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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Reprezentanții Federației Sindicale Mondiale

și conducătorii delegațiilor participante
la sesiunea Consiliului General al F. S. M

NU, RISIPEI!

Gospodari Invătămintul de partid
sn casa in sprijinul fnrmării
noastra gindirii ecnnnmice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, vineri 
la amiază, pe conducătorii Fede
rației Sindicale Mondiale și ai de
legațiilor organizațiilor sindicale 
de peste hotare care au participat 
la cea de-a 22-a 
liului General al 
cale Mondiale.

La primire au 
rășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R., consi
lier al președintelui Consiliului de 
Stat, precum și Gheorghe Petres
cu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu oaspeții.

sesiune a Consi- 
Federației Sindi-

participat tova-

în cursul convorbirii, conducă
torii delegațiilor au subliniat ca
racterul rodnic al actualei Sesiuni 
a Consiliului General al F.S.M., 
care a marcat începerea lucrărilor 
pregătitoare ale celui de-al 
VlII-lea Congres Sindical Mondial, 
deschis tuturor organizațiilor sin
dicale, fără deosebire de afiliere 
și avînd în centrul preocupărilor 
problema unității sindicale mon
diale.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
aceste preocupări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
realizării unei largi unități sindi
cale, pe baza unei noi platforme 
care să asigure o conlucrare mai 
strînsă între toate sindicatele, in
diferent de orientările lor, s-a pro
nunțat pentru o colaborare mai pu
ternică a F.S.M. cu clasa munci
toare de pretutindeni, cu toate for
țele democratice și antiimperialis- 
te. în această ordine de idei, con
ducătorul partidului și statului

nostru a arătat că mișcarea sin
dicală este chemată să-și aducă o 
contribuție sporită la promovarea 
cursului de destindere, cooperare 
și înțelegere între popoare, Ia 
cauza securității și păcii în lume.

în încheierea întâlnirii, oaspeții 
au ■ exprimat calde mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu pen
tru condițiile asigurate bunei des
fășurări a sesiunii de la Bucu
rești, pentru contribuția adusă 
în cadrul lucrărilor de sindicatele 
din România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat să se transmită tuturor sin
dicatelor, organizațiilor reprezen
tate la sesiune urările sale de 
succes î-n realizarea obiectivelor 
pe care și le-au propus și a ex
primat convingerea că Federația 
Sindicală Mondială va obține re
zultate tot mai mari în activitatea 
sa, inclusiv pe calea realizării uni
tății tuturor forțelor clasei mun
citoare.

„Bun gospodar", „om econom" — 
lată expresii care, rostite la adresa 
cuiva, au darul de a se constitui 
în elogii. Orice om cu conștiința 
limpede a menirii sale, pe orice 
treaptă s-ar afla in ierarhia so
cială, se va arăta preocupat de 
opinia semenilor, a colectivului din 
care face parte, asupra faptelor 
sale, a atitudinii și concepțiilor în 
numele cărora acționează. Și nu-i va 
fi indiferent dacă în aprecierea 
muncii, a felului său de viață, va 
fi socotit un om chibzuit, bun gos
podar sau, dimpotrivă, un încurcă- 
lume, un risipitor.

Sînt acestea adevăruri cunoscute 
de toată lumea. Și totuși faptele 
relatate recent în presă, cu un mai 
marcat relief decît pînă acum, ar
gumentează în favoarea complexi
tății problemei, demonstrează că 
adesea nu e suficient să aspiri la 
titlul de bun gospodar, că este da
toria fiecăruia să acționeze pentru 
aceasta cu fermitate și consec
vență.

Tara însăși, acum cind tot ce se 
făurește, cind tot ce se preconi
zează pentru viitorul ei, este rezul
tatul participării conștiente, deli
berative, a poporului întreg, poate 
fi asemănată cu o frumoasă și 
imensă casă, populată de peste 20 
de milioane de oameni. Iar de fe
lul cum arată, cum va arăta casa 
noastră unică, sintem cu toții răs
punzători, vîrstnici sau tineri, in
diferent de profesie, de locul 
de muncă. Avem, fiecare. în a- 
ceastă casă a tuturor, locul nostru 
distinct, rolul și răspunderile noas
tre. Sîntem, într-un cuvînt, cu toții 
gospodarii ei. Răspundem, deci, nu 
numai de munca noastră ci și de a 
celorlalți. Dacă oricare dintre noi 
va neglija o clipă faptul că sîntem 

• cu toții locatarii aceleiași case, 
dacă se va face răspunzător de ri
sipă, de neglijență, aceasta o vom 
resimți-o — ca în orice casă — cu 
toții.

