu cadrele di

dactice, lucrări de 
cercetare impor
tante, deoarece nu 
pot fi sigure pe 
prezența continuă 
sau promptă a a- 
cestora, datorită 
programului de 
predare la cursuri 
și neangrenarea 
lor In sarcinile 
din planul de cer
cetare și produc
ție. Propunem 
tocmai de aceea 
să se inițieze un 
schimb mai larg 
de păreri Intre 
specialiști, pentru 
a găsi soluțiile 
cele mai potrivite 
sistemului nostru 
de organizare a 
industriei și învă- 
țămintului, în ve
derea asigurării 
unei creșteri a e- 
ficienței activită
ții de cercetare și 
a nivelului de 
pregătire a stu
denților institute
lor politehnice.

In acest climat 
ar trebui, de ase

menea, să se găsească soluții pentru 
evitarea paralelismelor In activitatea 
laboratoarelor de cercetare din insti
tutele politehnice și din institutele 
de cercetare departamentale ale in
dustriei. Această soluționare cred că 
va trebui să pornească de la întoc
mirea programelor de lucru anuale 
ale celot două grupuri de unități, 
repartizîndu-se de la început temele 
și lucrătile în funcție de capacitatea 
în oameni și aparatură. Bineînțeles 
că totul este condiționat de colabo
rarea strînsă dintre cadrele didac
tice și inginerii din industrie. Pro
fesorii să fie atrași și angrenați in 
lucrări strîns legate de disciplina și 
cursurile pe care ie predau inginerii 
din producție și institutele departa
mentale și mai ales tehnologii să fie 
angrenați în predarea undr cursuri 
care formează obiectul activității lor 
zilnice și în care ei sînt competenți. 
în felul acesta cred că între profe
sori și specialiștii din industrie s-ar 
institui nu numai un dialog perma
nent, ci și o fructuoasă colaborare 
și activitate comună, de mare folos 
tuturor și mai ales studenților, viito
rii specialiști ai industriei noastre 
în plină dezvoltare.

Ing. Aurel BANCILA 
director tehnic al Centralei 
industriale de mașini-unelte

VOLUME DE
POEZIE PATRIOTICĂ

Victor TULBURE

'DRAGOSTE SUPREMĂ
Sub un titlu simbolic — 

„Dragoste supremă" — 
poetul Victor Tulbure în
mănunchează manifeste 
lirice în care tensiunea 
verbului, Încărcătura e- 
moțională a acestuia de
vin suporturile unei poe
zii dominate de două 
sentimente fundamenta
le : dragostea de patrie 
și Încrederea nemărgini
tă în quintesența conști
inței morale a poporului 
— partidul. Fidel unei o- 
rientări lirice de un de
clarat civism, sesizabil și 
in anterioarele lui vo
lume („Vioara roșie" de- 
ținînd în suita acestora 
valoarea unei piese — 
pandat), autorul glori
fică zborul rotund al țării 
angajate în edificarea so
cialismului, consensul as
pirațiilor populare, dem
nitatea de a se ști un os
taș devotat al partidului, 
într-o poezie quasi-lip- 
sită de tropi, expre
sie a unei conștiințe ar
tistice care cenzurează 
ca superfluu aproape 
orice ornament stilistic, 
scriitorul este mesagerul 
unor generoase adevă
ruri, trăite — nu con
template abstract — un

vestitor al erei comu
niste.

Placheta cristalizează o 
materie lirică însufle
țită de bucuria dăruirii, 
de vocația dialogului cu 
semenii. Nimic contra
făcut, nimic complicat și 
voit subtil în aceste sti
huri ce se rostogolesc im
petuos in cadențe volun
tare, mobilizatoare, nici 
o notă ce ar putea con
traria o „artă poetică" 
ce postulează militantis
mul, prezența nemijloci
tă în agoră : Ard macit 
/ sărutați de aurori, / din 
holde urcă-n soare / cio-

avem pe 
culori ! / 
supremă : 

, ________ / Bit rinii
munți veghează-n / culmi 
de dor / și Dunărea / 
le-ngină veșnicia. / Atit 
avem pe lume : / un po
por / stăpin pe soarta 
sa / in România !

cirlia. / Ațit 
lume : / trei 
Și-o dragoste 
/ România I

Cu un har nativ al 
versificării energice, Vic
tor Tulbure este o con
știință participativă, un 
poeta vates în versiune 
socialistă. Mîndria de 
moștean al unei civili
zații de străveche dăinui
re, Închinarea în fața

trecutului eroic, a forței 
morale a comuniștilor 
colorează simultan fluxul 
afectiv al mesajului. Poe
ziile sint în egală măsură 
exemplificatoare, dar ci
tăm din „Vatra" (in care 
recunoaștem, cu modifi
cări minime, o mai veche 
poezie — „Vatra ferici
rii") 'unde satisfacția de 
a trăi în această plasmă 
a regenerărilor, in a- 
ceastă patrie a demnită
ții împrumută versului 
un aer solemn : „Un vul
tur / se rotește / in tării 
/ peste Carpații mei / cu 
frunți de piatră. / In lu
me / nu-s mai multe 
Românii / ci una doar / 
și-aceea ne e vatră ! /.../ 
In zori răsună glasuri / 
de copii. / De aur / e pe 
cimp nemărginirea. I în 
lume nu-s / mai multe 
Românii / ci una doar / 
și-n ea ni-i fericirea !“

Emancipat de sub tu
tela unei mai vechi în
clinații (insuficient re
primate în trecut) spre 
metafora enormă și hi
perbola grandilocven.ă, 
lirismul poetului evolu
ează în secvențe decla
matorii pentru a Încre
dința viitorimii chema

rea patetică la con
tinuitatea Îngemănării
destinelor : „fii vre
mea vremii / șt acum e 
ora / să nu-nceteze / nici
odată / hora, / ci mini 
să ne ș.im / mereu, i de 
mină, / iluminați de-al 
libertății astru / ca gal- 
benu-ntre roșu / și al- 
bast.u / in care bate 
inima română !“ („Hora 
Unirii"). Citeodată versul 
devine sentință (in sti
lul „Legendelor istorice" 
ale ilustrului model — 
Bolintineanu) pentru a 
îndemna la veghe, la 
consubstanțialitate cu a- 
ceastă țară luminată de 
„făclia libertății". „In 
codrul devastat, / pe 
creanga frintă / nu se a- 
șează păsări / niciodată. 
Acolo / e tăcerea bleste
mată ! / Pe ramul veș
ted / pasărea nu cîntă /“ 
(Spre năzuit azur").

„Dragoste supremă" (E- 
ditura Eminescu) recon
firmă un temperament 
poetic Înzestrat cu vo
cația versului transpa
rent de tribună, cu o re
marcabilă disponibilitate 
de a converti ritmuri in 
melodii mobilizatoare.

Ioan ADAM

Gheorghe TOMOZEI

EFIGII
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Expoziția de fotografii 

„India și poporul său"
Etape ale unei po

sibile călătorii de-a 
lungul peninsulei hin
duse — fotografiile 
expoziției deschise de 
curind în sălile 
I.R.R.C.S. (str. M. E- 
minescu nr. 8) con
turează sugestiv ima
ginea unei întregi na
țiuni care se defineș
te atît prin procesul 
contemporan al indus
trializării ei, cit și 
prin definirea și pro
movarea valorilor au
tentice, născute în 
timpurile imemoriale 
ale creativității popu
lare.

Țară a înălțimilor 
proverbiale ale Hima
laiei, a luxuriantei 
flore tropicale, a Gan
gelui și a musonului 
dătător de viață, dar și 
necruțător. în ace
lași timp. India pre
zintă călătorului vir
tual una din cele mai 
complexe imagini geo
grafice. social-econo- 
mice și culturale. Fo
tografiile. de mari di
mensiuni. realizate cu 
o deosebită acuratețe 
tehnică, se oferă pri
vitorului cu o sigu
ranță simplă și bine
voitoare, drept ghid 
de călătorie. De la un 
panou la altul, parti
cipi Ia un adevărat 
circuit pe urmele u- 
nei monografii pe care 
realizatorii o desco
peră cu încetineală 
și minuție, cu agrea
bila știință de a găsi 
și releva amănuntul 
semnificativ, definito
riu.

Străbătînd sălile ex
poziției, parcurgînd a- 
cest adevărat jurnal al 
vieții economice și spi

rituale Indiene, pe 
care ea intenționează 
să-l prezinte. ești 
tentat să te consideri 
privilegiatul unei ex
periențe deosebite. $1. 
pentru a exemplifica 
vom aminti peisajele 
aspre și sălbatice 
ale Himalayei. figuri
le monumentale, sim
bolice aproape ale 
„Țăranului la mun
ca cimpului" sau 
ale unei fete dintr-un 
sat din Darjeeling (în 
munții Hintalaya) ; 
numeroasele imagini 
ale locuitorilor de la 
sate asupra cărora o- 
biectivul aparatului 
fotografic s-a oprit, 
de multe ori. pentru 
a fixa detalii de 
costum caracteristice 
sau pentru a În
registra gesturile sim
ple ale muncii coti
diene ; fabuloase în
tinderi translucide de 
ape sau abundenta 
vegetală a regiuni
lor de deal și pădure, 
ca și ocupațiile popu
lației tribale de pe a- 
ceste teritorii („Pes
cărită Gujrati" sau 
„Uscarea peștelui")

După aproape 200 
de ani de dominație 
colonială, de depen
dentă portugheză și 
engleză, din nou inde
pendentă — India își 
conturează tot mal 
pregnant profilul eco
nomic. solicită, mereu 
mal intens, capacitățile 
creatoare și inventive 
ale poporului său. E- 
volutia dinamică a e- 
conomiei naționale, 
dezvoltarea produc
ției agricole, crearea 
mai multor industrii 
de bază, de la ingră-

șămintele chimice la 
metalurgia modernă 
și de la construcțiile 
de mașini la impor
tante rețele hidro
energetice. sînt tot 
atitea etape parcurse, 
tot atîtea realizări de 
dată recentă. Iată 
de ce, reprezentările, 
foarte numeroase ale 
muncilor agricole pe 
care expoziția le În
fățișează („La munca 
cimpului — Bengal". 
„După recoltare" etc), 
se corelează firesc cu 
imaginile riguros geo
metrice ale uzinelor 
siderurgice de la Ro- 
urkela sau cu aspec
te ale economiei în 
plină dezvoltare din 
Sandri și Nangal.

Figurile c î t o r v a 
dintre personalitățile 
marcante ale Indiei, 
care au contribuit 
prin munca Si lupta 
lor la progresul de 
azi al tării, se înscriu, 
în aceste condiții, în 
economia întregii ex
poziții. ca un gest de 
recunoștință si ca un 
omagiu în același 
timp.

Țară a unei culturi 
de pronunțată speci
ficitate. India vastelor 
monumente arhitecto
nice și a fabuloaselor 
proliferări ornamen
tale este, de asemenea, 
prezentată. Capodope
rele statuarei antice, 
care și-au cîstigat de 
mult faima pe toa
te meridianele lumii, 
se dovedesc încă o da
tă a fi sursa fertili
zatoare a modernității, 
în strînsă interdepen
dentă cu ea.