Ducînd mai departe comparația, 
putem spune că nu e posibil ca ci
neva să se dovedească bun gospo
dar, grijuliu numai cu i 
casă și să nu facă același 
ceea ce privește casa cea 
tuturor.

Oamenii sînt conștienți 
tul că de modul cum își gospodă
resc munca, energiile, timpul de
pinde ziua lor de mîine, o viață 
mai bună, mai îmbelșugată. Au toți 
in același grad aceste convingeri ? 
Faptele, realitatea arată că nu. 
Spiritul de economie, atitudinea 
de bun gospodar se afirmă diferit 
de la colectivitate la colectivitate, 
de la individ la individ. Mai întâl
nim încă oameni foarte grijulii cu 
micul lor avut personal și mult 
prea neatenți cu marele avut al 
obștei. Mai întâlnim oameni indi
ferenți față de risipa de materiale,

mica sa 
i lucru în 

mare, a

de muncă pe care, din păcate, le 
mai aflăm într-un loc sau altul. 
Mai întâlnim oameni care nu au 
conștiința pagubelor, daunelor pri
cinuite datorită, de pildă, lipsei lor 
de punctualitate în îndeplinirea sar
cinilor profesionale, indiferenței față 
de inactivitatea unuia sau altuia din 
colectiv. Ne deplasăm pe un șan
tier de construcții, descoperim tone 
de ciment lăsate în seama ploilor 
și primim drept explicații la o a- 
semenea situație anormală ridicări 
din umeri sau replici de soiul „nu 
e in sectorul meu".

Iată de ce considerăm că spi
ritul gospodăresc nu trebuie înțe
les în sens îngust, limitat la o fa
țetă anume. Nu sîntem buni gos
podari numai în cele 8 ore de ser
viciu, sau numai cind „ne vede șe
ful". A fi bun gospodar, a mani
festa spirit economic, gospodăresc, 
înseamnă a apăra în toate împre
jurările tot ce ar putea contribui 
la bunăstarea generală, deci și la 
bunăstarea fiecăruia în parte. E- 
xistă, așadar, o polivalentă a spi
ritului gospodăresc, iar în exerci
tarea acestuia nu pot exista in nici 
un caz pauze, atitudini contradic
torii. Nu te poți numi bun gos
podar cînd îți aperi doar mica ta 
avuție și te porți ca un nabab ri
sipitor cu avuția tuturor. După cum 
nu te poți numi bun gospodar dacă 
te dovedești risipitor cu propria a- 
goniseală sub pretextul că e ro
dul muncii tale și faci ce vrei cu 
el. Nimic nu se naște din nimic. 
După cum orice pierdere, orice ri
sipă se va resimți nu riumai asu
pra celui care se face vinovat de 
ele, ci și asupra altora. în acest 
adevăr clar ca lumina zilei își află 
resorturile și îndemnurile — mult 
mai convingătoare și eficace în ul
timul timp — la mobilizarea opi
niei publice în apărarea avuției 
materiale și spirituale a colectivi
tății noastre, 
de economie 
drept formă 
nei morale
Este acesta un obiectiv al muncii 
de educație. Este un imperativ, în 
numele căruia se cere și trebuie să 
acționeze prin toate mijloacele or
ganizațiile de partid, comuniștii. A 
educa pe fiecare cetățean în spi
rit economic, a-1 determina să se 
manifeste în toate Împrejurările ca 
bun gospodar, a face pe fiecare să 
înțeleagă spiritul de economie în 
toată complexitatea, să înțeleagă 
consecințele pozitive ale afirmării 
sale plenare asupra întregii noastre 
vieți, de azi și de mîine, înseamnă 
a acționa în numele idealurilor so
cietății noastre.

Polivalent, spiritul de economie 
este un factor important la înde- 
mîna colectivității pentru a-și făuri 
mai bogată, mai frumoasă, ziua de 
mîine.

la apărarea spiritului 
și consacrarea lui 

de manifestare a u- 
înaintate, superioare.

y
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Delegația parlamentară elvețiană
Este bine cunoscută importanța pe care o acordă partidul legării 

strinse a învățămintului de partid de viață, de sarcinile stringente 
ale construcției socialiste. In prezent, cînd în lupta pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, s-a declanșat în întreaga țară o vastă 
acțiune pentru realizarea de economii, pentru combaterea risipei, învă
țămintului de partid ii revine îndatorirea de a-i face pe toți cei ce 
muncesc pe deplin conștienți de însemnătatea acestei acțiuni, mobili- 
zindu-i la realizarea unor economii cât mai mari în toate sectoarele.'

Pornind de la necesitatea ca propaganda de partid să ilustreze 
plastic necesitatea combaterii risipei, publicăm azi, pentru uzul pro
pagandiștilor, pagina intitulată „INVĂTĂMINTUL DE PARTID IN 
SPRIJINUL FORMARII GINDIRII ECONOMICE, A OAMENILOR 
MUNCII" (pagina a V-a), menită să ofere cîteva argumente faptice 
vii, cifre și date, material de bază pentru activitatea ce o desfășoară 
in cadrul cursurilor de partid. Desigur că aceste fapte și date vor 
trebui folosite în funcție de specificul fiecărei unități, Îmbogățite cu 
aspectele ce se ridică la fiecare loc de muncă.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit vineri delegația parlamentară 
elvețiană, condusă de Ferruccio 
Bolla, președintele Consiliului Sta
telor (Camera Superioară).

La primire au luat parte tovară
șii Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Gheor- 
ghe Vasilichi,, președintele Comisiei 
permanente pentru sănătate, mun
că și asigurări sociale.

Delegația parlamentară elvețiană 
este alcătuită din Marius Lampert, 
vicepreședinte al Consiliului Sta-

telor (Partidul Democrat Creștin), 
Pierre Felice Barchi (Partidul Ra
dical Democrat), Ernst Gugerli (U- 
niunea Democratică de Centru), 
Karl Ketterer (Grupul independen
ților), Walter Roethlin (Partidul 
Democrat Creștin), Paul Wagner 
(Partidul Socialist), membri ai 
Consiliului Național, și Arno Theus, 
membru al Consiliului Statelor 
(Uniunea Democratică de Centru).

Oaspeții au fost însoțiți de Alfred 
William Rappard, ambasadorul El
veției la București.

în cadrul întrevederii au fost 
evidențiate bunele relații româno- 
elvețiene, subliniindu-se cu satis
facție evoluția lor pozitivă, dorința 
comună de a imprima și în viitor

un curs ascendent raporturilor po
litice, economice, tehnico-științifice, 
culturale dintre România și Elve
ția.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale situației internaționale 
actuale, îndeosebi probleme privind 
organizarea Conferinței generale 
pentru securitate și cooperare pe 
continentul nostru, subliniindu-se 
rolul și oontribuția pe care parla
mentarii le pot aduce la întărirea 
climatului de pace și prietenie între 
țările și popoarele din Europa și în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.
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• CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN ! 
o deviză care exclude însăși ideea 
restanței © Sensul vibrant al compo
ziției picturale : VOCAȚIA PATRIOTICĂ

Profitînd de timpul frumos din ultimele zile, la cooperativa agricolă din Sălciile, județul Prahova, se lucrează 
și noaptea pentru terminarea cit mai grabnică a însămînțării griului

în toată țara, timpul

Ambasadorul Afganistanului

Tatăl adună paiele ca aurul,
iar fiul risipește aurul ca paiele"

L-am privit cu uimire. Il știam . 
încă de pe cind venise din satul 
lui de munte; un băiat timih, cu
viincios.

Și acum...
M-a strigat de departe, autoritar. 

Abia l-am recunoscut. De după bar
ba gălbuie, de după podoaba capi
lară destul de răzvrătită se arăta 
parcă nu cel pe care-l cunoscusem 
altădată. Sigur pe el, acum. Stră
batea bulevardul ca un proprietar 
venit in inspecție la domenii. Salu
tind aristocratic sau răspunzind, 
la fel, la 'salutul unor cunoscuți; 
privindu-mă cu un nedisimulat or
goliu.