Marina PREUTU

cinema
a Cu mtlnlle curate : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 31,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Imblinzirea focului : SCALA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• A venit un soldat de pe front t 
CENTRAL — 9,30; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
a V» arăt eu vouă : VIITORUL — 
16; 18; 20.
e Născut liber s CAPITOL - 9,30; 
11,45: 14; 16,15; 18,30; 20.45.
a Sfinta Tereza și diavolii ; LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 
30,45,
a A fost odată un polițist : EX
CELSIOR — 8,30; 10,45; 13.15: 15,45;

18,15; 20,45, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.45.
a Noi trei și clinele : TIMPURI 
NOI — 9,15—20.15 tn continuare.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
a Tora ! Tora ! Tora ! : DOINA
— 11; 14; 17; 20. DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19, RAHOVA — 15,30; 19.
a Fata care vinde flori : DACIA
— 9,30; 12; 15,45; 17,45; 20.15.
a Fuga e sănătoasă : FEROVIAR
— 8,45; 11; 13,15; 15,45: 18.15; 20.45,
MODERN — 9; 11,15; 13,30: 16:
18,15: 20.30.
a Drum In penumbră : BUCEGI
— 15,30; 18; 20.30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.30, COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.

S Eliberarea Iul L. B. Jones :
RIVITA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 

20,30. MELODIA — 9: 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20,30. GLORIA — 8.45; 11: 
13,30; 16: 18,15; 20.30.
a Explozie In munți — 10; 12; 14; 
16; 18.15. Aparatul care-1 ucide pe 
ticăloși — 20.30 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Aleargă repede, aleargă liber : 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20.15.

7*" aingnoB ^asI-îHV Ț
! ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
* -----------------------------------------------------

„CU MÎINILE CURATE

O producție a studioului cinematografic București. See- 
l pariul: TITUS POPOV1C1, PETRE SALCVDEANV. Regia t 
i SERGIU N1COLAESCU. Cu s Ilarion Ciobanu, Sergiu Ni- 
’ colaescu, Alexandru Dobrescu, Gheorghe Dinică. George 
1 Constantin, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Sebastian Pa- 
I paiani, Aimee Iacobescu. Imaginea s Alexandru David. 
i Muzica: Richard Oschanitzky. Decoruri: Radu Boru- 
‘ zescu. Costume : Miruna Boruzesca

a Colega mea, vrăjitoarea i CIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Creierul : UNIREA — 15,30;
17,45 ; 20.
a Logodnica frumosului dragon : 
CRÎNGAȘI — 15.30; 18; 20.15.
a Marea hoinăreală : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
AURORA - 8,45; 11: 13,30; 16; 18,30: 
20,45, TOMIS — 8,45: 11; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, FLAMURA — 9; 11.15; 
13,30: 16; 18.15: 20,30.
a Liubov larovaia : POPULAR — 
15,30; 18; 20.15
a Binecuvlntațl animalele șl co
piii : FERENTARI — 15.30: 17.45: 20 
a Bambi : PACEA - 16: 18: 20.
PROGRESUL — 16: 18: 20.
a Dauria : FLACARA — 15,30: 19. 
a Opiul și bîta : MOȘILOR — 15,30. 
17,45: 20.
a Mesagerul î COSMOS — 15.30:
18; 20.15.
a Cine cintă nu are gindurl rele I 
LAROMET — 15,30: 17,30; 19,30.
a Un candidat la președinție : 
ARTA - 15.30: 18: 20,15.
a Degetul de fler : VITAN — 15,30: 
18; 20.15.
a Mania grandorii : LIRA — 15,30; 
18; 20.15.

a Anonimul venețlan : FLOREAS-
CA — 15,30: 18; 20,15.
a Agentul nr. 1 : MUNCA — 15,30; 
18; 20,15.

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex 
9,05 Reporterii noștri! peste ho

tare a tn subteranele Beritel 
(Liban) — reportaj de Dioni- 
sie Șincan și George Brâtia- 
nu a Drumuri la Macccha 
(R. S. Cehoslovacă) - repor
taj de Dumitru Cucu.

9,25 Prietenii lui Așchiuță — «mi
siune pentru preșcolari.

9,55 Publicitate.
10,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 27-a.
10,30 Lumea de mllne : școala vii

torului.
11,00 Telecfnemateca pentru copil : 

„Armata codobaturilor".

Așa cum ne asigură au
torul însuși, volumul apă
rut recent in colecția „Co
lumna" a Editurii militare 
își propune : „...să aducă 
lauda cuvenită pămintului 
țării, istoriei și oamenilor 
ei". Devine astfel evident 
de la început că faptul 
poetic al liricii din Efigii 
este unul al patriotismu
lui. al maximei responsa
bilități față de cuvîntul 
articulat nobil, în versuri 
de o cristalină orchestrație 
de.p reaiA autenticitate a 
arMției.îlîlM

Poet denotînd o secretă 
aspirație spre simetrii cla
sice, Gheorghe Tomozei se 
recomandă, in cele mai 
multe dintre atit de can
tabilele poeme1 publicate 
în Efigii, ca un artist ma
tur, cu un rar (în genera
ția sa) cult al limbii : 
„Peste venetic castel / po- 
rumbeii-l poartă-n gușă / 
pe măria-sa Cercel / voe- 
vodul de cenușă, / cel 
ce-a fost scurtat de cap / 
și de dragosti, in Egee..." 
„(Amintirea lui Petru 
Cercel la Veneția)". Din 
adjective somptuoase, 
destul de sever dozate, el 
reușește o impresionant de 
vie suită de tablouri din 
istoria jertfelor milenare

ale acestui popor, din a 
cărui spiritualitate au iz- 
vorît sublim atitea imnuri 
dedicate frumosului și 
adevărului.

în poezia pe care 
Gheorghe Tomozei o reu
nește în mod fericit, in 
această plachetă nu e 
vorba doar de un mod 
colorat de-a recepta tre
cutul pentru a-1 sugera cu 
talent contemporanilor, e- 
dueîndu-i prin ritmuri, 
prin rime patetice, ci de 
un bun simț special, par
ticular dp evocare^e^a- 
timenful istoriei româ
nești.

Tomozei are viziunea 
țării-fintină, in care infi
nita apă e chiar poporul, 
națiunea ; el cîntă ideea 
permanenței noastre e- 
roice, pretutindeni i se 
pare a redescoperi brațul 
simbolic al vizionarului 
Decebal, pretutindeni i se 
pare că ii vede „rătăcind 
sub streașină pădurii" pe 
pandurii lui Tudor, pe Ion 
Vodă cel rupt în patru de 
cămile, aurul cîntător al 
lui August '44.

Reconstruind cu majoră 
vocație a desenului liric și 
cu fior romantic trecutul, 
înfiorîndu-se frumos de 
cimpia română și visindu-J

griul cel „...cu «picul 
lung / de care Machedon 
iși priponea calul"... 
Gheorghe Tomozei oferă 
cititorilor prilejul reîntîl- 
nirii cu tot ceea ce are 
poezia noastră patriotică, 
programatic-militantă — 
mai valoros și mai con
vingător.

în căutarea tradiției 
luptei pentru libertate, a 
frumuseții Solemne a unei 
atari poziții sociale, car
tea de poeme pe care o 
comentăm pare să aducă 
un suflu pur, generos. In-, 
tr-un peisaj liric Valoros, 
cu siluete și note origi
nale, prestigioase, dar și 
cu unele exprimări confu
ze, ori convenționale.

Poeme ca : „Am fost 
aici", „Cind in mine ier
nezi", „Țara-i fintina", 
„Vad solemn", „Numele 
țării rostindu-l", Aminti
rea eroului" se impun con
științei etice și estetice a 
cititorului de poezie prin 
sinceritatea și siguranța 
discursului liric, prin în
vingerea unor inerții de 
limbaj și diafanitatea 
timbrului general.

Intenția mărturisită șl, 
după cum se vede, împli
nită, a poetului este aceea

de a se confesa țării, de 
a scrie o scrisoare deschi
să istoriei ei trecute și 
celei contemporane. Iată 
o asemenea epistolă : 
„Țara mea, / mărule, / ini
mă împărțită ca un han, 
in patru odăi / in care 
dorm anotimpurile, / ce 
lesne încapi / in conturul 
albit / de creta copiilor / 
ca intr-un trup de vioară / 
un git de lebădă, / ca vi
teazul / ce colindă dru
muri de taină / și-ajuns 
In legendă / o umple-ochi 
/cu singele lui neștiut U 

'Tard 'ifihtă, / măr sfint, I 
un singur contur / poate 
curge in inima mea / fără 
s-o spargă / al tău, un 
singur nume — I al tău...*

Iată de ce, inchizînd o 
asemenea carte de poeme, 
ne-am gindit, așa cum am 
făcut-o și In cazul unor 
volume ca „Roșu vertical" 
și „Istoria unei secunde" 
că, dacă sentimentele șl 
cuvintele unui scriitor pot 
căpăta contur și densitate, 
agerime și forță, atunci 
sentimentele și cuvintele 
rostite în „Efigti" ar pu
tea deveni veritabile sen
tinele veghind suveranita
tea socială și morală, ar
tistică a patriei.

Haralambie ȚUGUI

Înalt prin stemă
La Editura Militară 

(care ne-a oferit nu o 
dată prilejul de a citi 
bune cărți de lirică pa
triotică) apare — in popu
lara colecție „Columna" 
— și volumul poetului 
moldav. Haralambie Țu
gui, însumare de elogii 
celebrînd libertățile, jert
fele, virtuțile poporului 
român. Intitulată direct, 
semnificativ : înalt prin 
stemă, această elegantă 
plachetă dedicată patriei 
socialiste, oamenilor ei. 
este in bună parte împli
nită și unitară ; ea adu
ce un autentic simt de 
„liricizare". de tratare 
poematică, Înflorată, a 
momentelor de simbolică 
importantă ale istoriei 
noastre, a figurilor cu 
nepieritor nimb vitejesc 
din biografia eroică, revo
luționară a acestui pămînt 
românesc in care simți 
cum : „De păsări azvir- 
lite spre tării / Ți-s u- 
merii și gindul... Și-ncet / 
Lăsindu-ți tîmpla pe zări, 
pe la chindii / Te-afunzi

In clntec șl devii poet" 
(„ARCADA").

Autorul se simte soli
dar cu toate momentele 
cruciale ale destinului 
poporului român ; el se 
vrea în orice clină ostaș- 
poet al tradiției de 
luptă, într-o natură care 
fraternizează cu apărăto
rii idealurilor și ai cau
zelor drepte ; „Și fiecare 
dimineață-i goarnă auri
tă / Din care-mi cresc in 
piept vulturi și munți". 
(„MEMORIE MATINA
LA").

Intîlnim o poezie par
ticipantă la modul de
clarat, angajîndu-se cu 
fiecare metaforă, cu 
fiecare rimă, cu fie
care sens, să dea contur 
și culoare ideii nobile de 
iubire de patrie, să edu
ce prin vers. Lirica adu
nată Intre paginile cărții 
de poeme înalt prin ste
mă este in miezul ei o 
dedicație adresată virtuți
lor morale ale acestui po
por. spiritualității, purită

ții sale, tradiției lui de 
Casă și Lege, cum scrie 
autorul : „Țara, țara a- 
ceasta ni-i casă și lege. / 
Uitați-vă in ochii noștri și 
veți înțelege ; / Pridvoa
re larg deschise ni-s ini
mile toate șl frunțile- 
ginduri străluminate / De 
toate visele noastre fier
binți, / De tot ce-i izvor 
din părinți...".

Poezia din volumul 
înalt prin stemă este poe
zia timpului de patriotică 
dăruire, a unei aure. de 
frumusețe și omenie, de 
comuniune sentimentală 
între eroi și cadrul, mat
ca lor naturală, cu legen
dele și obiceiurile sale ; 
tara e un teritoriu unde 
fiii săi sint văzut! : „cu 
umeri răstigniți pe isto
rie pentru dreptate", unde 
doinele sînt „riuri pe ini
mă incrustate", iar cti
torii, înaintașii, ca și zi
ditorii prezentului duc : 
„ca pe-un gigant arc de 
curcubeu / stindardele u- 
manității noastre™".