„Vezi, cine sînt ?!“
Vedeam ! Vedeam și nu-mi venea 

fă cred.
„Și ce mai faci ? Cu facultatea?"
„Merge. Sînt în doi".
Trebuia să fie in patru după so

cotelile mele, dar privindu-l știam 
că altfel se cereau orinduite calcu
lele. Bine îmbrăcat, bine hrănit. 
Ochii doar ii avea tulburi, cu vi
nișoare roșii. De nesomn ? De bău
tură ? In plus, nu se sfia să-mi 
vorbească de sus, cu un anume 
aer doctoral despre „ale vieții". To
tul era, pentru el, fleacuri. „Auzi, 
mi-a spus, s-au apucat să ne cheme 
la cartofi. Pe noi, intelectualii. 
Bineînțeles că am refuzat. N-am

V _______________

vreme de asta". Apoi, sărind brusc 
la altele... Om grăbit, 
„Hai, să bem un gin. Fac

Nu mai era in criză de 
La refuz, n-a insistat. Nu 
parat. Mi-a întins o mină 
leneșă. Ca un senior care face cui
va o favoare. Și s-a pierdut in 
susul străzii, pășind rar, fără griji, 
salutind aristocratic, purtindu-și
— cu demnitate absurdă — meta
morfoza.

...L-am zărit, seara, prin fereas
tra ca un ecran a barului de lingă 
bulevard, călărind ca un cascador 
scaunul înșurubat. Fumul țigării se 
filtra prin firele gălbui ale bărbii, 
năzuind tavanul.

II priveam și mă gîndeam la pă
rinții lui, la generațiile mai vechi, 
la perioada începuturilor, a celor 
care au cunoscut prețul piinii dră
muite — citeva sute de grame de 
persoană pe zi — al perechii de 
bocanci cumpărate pe cartelă, al 
zahărului și uleiului raționalizate, 
al „cotei" de țesătură de bumbac 
pe an. Au fost condiții grele. Dar 
nu putem uita că de acolo am în
ceput. Numai astfel vom ști să 
prețuim condițiile de azi. Șl sintem 
cu atît mai datori față de educa
ția celor ce — prin șansa biologică
— n-au cunoscut lipsurile, greută
țile de atunci, privațiunile cu băr
băție acceptate. Și nu numai să le

mă rog... 
cinste". 
vreme, 

s-a su- 
moale,

în acel gest 
din buzunar 
consumația : 
de Campari,

stimulăm. împotrivirile față de ri
sipă ci și conștiința datoriei față 
de societate, spiritul de economie. 
Pentru că este o generație pe mii- 
nile căreia se află și se vor afla 
bunuri tot mai mari.

L-am mai privit o dată cu mih- . 
nire pe timidul de altădată.

Mi-l imaginam încă 
final, cind va scoate 
banii pentru a plăti 
paharele de gin sau
cafelele, alunele, țigările și cele
lalte. Bani nemunciți de el tri
miși cu regularitate de acolo, din 
satul de munte, de tatăl lui. Bani 
adunați cu trudă și risipiți cu non
șalanță iresponsabilă de cel ce se a- 
răta uimit că mulți dintre colegii 
lui — auzi, blasfemie! — „au mers la 
țară să ajute la strînsul cartofilor". 
In cazul acestui Don Quijotte cu 
pretenții, proverbul „TATAL A- 
DUNA PAIELE CA AURUL, IAR 
FIUL RISIPEȘTE AURUL CA PA
IELE” — pe care mi l-am evocat 
firesc — aducea cu sine un gust, 
explicabil, de amărăciune și revoltă. 
Și mi-am mai imaginat — pentru o 
clipă -r scaunul înșurubat al baru
lui pe care tronau Indiferența și 
Indolența sa, sărind in aer. Cu 
barba galbenă- cu tot.

Drept răzbunare !

Nicolae DRAGOȘ

y

prielnic a înlesnit grăbirea

lucrărilor agricole

în 6 zile

LA SEMĂNATUL GRÎULUI
de la 1 390 000 hectare — 

la 1 834 000 hectare

LA CULESUL PORUMBULUI
de la 1 553 000 hectare —

la 1 800 000 hectare

Ol, toii pentru IBII!