Desigur, se pot depista 
In volum și piese lirice 
mai puțin izbutite, fie 
prea declarative („Pe dea
lul Feleacului"), fie prea 
aservite prozaismului, ne
finisate la modul poetic, 
emoții brute („Eroii de Ia 
Radna", „Coloană fără 
sfîrșit", „La statuia lui 
Cuza Vodă").

Totuși, in ansamblu, 
volumul convinge și im
presionează prin senti
mentul prelungirii sale 
dintr-0 tradiție și un fol
clor eroic înspre o artă 
cu valențe etice.

Putem conchide deci, 
că poetul care scrie ver
suri ca acestea : „Iată, 
înflorim și dăm rod / Pe 
crengile cerului româ
nesc !...“. („PE CRENGI
LE CERULUI ROMA- 
NESCU") este un poet- 
martor al istoriei, al tra
diției și continuității, glo
rificator al ideii nepre
țuite de dragoste de pa
trie.

Dan MUTAȘCU

12.20 Prim-plan : minerul Petr» 
Constantin.

12.45 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amlază. Curs de limba 
germană Lecția a 25-a.

18,00 Studioul artistului amator. 
Laureațl al concursului artiș
tilor amatori din Capitală, 
dotat cu trofeul „Arenele ro
mane" (II).

18,15 Semnificații : urbanizarea — 
o dimensiune a progresului 
social.

18,35 Tragerea Pronoexpres.
18.45 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
19,00 Timp și anotimp in agricul

tură.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a tn cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

«0,00 Teleobiectiv.
20.20 Teleclnemateca : „Generalul 

della Rovere". Regla : Roberto 
Rossellini. Cu : Vittorio de 
Sica, Sandră Milo, Hannes 
Messemer. Giovana Ralli.

22,20 Teleglob : Alger — orașul alb. 
22,35 „24 de ore".

PROGRAMUL n

10,00 O viață pentru o Idee : Co- 
pernic.

20.25 România tn lume.
20,55 Agenda.
21,05 Portativ T2 — revista muzici! 

ușoare.
21,45 Cărți șl Idei.
22,10 Roman foileton : „Elizabeth 

R“ — „Jocul de-a căsătoria" 
— partea I.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Deschiderea ciclului „Comori ale 
barocului muzical" — 20.
• Opera Română : Romeo șl Ju- 
lleta — 19,30.

Teatrul de operetă : My fair 
>dy — 19,30.

a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Travesti — 
20. (sala Studio) : Părinții teribili 
— 20.
a Teatrul de comedie : Preșul — 20. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Iubire 
pentru Iubire — 20.
a Teatrul Mic : Simfonie pentru 
destinul meu — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30,
(sala Studio) : Gaițele — 20.
m Teatrul Giuleștl : „.Eseu — 
19,30.
a Teatru! „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Răi șl nătărăi — 17.
a Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Catea Victoriei nr. 
174) ; Trăsnitul meu drag — 19.30. 
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasiiescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30
a Circul „București" : La start., 
vedetele circului — 19,30.

*



SCINTEIA — miercuri 1 noiembrie 1972 PAGINA 7

ZIUA NAȚIONALĂ A ALGERIEI

Excelenței Sale
Domnul HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Algeriene Democratice și Populare, în numele Consiliului de Stat, 
al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre cele 
mai calde felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, 
de noi succese poporului algerian prieten în înfăptuirea aspirațiilor sale 
de libertate, progres și o viață mai bună.

Dînd o înaltă apreciere relațiilor prietenești dintre popoarele și 
statele noastre, îmi exprim^ convingerea că acestea se vor dezvolta con
tinuu, pe multiple planuri, în spiritul convorbirilor fructuoase și al înțe
legerilor convenite în timpul vizitei în țara dumneavoastră, în interesul 
reciproc, al unității și solidarității forțelor progresiste și antiimperia- 
liste, al cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.

Cu înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

A

Algeria liberă- 
pe calea propășirii
Poporul algerian săr

bătorește astăzi 18 ani 
de la declanșarea lup
tei pentru eliberarea 
națională : la 1 noiem
brie 1954, în munții 
Aures au fost declan
șate. primele opera
țiuni militare, marcind 
începutul marii epo
pei a luptei de elibe
rare. națională. După 
șapte ani și jumătate 
de bătălii crincene, 
pline de eroism, Alge
ria a dobindit indepen
dența la 5 iulie 1962, 
peste un milion și ju
mătate de fii și fiice 
ale poporului algerian 
jertfindu-și viața pen
tru eliberarea patriei 
lor. Independența po
litică a deschis calea 
unei perioade de lupte 
și eforturi deosebite 
pentru depășirea stă
rii de înapoiere, pen
tru propășirea e- 
conoiriică și socia
lă. întărirea suve
ranității de stat, cuce
rirea deplinei indepen
dențe economice, re
cuperarea și folosirea 
în interesul național a 
imenselor bogății de 
care țara dispune, toa
te acestea au consti
tuit direcțiile funda
mentale ale procesului 
de dezvoltare multi
laterală a Algeriei.

minturilor, creînd con
dițiile unei agriculturi 
moderne, intensive, pe 
baze cooperatiste.

Pornind de la con
siderentul fundamen
tal că nici un progres 
economic și social nu 
este posibil fără pre
gătirea cadrelor nece
sare, Algeria se află, 
de mai mulți ani, an
gajată intr-un vast 
proces menit să asi
gure tuturor membri
lor societății accesul 
larg la învățătură, la 
cultură.

Asemenea succese 
sint salutate cu satis
facție și bucurie de 
prietenii Algeriei, în 
rindurile cărora din 
primul moment s-a 
numărat poparul
României socialiste, 
care a urmărit, cu 
sentimente de caldă 
simpatie și profundă 
solidaritate internațio- 
nalistă, eroica luptă 
de eliberare a poporu
lui algerian, victoria 
sa istorică. Imediat 
după cucerirea inde
pendenței de către 
poporul algerian, 
România și Algeria 
au stabilit relații di
plomatice, iar in de
cursul anilor, între 
cele două țări ale

Astăzi, Algeria . 
dependentă^ trăi 
dm plin era dezv® 
rii. Planul cvadrie 
In curș de realizare,
consolidează și conti
nuă să lărgească ba- . 
zele propice unei dez
voltări economice ar
monioase. în estul, 
vestul și sudul țării 
au fost creat" impor
tante zone industriale. 
Triunghiul industrial 
Ouenza — Annaba — 
Constantine, comple
xele petrochimice de 
la Arzew și Skikda, 
instalațiile petroliere 
din regiunile saharie- 
ne, rețelele de con
ducte pentru trans
portul hidrocarburilor 
sint numai o parte din 
rezultatele de pînă 
acum ale marilor e- 
forturi pentru tradu
cerea în viață a pla
nurilor de dezvoltare. 
Peisajul economic s-a 
îmbogățit și cu un alt 
element inedit, side
rurgia, necunoscută 
Înainte de eliberare. 
Complexul siderurgic 
de la El Had jar a de
venit unul din pilonii 
industriali ai țării.

Se acordă, de ase
menea, o deosebită a- 
tenție agriculturii, care 
continuă să rămînă 
unul din sectoarele de 
bază ale econom'eL 
Reforma agrară, in
trată anul acesta in 
faza aplicării sale fi
nale, este chemată să 
schimbe vechile struc
turi ale zonelor rura
le ale Algeriei, să eli
mine fărimițarea pă-

noastre s-au dezvoltat 
'■.’ample. 'Wătâ?f"- de 

“^rief^3r«feWftSre 
reciproc ' avantajoasă 
pe cele mai diverse 
planuri, politic, econo
mic, tehnico-științific, 
cultural.

O deosebită dezvol
tare a cunoșcut-o co
laborarea economică, 
în a cărei stimulare 
un rol Important revi
ne comisiei mixte 
mâno-algeriene. 
Algeria 
însemnat 
ingineri 
români 
domenii, 
preună cu 
algerieni, 
obiective 
importante, dînd astfel 
expresie grăitoare re
lațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, 
contribuind la valori
ficarea bogățiilor na
ționale ale poporului 
algerian.

O caldă și puterni
că manifestare a sen
timentelor de priete
nie dintre popoarele 
român șl algerian, a 
dorinței reciproce de 
adincire a acestei 
prietenii a prilejuit 
vizita oficială între
prinsă in Algeria in 
martie anul acesta de 
secretarul general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în
tâlnirile și convorbirile 
cu președintele Houari

ro- 
In 
un 
de

lucrează 
număr 

și tehnicieni 
din diverse 

care, îm- 
colegii lor 
construiesc 
economice

Boumedlene, acordu
rile și înțelegerile în
cheiate cu acest pri
lej au constituit un 
moment de cea mai 
mare însemnătate pen
tru evoluția raportu
rilor dintre cele două 
țări prietene, pe care 
le apropie năzuințele 
comune ale luptei an- 
tiimperialiște. pentru 
progres, pace și coo
perare în lume.

Dînd expresie cal
dei simpatii cu care 
sint urmărite în țara 
noastră eforturile de
puse de poporul pr.e- 
ten algerian pentru 
consolidarea indepen
denței, pentru con
struirea unei economii 
prospere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Ca prietsni 
ai țării dumneavoas
tră, ne bucurăm din 
toată inima pentru a- 
ceste real zări, care 
sint o grăitoare de
monstrație a talentu
lui și hărniciei po
porului algerian, a ca
pacității sale de a-ți 
făuri in mod liber o 
viață de bunăstare și 
fericire și vă urăm noi 
și mari succese pe 
drumul făuririi unei 
Algerii noi, indepen
dente și prospere". La 
rtndul său, președin
tele Houari Boume- 
diene releva r-* „Cola
borarea stâfcHftă • Ihtfe •‘ 
țările noastre întă din 
momentul redobînd rii 
suveranității și inde
pendenței Algeriei, 
prezența unui mare 
număr de specialiști 
români care contribu
ie in mod eficace la 
imensa operă de con
strucție în diferite do
menii, însăși prezența 
dumneavoastră aici, in 
mijlocul nostru, con
stituie tot atîția fac
tori de consolidare a 
prieteniei dintre țările 
noastre". Consemnînd 
dorința României și 
Algeriei de a extinde, 
adinei și diversifica 
pe mai departe cola
borarea pe multiple 
tărîmuri, prin valori
ficarea marilor posi
bilități existente în 
acest sens, Declarația 
comună româno-alge- 
rlană constituie o a- 
devărată cartă a prie
teniei dintre cele două 
țări și popoare.

La sărbătoarea pri
lejuită de Ziua Revo
luției poporului prie
ten algerian, ponorul 
român îi adresează 
ca'de felicitări, urări 
de prosperitate, de 
noi iz’-înzi în atinge
rea țelurilor pe care 
și le-a propus, spre 
binele său. spre 
binele cauzei păcii șl 
cooperării internațio
nale.

C. BENGA

LISTA
DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 OCTOMBRIE 1972

LISTA DE CÎȘTIGURI
SUPLIMENTARE

acordate la tragerea Ia sorți
a obligațiunilor C.E.C. cu cîștiguri 

din 31 octombrie 1972

Excelenței Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitare trans
mis cu ocazia Zilei naționale a Iranului, precum și pentru bunele urări 
adresate mie și poporului iranian.

Primiți, vă rog, Excelență, cele mai cordiale urări de sănătate perso
nală, de fericire și prosperitate pentru poporul român.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Prim-mtnistru al Iranului

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane 

în legătură cu tragicul accident de tren din apropierea gării 
Schweinsburg-Culten, permiteți-mi, stimate tovarășe președinte, să vă 
exprim, în numele guve ului român și al meu personal, sincere condo
leanțe, iar familiilor inc. aliate asigurarea profundei noastre compasiuni.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

_____________________________________________________

PRIMIRE LA MARLA ADUNARE NAȚIONALĂ
5

a delegației parlamentare elvețiene
Marți dimineața, președintele Marii 

Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, Ștefan Voitec, a 
primit delegația parlamentară elve
țiană, condusă de Ferruccio Bolla. 
președintele Consiliului Statelor. De
legația este alcătuită din Marius 
Lampert, vicepreședinte al Consiliu
lui Statelor, Piere Felice Barchi, 
Ernst Gugerli, Karl Ketterer, Walter 
Roethlin, Paul Wegner, membri ai 
Consiliului Național, Arno Theus, 
membru al Consiliului Statelor.

La întrevedere au luat parte mem
bri ai Biroului M.A.N., președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale.

A fost prezent Alfred William 
Rappard, ambasadorul Elveției la 
București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de cor
dialitate, au fost discutate probleme 
privind organizarea și activitatea 
parlamentelor celor două țări. S-a 
evidențiat dorința comună pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare în 
interes reciproc, al cauzei păcii și 
securității.

★
în onoarea delegației parlamentare 

elvețiene, președintele Marii Adunări 
Naționale a oferit un dejun.

Au luat parte Maria Groza, Tlie 
Murgulescu. Gheorghe Necula, vice
președinți ai Marii Adunări Naționa
le, Dumitru Balalia, Dumitru Collu, 
Țraian Ionașcu, Alexandru Sencovici, 
Gheorghe Vasilichi, președinți de co
misii permanente ale M.A.N., Ion 
Mărgineanu, Iuliu Fejes, secretari ai 
M.A.N., deputați ai Marii Adunări 
Naționale, alte personalități.

Au participat Alfred William Rap
pard, ambasadorul Elveției la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în timpul dejunului, desfășurat in» 
tr-o atmosferă cordială, Ștefan Voitec 
și Ferruccio Bolla au rostit toasturi.

*

în cursul dimineții, delegația parla
mentară elvețiană a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Delegația a vizitat apoi obiective 
social-culturale și cartiere de locuin
țe din Capitală. Oaspeții au făcut, de 
asemenea, o vizită Ia Institutul poli
tehnic din București.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații culturale
nici iiiif %
uuticiix 
: ffi. ■

Marți la amiază a sosit in Capi
tală o delegație culturală poloneză 
condusă de Stanislaw Wronski, mi
nistrul culturii și artei din R. P. Po
lonă, care va face o vizită in țara 
noastră.

din R. P.. Polonă
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

oaspeții au fost intimpinați de Du
mitru Popescu, președintele Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, și Jaromir Ocheduszko. amba
sadorul Republicii Populare Polone 
la București.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a adresat o te
legramă de felicitare lui Sadok Mo- 
kaddem cu prilejul realegerii sals 
în funcția de președinte al Adunări: 
Naționale a Tunisiei.

★

Cu prilejui Zilei naționale a Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, ministrul afacerilor ex
terne al Republ'cii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a transmis o 
telegramă de felicitare ministrului a- 
facerilor externe al acestei țări, Ab
delaziz Bouteflika.

★

Intre 28 și 31 octombrie. Karl H. 
Bobleter, vicepreședinte al Organi
zației pentru Cooperare și Dezvolta
re Economică, a făcut o vizită in 
țara noastră, la invitația Asociației 
de Drept Internațional și Relații 'In
ternaționale. Cu acest prilej, oaspe
tele a tinut o conferință la sediul 
A.D.I.R.I. cu tema „Un nou orizont 
pentru Organizația pentru Coope
rare și Dezvoltare Economică".

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 

noiembrie. în țară : Cerul va fi mai 
mult noros, mai ales in jumătatea de 
sud a țării, unde vor cădea ploi 
locale. In rest, ploi Izolate. Vint 
potrivit. Temperatura in scădere 
ușoară. Minimele vor oscila intre 
zero și 10 grade, iar maximele între 
6 și 16 grade. Ceață locală. La 
munte se va semnala lapoviță și nin
soare. în București : Cerul va fi mai 
mult noros, favorabil ploii slabe.

CONVENȚIE DE COOPERARE ECONOMICA 
intre Republica Socialistă România 

si Republica Cuba
Marți la amiază a avut loc. la 

Consiliul de Miniștri, semnarea u- 
nei convenții de cooperare econo
mică între Republica Socialistă 
România și Republica Cuba.

Documentul prevede ca partea ro
mână să participe la construirea u- 
nor noi capacități de producere a 
cimentului necesar dezvoltării eco
nomiei Republicii Cuba ; in cadrul 
acestei cooperări, partea cubaneză va 
livra României sinter de nichel.

Convenția a fost semnată de 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române in 
Comisia mixtă de colaborare econo

mică și tehnico-științifică, și de Car
los Rafael Rodriguez Rodriguez, 
membru al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, ministru al Guvernului 
Revoluționar, președintele părții cu
baneze in Comisia mixtă de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

Au participat Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, Gh. Lazăr, 
adjunct al ministrului economiei fo
restiere și materialelor de construc
ții. și alte persoane oficiale.

A fost de față Nicolas Rodriguez 
Astiazarain, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

(Agerprea)

MINISTRUL DE EXTERNE
AL REPUBLICII POPULARE BANGLADESH 

VA EFECTUA 0 VIZITĂ OFICIALĂ 
IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

La invitația ministrului afacerilor 
externe, George Macovescu, ministrul 
de externe al Republicii Populare 
Bangladesh, Abdus Samad Azad, va

efectua o vizită oficială în Republica 
Socialistă România, l<n prima decadă 
a lunii noiembrie 1972.

A 6-A SESIUNE A
La 31 octombrie a.c. a avut loc 

la București cea de-a 6-a sesiune 
a Biroului Federației Sindicale Mon
diale. Cuvintul de deschidere a lu
crărilor sesiunii a fost rostit de pre
ședintele F.S.M., Enrique Pastorino. 
In continuare, secretarul general al 
F.S.M., Pierre Gensous, a prezentat 
unele probleme legate de cea de-a 
22-a sesiune a Consiliului General 
al F.S.M., ce se va ține tot la Bucu
rești intre 1 și 3 noidmbrle a.c., 
precum șî unele probleme privind 
organizarea celui de-al VIII-lea 
Congres Sindical Mondial, ce ur
mează să se țină în luna octombrie 
1973 in Republica Populară Bulga
ria.

Biroul Federației Sindicale Mon
diale a făcut propunerea ca la 1 no
iembrie, in cadrul sesiunii Consiliu-'

BIROULUI F. S. M.
lui General al F.S.M.. să se consa
cre o ședință specială problemelor 
privind solidaritatea cu oamenii 
muncii din Vietnam și din întreagă 
Indcchină, urmînd să se adopte o 
rezoluție in acest sens.

De asemenea. Biroul F.S.M. a ho- 
tărit să includă pe ordinea de zi a 
Consiliului General o informare pri
vind situația din Orientul Apropiat.

Biroul F.S.M. a hotărît să răspun
dă favorabil chemării adresate celor 
trei centrale internaționale ale sin
dicatelor — F.S.M.. C.M.M., C.I.S.L. 
— de către Centrala Unică a Oame
nilor Muncii din Chile, în sensul de 
a fi organizate acțiuni comune îm
potriva manevrelor imperialiste care 
lovesc în cuceririle frontului de 
unitate populară din Chile.

PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARLAMENTARI
Șl CONDUCĂTORI POLITICI URUGUAYENI

Delegațiile de parlamentari și con
ducători politici din Republica Orien
tală a Uruguayului, care ne-a vizitat 
țara la invitația Marii Adunări Na
ționale, au părăsit marți dimineața 
Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost conduși de acad. Ilie Murgules
cu, vicepreședinte al Marii Adunări

Naționale, Dumitru Balalia și Con
stantin Dinculescu, președinți de Co
misii permanente ale M.A.N., Gheor
ghe Balteanu, membru al Consiliului 
de Stat, deputați ai M.A.N. Au fost 
de față membri ai Ambasadei Re
publicii Orientale a Uruguayului la 
București.

(Agerpres)

Prezentînd, nu de mult, 
ziariștilor străini aflați la 
Moscova, proiectele noi ale 
domeniului de care se o- 
cupă, ministrul energeticii 
și electrificării, Piotr Ne- 
porojnîi, vorbea despre „co
roana energetică a Uniunii 
Sovietice". Amintind mo
mentul intrării în funcțiu
ne a celei de-a 12-a turbi
ne, de 500 000 kW, care 
întregea forța de 6 000 000 
kilowați a celei mai mari 
hidrocentrale din lume, 
cea de la Krasnoiarsk, mi
nistrul sovietic arăta zia
riștilor ilustrația de pe o 
broșură apărută acum cl- 
teva decenii ; ea înfățișa o 
inimă, cu inscripția „elec
trificare", din care porneau 
cinci săgeți spre tot atltea 
pătrățele, pe care scria : 
„hrană", „îmbrăcăminte", 
„locuințe", „transporturi", 
„cultură". Broșura se nu
mea „Planul Goelro" și re
prezenta exemplarul pe 
care „marele pasionat al e- 
lectrificării", Vladimir Ilici 
Lenin, îl ceruse din tipo
grafie în ajunul celui de-al 
VIII-lea Congres al sovie
telor pe întreaga Rusie. 
Era primul plan de dezvol
tare a economiei naționale 
pe baza electrificării.

La vremea respectivă, 
„Planul Goelro" prevedea 
construirea in 10—15 ani 
a 30 de centrale electri
ce cu o putere totală de 
1 750 000 kW. Pe riul Sedoi 
Volhov au apărut primii 
muncitori din „Piter" pen
tru construirea hidrocen
tralei „Volhov". Uneltele 
lor constau din... topoare. 
Restul a fost adus din în
treaga țară. (Unele mate
riale de construcție au ve
nit din Turkestan, pe spi
narea cămilelor). Primele 
hidrogeneratoare, de 8 750 
kW, au fost tabricate la 
uzinele „Elektrosila" din 
Leningrad, restul utilajelor 
la „Krasnii Putiloveț" și 
„Metaliceskii". „Orice eco
nomie, cit de mica, să fie 
oferită șantierului de la 
Volhov" — îndemna Lenin 
în lucrarea sa „Mai bine 
mai puțin, dar mai bine". 
Și „vizionarul din Krem
lin" urmărea cu atenție 
mersul lucrărilor și pe ce
lelalte șantiere unde se 
construiau centrale electri
ce : Kașirask, Șetrovsk, Ce- 
liabînsk, Kizelovsk și altele.

în 1926 au intrat in func
țiune hidrocentralele de la 
Volhov, de la Boz-Sui (lin
gă Tașkent) etc. După 
cițiva ani a urmat punerea 
in funcțiune a primului 
agregat la vestita hidrocen
trală de pe Nipru. Iar 
in anul 1940, producția 
de energie electrică a sta
tului sovietic crescuse de 
23,7 ori față de 1913.

Hidrocentrala de la Vol
hov are o capacitate de 
100 de ori mai mică decit 
cea de la Krasnoiarsk. 
(Abia ajunge pentru ali
mentarea cu curent elec
tric a... televizoarelor lo
cuitorilor din Leningrad). 
Dar fără ea, tară startul

istoric pe care l-a consem
nat, nu se poate concepe 
sarcina producerii in ac
tualul cincinal a celor 
1 000 000 000 000 (un trili
on !) kWh. Acum. In 
anii construcției ■ comuniste, 
„steaua" de pe volhov tși 
amestecă pîlpiitul cu lumina 
celor 38 de mari stele ale 
cincinalului. Se construiesc 
hidrocentrale uriașe pe E- 
nisei. pe Angara, pe Nipru, 
pe Kolîma. în republicile 
baltice, in Caucaz, în Tad
jikistan. La capacitățile 
centralelor deja existente 
se vor adăuga in acest 
cincinal altele, de 11 000 000 
kilowați, care vor genera 
noi resurse pentru infăp-

producălihrent încă la sfir- 
șitul acestui an. Curentul e- 
lectric va constitui prelu
diul apariției aici a unor 
puternice complexe indus
triale : uzina eiectro-chimi- 
că de la Iavan. cea de pre
lucrare a minereurilor de 
la Anzob, uzina de alumi
niu de la Regar și altele, 
în afară de aceasta, un 
milion de hectare de pă- 
minturi așteaptă apele bi
nefăcătoare ce vor ti în
drumate din lacul de acu
mulare de la Nurek.

Și totuși, „stelele de pri
ma mărime" ale coroanei 
energetice sovietice ră- 
min termocentralele, care 
furnizează 80 la sută din

Forța creatoare 
a constructorilor comunismului 
„Stelele coroanei 

energetice"
— însemnări din Uniunea Sovietică —

tuirea unor astfel de te
luri și obiective ca acelea 
prevăzute în broșura amin
tită.

în apropiere. de Șu- 
șenskoe, in munții sălba
tici ai Saianulul din Sibe
ria, apele zăgăzuite ale Eni- 
seiului vor produce o ener
gie de 23 000 000 000 kWh 
anual, transformînd radical 
această zonă de taiga. Oră
șelul Minusinsk, pierdut in 
imensitatea verde a taiga
lei, va deveni unul din cele 
mai mari centre ale indus
triei electrotehnice: cele 
12 uzine ce se construiesc 
aici vor produce hidro si 
turbo generatori electrici, 
cabluri, materiale tzolante. 
Pe riul Inguri. in Gruzia, 
se construiește in acest cin
cinal o hidrocentrală a 
cărei putere o va depăși 
pe a „veteranei” de pe riul 
Kura de 40 de ori (un cal
cul a stabilit că dacă acum 
ar fi folosite aceleași unel
te ca la construirea celei 
de pe Kura, lucrările ar 
dura... 250 de ani). Vijelio
sul rîu Vahș din Tadjikis
tan iși va năpusti apele in 
turbinele hidrocentralei ce 
se înalță lingă localitatea 
Nurek, furnizînd anual 
11 000 000 000 kWh. Primele 
două din cele 9 agregate ale 
hidrocentralei vor începe să

totalul energiei electrice 
produse. în prezent, un nu
măr de peste 3» de termo
centrale iși mășoară forța 
în cîte un milion sau mai 
mulți kilowați. Sint Unită
țile de la Konakovo 
(R.S.F.S.R.), Pridneprovsk 
și Zmievsk (Ucraina), 
cele din Estonia, Letonia 
etc., cărora li se adaugă 
lucrările actualului cinci
nal : termocentralele de la 
Zaporojie, Uglegorsk, pre
cum și cea de la Șirin, 
mică localitate din Uzbe
kistan, pe malul Sir Dariei 
— fiecare cu o putere de 
3 000 000—4 000 000 kW.

O adevărată „cursă a tur
binelor" caracterizează ac
tuala industrie energetică 
sovietică. în cincinalul tre
cut. turbinele de 300 000 kW 
abia iși făceau stagiatura 
in energetică. Acum, ele 
au devenit „clasice". La 
termocentrala din Șirin a 
și fost montat cazanul pri
mului agregat de 300 000 
kW, dar la „poligonul de 
încercare al energeticii", 
cum este denumită termo
centrala de la Slaviansk 
din Ucraina, se încearcă o 
turbină de 800 000 kW. la 
a cărei creare au conlucrat 
10 institute de proiectări- 
cercetări Și 50 de uzine.

Iar acel „miine al tehni
cii" duce lucrurile și mai 
departe: uzinele leningră- 
dene „Elektrosila" și „con
gresul al XXH-lea al 
P.C.U.S." au încheiat pro
iectele de execuție ale unei 
turbine de 1 200 000 kW, 
adică de 2 400 ori mai pu
ternică decit cea produsa 
tot aici in 1924. Se inten
ționează montarea acestui 
gigant la termocentrala de 
la Kostroma, care se con
struiește in actualul cin
cinal. Și, mai departe, ace
leași uzine din Leningrad 
elaborează in prezent pro
iectul unei turbine de 
2 000 000 kW. Explicația a- 
cestei „curse a turbine
lor" ? „O sensibilă redu
cere a timpului de con
struire a centralelor elec
trice respective, economisi
rea de combustibil, reduce
rea personalului de deservi
re" — explică laconic mi
nistrul Neporojnii.

Noi nestemate la coroa
na energetică aduce atomo- 
electroenergetlca. Au tre
cut 18 ani de la istorica a- 
pariție a primei centrale; 
atomoelectrice din lume, 
la Obninsk, avind o capa
citate de numai 5 000 de 
kW. Dar de atunci s-au 
petreout multe în acest do
meniu. Calculele au arătat 
că producția de electricita
te pe baza energiei atomi- 

"ce este rentabilă cind se 
ajunge la o putere instala
tă de un milion kilowați. 
Nu de mult, inginerul F. I. 
Ovcinnikov, directorul ato- 
mocentralei de la Novovo- 
ronej, a anunțat că cel de-al 
treilea bloc energetic de 
440 000 kW produce la ca
pacitatea proiectată și că 
se pregătește darea în ex
ploatare. încă (n acest an, 
a celui de-al patrulea bloc : 
tot curind vor începe lu
crările de instalare a unul 
bloc care se va bucura de 
la bun inceput de „egalita
te" cu blocurile termo sau 
hidroenergetice, avind o 
putere de 1 000 000 kW. A- 
tomoenergetioa Iși va com
pleta în acest cincinal 
prezența în balanța energe
tică a țării cu o forță in
stalată de 7 200 000 kW. 
La Leningrad. Kursk. Smo
lensk, Bilibino, Cernobilsk, 
in Armenia. în Nordul în
depărtat se construiesc 
noi asemenea „temple ale 
atomului pașnic",

în aceste zile din preaj
ma celei de-a 55-a aniver
sări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie și a 
gloriosului jubileu de cinci 
decenii de la constituirea 
U.R.S.S., lucrătorii sovietici 
din domeniul energeticii 
anunță noi și mari izbinzi 
în muncă. Nu încape îndo
ială că. prin abnegația și 
talentul creator ce-i ca
racterizează, ei vor îmbo
găți continuu cu noi ne
stemate strălucitoare co
roana energetica a patriei 
lor.

Laurențlu DUTA
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Valoarea 
cîștigurilor

par
țială totală

1 38 755 12 100 000 100 000
1 21 343 35 75 000 75 000
1 16 591 46 50 000 S0 000
1 42 722 49 2o 000 25 000
1 43 353 18 10 000 10 000
1 45 842 06 5 000
1 81 413 04 5 000
1 35 802 20 5 000
1 64 148 38 5 000 20 006

Terml-
nația 

seriei
100 343 18 2 000
100 913 35 i UU(J
100 282 20 2 000
100 788 13 2 000 800 000
100 761 12 1 000
100 064 31 1 000
100 812 44 1 000
100 121 55 1 000
100 854 57 1 000
100 684 11 1 000
100 329 31 1 000 700 000

1 000 65 08 800
1 000 06 03 800
1 000 33 54 800 2 400 000

4109 TOTAL LEI : 4 180 000
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o
par- totală
Halfi

1 99 215 35 10 000
1 00 864 03 10 000
1 82 430 14 10 000
1 12 683 36 10 000
1 63 261 53 10 000 50 000
1 72 G06 59 5 000
1 08 851 56 5 000
1 01 605 60 5 000
1 20 777 55 5 000
1 32 289 14 5 000
1 40 189 28 5 000
1 50 041 46 5 000
1 27 545 86 5 000
1 64 °91 34 5 000
1 90 104 06 5 000 50 000

Ter mi- 
nalta 
«sprifM

100 205 04 2 000 200 000

100 852 10 1 000 100 000

100 824 07 800
100 137 12 800 160 000

415 TOTAL 1 560 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoarea Ciștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
filialele C.E.C.

ADMINISTRAȚIA 
ASIGURĂRILOR 

DE STAT ANUNȚĂ
că Ia tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viață din 31 octombrie 
1972 au ieșit ciștigătoare următoare
le opt combinații de litere :

1. C. R. K.
2. U. O. J.
3. J. S. I.
4. M. H. K.

5. H K. V.
6. D. B. F.
7. F. T. J.
8. X. W. L.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
ciștigătoare una sau mai multe din 
aceste combinații de litere urmează 
să se adreseze unităților ADAS pen
tru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa și la următoare
le trageri, este necesar ca asigurata 
să achite primele de asigurare la 
termenele stabilite.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI Nr. 44 

DIN 29 OCTOMBRIE 1972
CATEGORIA I : (12 rezultate) :

1 variantă 50»/„ a 70 473 lei. 3 va
riante 10% a 14 095 lei : CATEGO
RIA a Il-a : (11 rezultate). 34.40 va
riante a 3 933 lei ; CATEGORIA a 
IlI-a : (10 rezultate) 321,90 variante 
a 631 lei.

• SPORT • SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORr • SPORT
—------------------------------------------------------------------- 1----------------------------------------------------- --- ------- - -- --- - - -- -- - -

TENIS în cîteva rînduri

Turneul de la Paris
Turneul internațional de tenis, con- 

tînd pentru „Marele Premiu-F.I.L.T.", 
care se desfășoară in aceste zile în 
sala „Coubertin" din Paris, a progra
mat primele partide din cadrul turu
lui I al probei de simplu.

Jucătorul american Tom Gorman
1- a învins cu 6—4, 5—7, 6—4 pe fran
cezul Michel Leclerc, australianul 
Colin Dibley a dispus cu 6—2, 6—4 de 
cehoslovacul Vladimir Zednik, iar 
francezul Pierre Barthes l-a întrecut 
cu 7—6, 6—2 pe neozeelandezul Onny 
Parup. Alte rezultate : Mignot (Bel
gia) — Machan (Ungaria) 6—3, 6—3 ; 
Proisy (Franța) — Meyer (Franța) 
6—3, 7—5 ; Connors (S.U.A.) — Zuga- 
relli (Italia) 6—0, 6—0.

Ieri după-amiază, australianul 
Barry Phillips Moore l-a învins cu
2— 6, 6—4, 14—12 pe Ion Țiriac. O 
altă surpriză a furnizat Fillol 
(Chile), care l-a eliminat cu 6—3, 
6—4 pe spaniolul Gisbert.

La Goteborg au inceput întrecerile 
penultimului turneu din cadrul cam

pionatului mondial de tenis rezervat 
jucătorilor profesioniști.

Performerul primei zile de concurs 
a fost jucătorul american Jeff Boro- 
wiak (în vîrstă de 22 de ani), care l-a 
eliminat în trei seturi, cu 6—1, 3—6, 
7—6, pe cunoscutul său compatriot 
Arthur Ashe. Favoritul principal al 
turneului, asul australian John New
combe, a dispus cu 6—3, 6—2 de ame
ricanul Tom Leonard, iar Ismail el 
Shafei (Republica Arabă Egipt) a cîș- 
tigat cu 7—6. 7—5 partida disputată 
cu John Alexander (Australia).

în urma rezultatelor înregistrate în 
turneul de Ia Essen, cîștigat de iugo
slavul Nikola Pilici, în clasamentul 
campionatului mondial de tenis al ju
cătorilor profesioniști continuă să 
oonducă australianul John Newcombe, 
cu 53 puncte, urmat de Arthur Ashe 
(S.U.A.) — 41 puncte, Tom Okker 
(Olanda) — 30 puncte, Cliff Drysdale 
(R.S.A.) și Marty Riessen (S.U.A.) — 
cu cîte 28 puncte, Nikola Pilici (Iugo
slavia) — 27 puncte,

La Moscova s-a disputat returul 
semifinalei „Cupei campionilor euro
peni" la hochei pe gheață dintre echi
pa locală Ț.S.K.A. și formația Dy
namo Weisswasser (R.D. Germană). 
Hocheiștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 6—4 (4—1, 1—2,
1-1).

învingătoare și în primul joc (scor 
11—1), echipa Ț.S.K.A. Moscova s-a 
calificat în finala competiției, unde 
va întîlni formația suedeză Brynaes.

Orașul Ostrava a găzduit intilnlrea 
de rugbi dintre reprezentativele Ce
hoslovaciei și R.F. a Germaniei. Net 
superiori, rugbiștii cehoslovaci au 
terminat învingători cu scorul de 
47—3 (19-0),

După cum s-a mai anunțat, echi
pa R.F. a Germaniei va juca la 12 
noiembrie, la București, cu selecțio
nata României.

Biletele pentru turneul final al 
campionatului mondial de fotbal — 
ediția 1974 vor fi puse in vinzare cu 
începere de la 1 aprilie 1973, a anun
țat un purtător de cuvînt al Federa

ției de fotbal a R.F. a Germaniei, 
țara organizatoare a competiției. S-a 
prevăzut ca 20 la sută din bilete să 
fie vindute in străinătate, 30-40 la 
sută vor fi rezervate orașelor care 
găzduiesc întilnirile turneului, iar 
restul celorlalte orașe din R.F. a 
Germaniei.

Pînă în prezent au fost primite ce
reri de bilete din S.U.A., Africa și 
Brazilia. Prețurile biletelor vor varia 
intre 5 și 60 de mărci.

Dr. Max Euwe, președintele Fede
rației internaționale de șah, a decla
rat in cadrul unei conferințe de pre
să că nu este exclus ca meciul re
vanșă dintre marii maeștri Robert 
Fischer (S.U.A.) și Boris Spasski 
(U.R.S.S.) să aibă loc anul viitor, in 
orașul american Las Vegas.

„Dacă cei doi jucători vor cădea 
de acord să se intilnească și vor avea 
asentimentul federațiilor • lor națio
nale, atunci forul internațional va 
trebui să se întrunească într-o adu
nare generală pentru a aproba oficial 
desfășurarea meciului" — a spus dr. 
Euwe.
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IN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE 
AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Cereri în vederea adoptării 
de măsuri mai eficiente 
în domeniul dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 31 — Trimisul 
special Agerpres, C. Vlad, transmite : 
în Comitetul pentru problemele poli
tice al Adunării Generale a O.N.U. 
continuă dezbaterile consacrate punc
telor privind dezarmarea de pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni.

Evidențiind interdependența strînsă 
dintre eforturile de dezarmare și si
tuația politică generală, reprezentan
tul Poloniei, Jaroszek, a spus că ame
liorarea atmosferei politice interna
ționale trebuie să-și găsească reflec
tarea In destinderea pe plan militar, 
iar progresul negocierilor și măsurile 
de dezarmare trebuie să răspundă 
exigențelor securității internaționale 
și evoluției situației în lume.

Reprezentantul Bulgariei, Ghero 
Grozev, s-a pronunțat pentru măsuri 
energice și eficace vizind impulsiona
rea negocierilor de dezarmare, în ve
derea înlăturării obstacolelor aflate 
în calea soluționării radicale a aces
tei probleme-cheie. Conferința mon
dială de dezarmare, a spus el, tre
buie să permită participarea la dez
baterea problemelor dezarmării a tu
turor statelor lumii, fără excepție.

După ce a constatat că forul de ne
gocieri în problemele dezarmării de 
la Geneva se ocupă în ultima vreme 
de probleme secundare și de căuta
rea unor Soluții parțiale, devenind 
tot mai mult un organ de discuții a-

cademice și de rutină, reprezentan
tul Marocului, Khattabi, s-a pronun
țat pentru sporirea eforturilor gene
rale și ale fiecărei țări, în vederea 
adoptării unor măsuri mai eficace în 
domeniul dezarmării.

Fără a minimaliza rezultatele nego
cierilor de dezarmare din decursul 
ultimilor ani, a declarat, la rîndul 
său, delegatul Canadei, Barton, tre
buie spus că ele nu îndreptățesc sen
timente de satisfacție deosebită, dat 
fiind ritmul lent în care evoluează 
negocierile. Apreciind că acordurile 
sovieto-americane privind limitarea 
armelor strategice reprezintă „o eta
pă importantă pentru realizarea secu
rității internaționale", delegatul cana
dian a afirmat că ele nu sînt decît un 
început și și-a exprimat speranța că, 
la reluarea convorbirilor SALT, se vor 
realiza noi acorduri „menite să frî- 
neze și mai mult tendința de a pro
duce arme tot mai destructive".

Delegatul Kuweitului a subliniat 
necesitatea imperioasă a micșorării 
pericolelor care apasă omenirea prin 
reducerea, în primul rind, a arsenale
lor militare ale țărilor cel mai puter
nic înarmate. El a arătat că negocie
rile de dezarmare trebuie consacrate, 
înainte de toate, dezarmării nucleare, 
după care urmează să se ocupe de 
reducerea arsenalelor cu arme de tip 
clasic.

CABINETUL CHILIAN 
Sl-A PREZENTAT DEMISIA 

PREȘEDINTELUI AILENDE<
SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager

pres). — Guvernul chilian — a de
clarat ministrul de finanțe Orlando 
Millas — și-a prezentat, marți, pre
ședintelui Salvador Allende demisia 
colectivă — informează agențiile 
A.F.P. și A.P. El a menționat că a- 
oeastă hotărire a fost adoptată pen
tru a lăsa deplină libertate de acțiu
ne șefului statului în vederea con
stituirii unui nou cabinet.

k Ședința celor două 
Camere ale Adunării

Federale 
a R. S. Cehoslovace

Intervenția delegatului român 
în Comitetul pentru problemele economice

în Comitetul pentru problemele 
eoonomice al Adunării Generale, 
care dezbate activitatea Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.), a 
luat cuvintul delegatul român A- 
lexandnu Nlculescu. Constatind cu 
satisfacție sporirea ponderii acti
vităților cu caracter operațional 
ale O.N.U.D.I. și extinderea do
meniilor lor de manifestare, el 
a subliniat că aceasta este o măr
turie a capacității organizației de a 
funcționa ca un organism activ al 
cooperării Intre state. în cele mai 
variate domenii ale dezvoltării in
dustriale.

Delegatul român a făcut cunoscut 
că tara noastră înțelege să dezvolte 
cooperarea pe multiple planuri cu 
O.N.U.D.I., declarind in acest sens : 
„Considerăm că experiența pe care

wu-taa?1 :——

România a dobîndit-o tn soluționa
rea unor probleme complexe, pe 
care le ridică procesul de industria
lizare. ar putea prezenta . interes 
pentru țările confruntate cu proble
me similare, după cum sîntem inte
resați. la rîndul nostru, să primim 
spriiin, în cadrul cooperării interna
ționale, în realizarea unor obiective 
ale programelor noastre naționale", 
în acest sens, el a amintit că Româ
nia acordă o deosebită importantă 
folosirii posibilităților oferite de 
O.N.U.D.I. pentru promovarea unor 
forme concrete de cooperare în do
meniul industriei cu celelalte țări 
interesate și a amintit înființarea re
centă și primele acțiuni ale centru
lui comun O.N.U.D.I.—România pen
tru cooperare internațională în do
meniul industriilor chimice și petro
chimice.

PRAGA 31. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : La 
Praga au început lucrările ședinței 
comune a Camerei Poporului și Ca
merei Națiunilor ale Adunării Fe
derale a R.S. Cehoslovace. Au fost 
prezenți Gustav Husak, Ludvik Svo
boda, Lubomir- Strougal, alți con
ducători de partid și de stat.

Bohuslav Chnoupek, ministrul a- 
facerilor externe, a prezentat expu
nerea asupra principalelor probleme 
ale situației internaționale actuale și 
relațiile externe ale statului ceho
slovac. în acest context, el a relevat 
că un loc de frunte în preocupările 
politicii externe cehoslovace îl o- 
cupă continentul european. Ne pro
nunțăm pentru raporturi noi între 
Cehoslovacia și R.F. a Germaniei, 
pentru eliminarea tuturor reziduuri
lor, a declarat Bohuslav Chnoupek, 
arătînd că pentru aceasta este ab
solut necesar ca guvernul R.F.G. să 
recunoască nulitatea de la bun în
ceput a acordului de la Miinchen, 
problemele nesoluționate dintre cele 
două țări să fie abordate în spirit 
constructiv.

(Curs ascendent în relațiile
chino-britanice

VIZITA LA PEKIN A LUI DOUGLAS-HOME

PEKIN 31 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la recepția oferită în onoa
rea ministrului afacerilor externe al 
Marii Britanii, Alec Douglas-Home 
— aflat in vizită la Pekin — mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Ci Pin-fei, a subliniat că 
acordul intervenit între guvernele 
R. P. Chineze și Marii Britanii, în 
martie ac., cu privire la schimbul 
de ambasadori, deschide un nou ca
pitol in istoria relațiilor bilaterale. 
China și Anglia au sisteme sociale 
diferite, a continuat Ci Pin-fei, iar 
noi nu ascundem faptul că rămîn 
unele deosebiri și probleme nere
zolvate intre cele două țări. Cu toa
te acestea, relațiile lor trebuie să 
se dezvolte pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, iar problemele 
existente intre țările noastre vor 
putea fi rezolvate, pas cu pas. pe 
calea negocierilor și a consultări
lor. Prin eforturile comune ale ce
lor două părți, a relevat ministrul 
afacerilor externe al R. P. Chineze, 
relațiile chino-britanice s-au îm
bunătățit considerabil în ultimii doi 
ani. Comerțul, schimburile științi
fice, tehnice și culturale se intensi
fică, iar vizitele de prietenie ale 
oamenilor și personalităților poli
tice devin tot mai frecvente. Cred

că actuala vizită a ministrului afa
cerilor externe al Marii Britanii va 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
bune dintre cele două țări ale noas
tre.

în toastul său, Alec Douglas- 
Home a relevat că în Marea Brita- 
nie se manifestă, în prezent, un 
mare interes pentru China. Refe- 
rindu-se la hotărirea celor două 
țări de a face schimb de ambasa
dori, vorbitorul a calificat acest pas 
drept un început bun și a subliniat 
că partea britanică este hotărîtă ca 
relațiile cu China să se dezvolte 
în avantajul celor două țări, adu-, 
cînd o contribuție pozitivă la dez
voltarea unor raporturi bune și 
la întărirea păcii în lume. Este 
adevărat că avem sisteme so
ciale și politice diferite, a de
clarat ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii. Dar trebuie să în
țelegem cu toții că numai pe calea 
dialogului și a înțelegerii putem so
luționa numeroasele probleme care 
preocupă umanitatea. Trebuie să 
instaurăm practica consultărilor la 
nivel guvernamental, să ne cunoaș
tem opiniile în numeroase probleme 
care confruntă lumea și afectează 
popoarele ce tră’esc în ea — a ară
tat în încheiere Douglas-Home. -

BOLIVIA:

ciocniri Intre greviști și politie
LA PAZ 31 (Agerpres). — Activi

tatea capitalei boliviene, La Paz, a 
fost paralizată luni în urma grevelor 
inițiate in principalele fabrici ale o- 
rașului, în semn de protest față de 
ultimele măsuri economice ale gu
vernului, printre care și noua devalo
rizare a peso-ului. Greviștii, relatează 
agențiile Associated Press și France

Presse, iși exprimă nemulțumirea 
pentru faptul că această devalorizare 
duce Ia creșterea costului vieții și la 
înrăutățirea nivelului de trai al ma
jorității populației.

între greviști și forțele polițienești 
chemate pentru restabilirea ordinii 
au avut loc ciocniri.

paris.- Declarații ale delegațiilor R.D. Vietnam 
și G. R. P. al Republicii Vietnamului de Sud 

la convorbirile cvadripartite
PARIS 31 (Agerpres). — Delega

ția R.D. Vietnam la conferința de 
la Paris apreciază, în declarația pe 
care a publicat-o marți, că toate 
motivele invocate de guvernul 
S.U.A. pentru a nu semna acordul 
asupra încetării războiului și resta
bilirii păcii în Vietnam sint neîn
temeiate — relatează agenția France 
Presse. Arătînd că „după elabora
rea textului acordului și după lua
rea hotărîrii asupra datei semnării 
sale, partea americană reclamă mo
dificarea unui număr de puncte ale 
acordului", declarația cere ca „gu
vernul S.U.A. să procedeze rapid,

împreună cu Republica Democrată 
Vietnam, la semnarea acordului a- 
doptat la 20 octombrie 1972".

In același spirit s-a pronunțat, în 
cadrul unei declarații, și delegația 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud la convorbirile cvadripartite de 
la Paris.

★
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Președintele Nixon refuză să impu
nă orice dată limită pentru semna
rea acordului de încetare a focului 
în Indochina — a indicat, marți, 
purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
citat de agenția France Presse.

BELGRAD;

Ședința Prezidiului U. C. I.
9 9

BELGRAD 31 (Agerpres). — La 30 
octombrie s-au desfășurat, la Brioni, 
lucrările celei de-a 36-a ședințe a 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Președintele Iosip Broz Tito a pro
pus ca ședința să discute activitatea 
Uniunii Comuniștilor pentru tradu
cerea în viață a indicațiilor conținute 
în scrisoarea adresată organizațiilor 
și membrilor de partid, precum și 
modul în care se înfăptuiesc sarci
nile pe calea realizării programului 
de acțiune al celei de-a doua Confe
rințe a U.C.I. cu privire la relațiile 
social-economice și politica eco
nomică.

După ce a relevat că scrisoarea s-a 
bucurat de un larg ecou nu numai în 
rîndul membrilor Uniunii Comuniști
lor, ci și în rîndul clasei muncitoare, 
al popoarelor Iugoslaviei, președin

tele Tito a evidențiat necesitatea uni
tății, situarea cu fermitate pe pozi
țiile și pe linia Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, ale Congresului al 
IX-lea, ale celei de-a doua Conferin
țe și ale scrisorii adresate acum.

După discuții, Prezidiul U.C.I. a a- 
probat scrisoarea adresată de pre
ședintele U.C.I. și Biroul Executiv al 
Prezidiului U.C.I. tuturor organizații
lor și membrilor U.C.I., precum și ac
țiunile întreprinse pe baza acestei 
scrisori de președintele U.C.I. și Bi
roul Executiv.

Lucrările ședinței au continuat cu 
examinarea modului in care se înfăp
tuiesc sarcinile Prezidiului în vederea 
realizării programului de acțiune al 
celei de-a doua Conferințe a U.C.I., 
pe baza raportului prezentat de Kiro 
Gligorov, membru al Biroului Execu
tiv al Prezidiului.
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DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :

Acordai interyemenit - 
un succes al politici

de înțelegere și colaborare

SPANIA

Represiuni împotriva 

forțelor progresiste
MADRID 31 (Agerpres). — 

Tribunalul de ordine publică din 
Madrid a condamnat, marți, 21 
de persoane — locuitori ai regiu
nii Malaga — bănuiți de apar
tenență la Partidul Comunist din 
Spania, anunță agenția France 
Presse. Pedepsele, pe termene 
diferite, ajung pînă la 16 ani în
chisoare.

Principalul acuzat, Cueto Lu
cas. a fost învinuit de faptul că 
a intensificat activitatea comu
niștilor în regiunea Malaga, or- 
ganizind secții de inițiativă și 
desfășurînd o activitate de pro
pagandă.

PANMUNJON:

Declarație de protest 

a reprezentantului 

R.P.D. Coreene
PHENIAN 31 (Agerpres). — La 

Panmunjon a avut loc o nouă reu
niune a secretarilor celor două 
părți din cadrul Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea. După cum 
relatează A.C.T.C., reprezentantul 
R.P.D. Coreene a prezentat un pro
test în legătură cu introducerea ile
gală de armament automat, de că-

Convorbirile care au 
avut loc timp de o săp- 
tămînă la Cairo între 
reprezentanții R.A. Ye
men și R.D.P. a Yeme

nului, în scopul solu
ționării conflictului 
armat izbucnit în urmă 
cu șase săptămini, 
s-au încheiat zilele a- 
cestea cu rezultate ce 
se anunță a avea o 
importanță deosebită 
pentru evoluția viitoa
re a relațiilor dintre 
cele două țări. Ducind 
mai departe negocie
rile interyemenite în
cepute la 21 octombrie, 
sub egida Ligii Arabe, 
șefii guvernelor de la 
Sanaa și Aden au 
semnat simbătă un do
cument care prevede 
reglementarea pe cale 
pașnică a diferendului, 
retragerea trupelor din 
regiunile de frontieră 
și încetarea oricărei 
activități ostile împo
triva celeilalte părți. 
Ei au încheiat, de ase
menea, un acord cu 
privire la unirea celor 
două republici intr-un 
singur stat, în decurs 
de aproximativ un an, 
— acord apreciat de 
majoritatea observa
torilor ca un succes al 
politicii de înțelegere 
și colaborare în regiu
nea de sud-vest a pe
ninsulei arabice.

Noul stat, care ur
mează să fie o repu
blică națională și de
mocratică, se va întin
de pe o suprafață de 
482 683 km pătrați și

va avea o populație de 
peste 6 milioane de 
locuitori. Constituția 
sa, adoptată prin re
ferendum, va garanta 
toate cuceririle poporu
lui din Nord și din 
Sud pe calea consoli
dării independenței. Ca 
prim pas către reali
zarea unității, acordul 
prevede o reuniune la 
nivel înalt a șefilor ce
lor două state, care va 
avea loc la 25 noiem
brie la Tripoli.

Acordul interyeme- 
nit a fost primit cu

deosebită 
de opinia publică 
țările arabe, cit și 
afara lor, de toți 
atașați ideilor 
destindere, de 
mentare pașnică a 
conflictelor — orice 
progres al păcii în a- 
ceastă zonă a lumii fi
ind salutat ca o con
tribuție la instaurarea 
condițiilor pentru ca 
popoarele respective să 
se poată consacra pro
gresului lor economic 
și social.

încheierea cu succes 
a negocierilor a fost 
precedată, așa cum se 
știe, de 6 intensă acti
vitate diplomatică. 
Numeroase țări arabe

satisfacție 
din 
din 
cei 
de 

regle-

Val de greve 
în Italia

ROMA 31 (Agerpres). — În
ceputul acestei săptămâni a fost 
marcat prin declanșarea unui 
val de greve care au paralizat 
mai multe sectoare economice 
din întreaga Italie. Activitatea 
șantierelor de construcții a fost 
oprită din cauza grevei de 24 
de ore a celor un milion și ju
mătate de muncitori care pro
testează împotriva refuzului or
ganizațiilor patronale de a ac
cepta principalele revendicări 
incluse in noul contract co- 
lec.iv.

In Lombardia și în provincia 
Padova, circa 2 mi'ioane de 
muncitori au făcut o grevă de 
patru ore împotriva creșterii 
costului vieții și pentru reali
zarea reformelor sociale. In fo
tografie : miting al muncitori
lor din transporturi la Roma.Noi presiuni asupra lirei sterline

LONDRA 31 (Agerpres). — 
După pauza intervenită la sfir- 
șitul săptămînii trecute, presiu
nile asupra lirei sterline au fost 
reluate luni cu aceeași intensi
tate la bursele de devize occi
dentale. La Londra, moneda bri
tanică a fost cotată la 2,3285 do
lari. La acest nivel, lira pierde 
aproximativ 10 la sută din pu
terea de cumpărare pe care o 
avea in iunie.

COMPETIȚIE STRlNSÂ
In scrutinul din canada

OTTAWA 31 (Agerpres). 1— Rezul
tatele parțiale ale alegerilor din 
Canada dau cîștig de cauză Partidu
lui Liberal al premierului Trudeau, 
care a reușit să obțină 108 mandate. 
Partidul Conservator Progresist din 
opoziție întrunește 107 mandate — 
fiind urmat de Noul Partid Demo
cratic Socialist — cu 32 de mandate. 
Part dul Creditului Social — cu 15 
mandate, și Partidul Independent — 
cu 2 mandate.

tre militarii americani, în porțiu
nea sudică a zonei în care se află 
sediul Comisiei militare de armisti
țiu. Au fost înregistrate 250 de ast
fel de încălcări numai în perioada 
27 septembrie—29 octombrie a.c., a- 
arătat el. Reamintind că în prezent 
se desfășoară convorbirile de fond 
între organizațiile de Cruce Roșie 
din Nordul și Sudul Coreei, pre
cum și întilniri ale copreședinților 
Comitetului de Coordonare Nord- 
Sud, reprezentantul R.P.D. Coreene 
a precizat că actele militarilor a- 
mericani urmăresc să creeze încor
dare în zona demilitarizată și să 
mențină actuala stare de divizare a 
țării.

LUXEMBURG

Nici un progres semnificativ 
la reuniunea „celor nouă"

LUXEMBURG 31 (Agerpres). — 
„N-a fost înregistrat vreun progres 
semnificativ azi dimineață” — a de
clarat Valery Giscard d’Estaing, mi
nistrul francez al economiei și fi
nanțelor, la sfîrșitul primei ședințe 
de marți a reuniunii Consiliului mi
nisterial „al celor nouă", consacrată 
discutării unui plan de combatere a 
inflației.

Miniștrii de finanțe și ai agricul
turii din țările Pieței comune lăr
gite au dezbătut, fără succes — după 
cum subliniază agenția France Presse 
— posibilitatea suprimării temporare 
a taxelor vamale la importul de 
carne de bovine pentru a se în
cerca, astfel, o reducere a prețuri
lor de consum. „Dacă nu se va ob
ține nici un rezuii.it în acest do
meniu, conferința vv fi un adevărat 
eșec" — a afirmat Sicco Mansholt,

președintele Comisiei Pieței co
mune. Iar agenția France Presse re
leva că mai rămîn încă dificultăți 
importante de depășit și anunța, tot
odată, suspendarea lucrărilor Consi
liului ministerial, care urmau să fie 
reluate în cursul serii.

Pe de altă parte, Marea Britanie, 
unul dintre noii parteneri ai C.E.E., 
a anunțat că va rămine în „afara” 
acordului de luptă împotriva infla
ției pe care miniștrii de finanțe ai 
„celor nouă" încearcă să-l elaboreze 
la Luxemburg.

Fără a aștepta sfîrșitul lucrări
lor Consiliului ministerial, delegația 
britanică a făcut cunoscut celorlalți 
participanți că ea nu se consideră 
„legată" de prevederile acordului la 
care miniștrii de finanțe sperau să 
ajungă marți seara, a precizat un 
purtător de cuvînt al Comisiei C.E.E.

*

*
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lui,
Președintelui Uruguayu

Juan Maria Bordaberry, i-a
fost prezentată, luni seara, demisia 
colectivă a cabinetului pentru a per
mite șefului statului să reorganizeze 
echipa ministerială — informează a- 
genția France Presse.

agențiile de presă transmit:

Președintele Partidului 
Socialist din Japonia, To* 
momi Narita, s-a pronunțat, la se
siunea extraordinară a Dietei, pen
tru abrogarea Tratatului de secu
ritate japono-american. El a con
damnat atît revizuirea de către gu
vern a legislației privind controlul 
traficului rutier — prin care se per
mit transporturi-de echipament mi
litar american destinat Vietnamului 
de sud — cit și permisiunea acor
dată S.U.A. de a aduce, temporar, 
la bazele din Okinawa, escadrile de 
bombardiere B-52. Tomomi Narita a

cerut, totodată, stabilirea unei li
mite maxime pentru dezvoltarea 
forțelor de apărare nipone.

Ljj Bonn au ^ncePut lucrările 
Comisiei permanente a Bundesta- 
gului, convocată pentru prima dată 
in istoria R. F. a Germaniei, în 
vederea continuării obligațiilor cu
rente ale parlamentului vest-ger- 
man (dizolvat Ia 22 septembrie 
a.c.). în cursul primei ședințe, 
deputății prezenți au ales în funcția 
de președinte al comisiei pe creștin- 
democratul Kai Uwe von Hassel, 
fost președinte al Bundestagului, iar 
pe social-democratul Herbert Weh
ner, în funcția de vicepreședinte.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, l-a primit pe 
Hossein Kazemzadeh, ministrul știin
ței și învățămîntului superior al Ira
nului. Cu acest prilej au fost exami
nate perspectivele dezvoltării colabo
rării tehnico-științifice bilaterale în 
contextul acordului de colaborare în
cheiat recent de cele două țări.

0 nouă întîlnire între am
basadorii U.R.S.S., S.U.A., 
Franței și Marii Britaniia 
avut loc, la 31 octombrie, in Berlinul
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și-au oferit bunele o- 
ficii pentru realizarea 
unei reglementări paș
nice, unele dintre ele 
(Egiptul, Siria, Algeria, 
Kuweitul, și pentru o 
perioadă Libia) fiind 
membre ale comisiei 
de conciliere a Ligii 
Arabe, care a stabilit 
contacte intre belige- 
ranți și a facilitat în- 
tîlnirea celor doi 
de guvern la masa 
tativelor.

în comentariile pu
blicate după încheierea 
cu succes a convorbi
rilor interyemenite, 
ziarele din Cairo rele
vă semnificația deose
bită a acordurilor rea
lizate. „Prin semnarea ,. ’ 
tratatului de unitate ' 
între cele două părți i 
ale Yemenului, de ) 
Nord și de Sud — 
scrie „AL AHRAM" — 
incepe o importantă e- 
tapă pe calea realizării 
obiectivului pe care a- 
cestea și l-au propus. 
Această etapă, conti
nuă ziarul, nu este de
loc ușoară, dat fiind 
complexitatea situației 
din Yemen, unde exis
tă regimuri și forma
țiuni politice diferite". 
Privirile opiniei pu
blice — scrie la rîndul 
său „AL GOUMHOU- 
RIA“ — „sînt îndrep
tate în acest mo
ment spre eforturile 
consacrate Instaurării 
păcii între cele două 
state ale Yemenului".

șefi 
tra-

1*
i
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Nlcolae N. LUPU

Tehnica modernă
și campania electorală

Campania electorală 
din Statele Unite intră 
în ultima săptămînă 
premergătoare alegeri- 
lpp prezidențiale și 
(rongresiohâle. Ultimele 
sondaje întreprinse în 
rîndurile opiniei pu
blice continuă să indice 
un sprijin larg pentru 
candidatul republican, 
președintele Richard 
Nixon, prevăzîndu-i o 
victorie confortabilă. 
Exactitatea cifrelor 
pronosticate este însă 
subiect de controversă.

Evoluția dialogului 
de la Paris dintre re
prezentanții S.U.A. și 
ai R. D. Vietnam pare 
a avea o influență pu
ternică asupra cam
paniei electorale și 
șanselor candidaților. 
„Șansele președintelui 
de a fi reales pentru 
o nouă perioadă de 
patru ani, scrie „NEW 
YORK TIMES", pot 
spori considerabil in 
cazul materializării 
speranțelor existente 
privind încetarea răz
boiului din Vietnam", 
într-adevăr, tema în
cetării războiului, care 
a constituit principalul 
punct de referință al 
candidaților pe tot 
parcursul campaniei 
electorale, a dus la 
plasarea pe plan se
cundar a unei serii de 
teme interne — ca in
flația, scumpirea cos
tului vieții, sporirea 
șomaiului, criminalita
tea. traficul și consu
mul de stupefiante, 
discriminarea rasială 
etc. Opinia publică a- 
mericană, apreciind 
stadiul avansat al tra
tativelor cu privire la 
reglementarea proble
mei vietnameze, iși ex
primă SDeranța că a- 
cnrdul la care s-a a- 
juns va fi semnat cit 
mai curînd. neîntârziat, 
resoingîndu-se cu fer- 
mit-tea necesară încer
cările de ultimă oră 
ale șefului regimului 
sa'gonez, Thieu. de a 
ridica obstacole în ca
lea restabilirii păcii. 
Multi dintre republi
canii care candidează

pentru realegerea în 
Camera Reprezentanți
lor și Senat insistă pe 
lingă Casa Albă să 
treacă de urgență la 
semnarea acordului, a- 
preciind că o aseme
nea acțiune ar fi salu
tată cu satisfacție de 
întregul corp electoral 
american, ceea ce ar 
contribui astfel la spo
rirea șanselor electo
rale.

. Pozițiile celor două 
partide, ale candida- 
ților la președinție 
sint bine cunoscute, 
ele au fost pe larg

Washington

prezentate în cores
pondențele anterioare. 
De această dată ne 
vom opri mai mult 
asupra unui specific 
al actualei campanii 
— larga desfășurare 
de mijloace tehnice 
moderne pentru atra
gerea alegătorilor. Am
bele partide și-au pus 
in plină acțiune între
gul lor arsenal de mij
loace propagandistice 
și de persuasiune. Pen
tru prima dată este fo
losit „telefonul elec
tronic", care poate for
ma simultan pînă la 
100 de numere tele
fonice și transmite în 
tot atîtea cămine a- 
pelul candidaților, în
registrat pe bandă de 
magnetofon, de a li se 
acorda votul în ale
geri. Cu ajutorul a- 
cestei invenții, candi
datul poate suna la 
circa 72 000 de case pe 
zi. Au fost de aseme
nea puse în funcțiune 
computere programa
te să redacteze scri
sori, să le tipărească 
și să le pună în pli
curi în ritm ultrara
pid. Cu ajutorul com
puterelor au fost în
tocmite liste cu adre
sele tuturor alegăto
rilor, clasificați pe

vîrstă, opinie politi
că, origine etnică, o- 
cupație etc., intocmin- 
du-se scrisori și ape- 
l;țri formulate special 
pentru fiecare caic 
gorie în parte.
torul corporației „Poș
ta Americii", Jack 
Glascott, deolara că, 
ivind un număr su
ficient de computere, 
benzi magnetice, nume 
de alegători și adre
se, firma sa poate re
dacta și expedia 
de milioane de 
sori în această 
mă săptămînă electo
rală.

O altă metodă mo
dernă este dotarea ze
cilor de mii de tineri 
voluntari, numiți „in
fanteria campaniei e- 
lectorale", cu magne- 
tofoane de buzunar și 
benzi imprimate de 
candidați care expri
mă poziția lor față de 
principalele proble
me ce confruntă ale
gătorul american. A- 
ceste magnetofoane 
sint folosite în „propa
ganda de la casă la 
casă" ; pentru mitin
guri au intrat în func
țiune „caravanele au- 
dio-vizuale mobile", 
prevăzute cu ecran și 
proiector. După ce sînt 
adunate întrebările 
din mulțime, acestea 
sint introduse în com
puter și în citeva mi
nute apare pe ecran 
candidatul cu răspun
surile.

„Los Angeles Ti
mes", ca și „Washing
ton Post" apreciază in
să că, indiferent de in
tensitatea campaniei 
electorale, de sutele 
de milioane de dolari 
care se cheltuiesc pen
tru susținerea ei, re
zultatele vor rămîne 
cele preanunțate 
sondajele opiniei pu
blice : Casa Albă 
continua să rămînă 
republicană, iar con
gresul — democrat 
Dar, să așteptăm ale
gerile...

cate- 
Dlrec-

40 
scri- 
ulti-

de
va
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occidental. în comunicatul publicat 
după convorbirile de marți s-a re
levat că a avut loc un schimb de 
păreri în probleme de Interes re
ciproc și că următoarea întrevedere 
a ambasadorilor a fost stabilită pen
tru 1 noiembrie.

Reprezentanții oficiilor 
memorandumului comer
cial chino-japonezau ,nchelat 
un acord asupra memorandumului 
comercial China—Japonia pe anul 
1973, anunță agenția China Nouă.

Comandantul misiunii 
„Kpoll©-17", Eugene Cernan, a 
efectuat cu succes, la baza militară 
Ellington, o aselenizare simulată la 
bordul unui vehicul experimental de 
tipul celui care va fi utilizat de mi
siune în luna decembrie.

Guvernul panamez • h°- 
tărît să acorde „carnete de identi
tate" tuturor locuitorilor născuți in 
așa-numita zonă a Canalului Pana
ma, ca o reafirmare a suveranității 
sale naționale, a declarat Luis Car
los Noriega, președintele Tribunalu
lui electoral din Panama.

Conferința vest-europea- 
nă asupra problemelor me
diului înconjurător și a înce- 
put lucrările la Bonn. Participă 
miniștri din cele nouă țări membre

ale Pieței comune lărgite, care vor 
încerca să definească, în linii mari, 
programul privind protejarea me
diului ambiant.

Catastrofă aeriană. Un 
avion de tipul „Fokker-27“, care 
deservea linia aeriană internă Na
poli—Bari—Brindisi, s-a prăbușit 
Toți cei 22 de pasageri aflați la 
bord, precum și cei cinci membri 
ai echipajului au murit

Al doilea Seminar lati- 
no-american al femeilor s a 
încheiat la Santiago de Chile. Au par
ticipat delegații și reprezentante ale 
asociațiilor și organizațiilor de femei 
din 24 de țări din America de Sud, 
Centrală și de Nord, Europa, Asia 
și Africa. Din țara noastră a 
participat Eugenia Andrei, secretară 
a Consiliului Național al Femeilor.
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