Citiți în pag. a lila relatările 
corespondenților „Scinteii"

în ziua de 3 noiembrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe generalul Mohamed 
Aref, care și-a prezentat scrisorile

de acreditare ca ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Af
ganistanului în țara noastră. 
(Cuvintările rostite, în pagina a 
Vil-a).

Ambasadorul Japoniei
Vineri, 3 noiembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Yoshito Shimoda, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Ja
poniei la București, în legătură cu

plecarea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

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

Ou acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Uganda
în cursul zilei de vineri, 3 

noiembrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Michael Dule Yiga Ondoga, 
ambasadorul Republicii Uganda.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia ambasa-

dorul ugandez a transmis tovară
șului «Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din Partea, președintelui Republicii 
Uganda, Idi Amin.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o k atmosferă cordială, a 
participat Mircea Malița, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat.

/■

O mentalitate
anacronică

duce la cheltuieli
de milioane

O „După noi potopul" — par a spune constructorii 
cînd blochează străzile cu moloz © „Semnalmen
tele" cetățeanului indisciplinat ® Curățenia orașului 
costă mult, toți cei care nu înțeleg s-o păstreze 

să plătească I

Bilete de tramvai, 
pachete goale de ți
gări, pungi de hîrtie, 
pahare de înghețată, 
petice de ziare vechi, 
moloz, pietroaie, cără
mizi, nisip, cutii de 
chibrituri, cutii goale 
de conserve, resturi 
menajere, ambalaje 
degradate, bulgări de 
catran...

Nu e vorba, cum 
■ s-ar putea crede, de 
„inventarul" gropii 
municipale de gunoi. 
Toate aceste resturi 
le-am „fotografiat" în- 
tr-o rai.tă pe străzile 
mai mărginașe ale 
Bucureștiului. L-am 
întrebat pe directorul 
întreprinderii de salu
britate :

— Dv., în funcția pe 
care o aveți, sînteți 
mulțumit de felul în 
care se prezintă stră
zile Capitalei ?

— Nu, nici pe de
parte.

— Atunci de ce nu 
se iau măsuri, de ce 
admiteți perpetuarea 
acestei situații atît de 
puțin acceptabile ?

v

— Mă bucur că pu
neți asemenea între
bări. Ca și dv., mii de 
cetățeni au impresia 
(falsă) că pentru' lipsa 
de salubritate ă unor 
cartiere se face vino
vată întreprinderea 
noastră. Nu vreau să 
spun că I. S. are o ac
tivitate ireproșabilă. 
Putem fi criticați de- 
sșori pentru lipsă de 
operativitate, uneori 
pentru proasta repar
tizare a mijloacelor 
mecanice de salubrita
te, alteori pentru că 
nu controlăm cum se 
cuvine echipele de 
serviciu. Bineînțeles, 
căutăm să ne îmbună
tățim activitatea, dar 
oricît de bine am lu
cra, aricit de mare 
ar fi. întreprinderea 
noastră rămîne în con
tinuare neputincioasă 
dacă nu sînt chemați 
la ordine inamicii sa
lubrizării.

— Dar cine murdă
rește cu atita perseve
rență orașul?

Directorul „Salubri
tății" a împărțit pe loc

inamicii curățeniei șl, 
în general, ai gospodă
ririi exemplare în 
două principale tabere. 
Cea mai puternică 
pare a fi tabăra între
prinderilor de con
strucții și diverse in
stalații. Ni s-a furnizat 
și un catalog oomplet 
al firmelor certate cu 
disciplina cetățeneas
că, străine de simțul 
civic: întreprinderile
de construcții și mon
taj ale Capitalei, cele 
opt întreprinderi de 
construcții și reparații, 
întreprinderea de con
strucții hidrotehnice și 
foraj, întreprinderea 
de electricitate, între
prinderea de distri
buire a gazelor, I.T.B., 
întreprinderea de ca
nal și apă, Tele- 
construcția. Prin pro
filul lor, toate aceste 
unități economice își 
organizează șantiere

Gh. GRAURE

(Continuare 
în pag. a II-a>
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FAPTUL!
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Dar cu 
abuzul cum 
rămîne ?

Acum cîteva zile, autobascu
lanta nr. 31—IF—1077, intr-o sta
re de întreținere deplorabilă, se 
plimba pe străzile Ploieștiului 
Un agent de circulație i-a făcut 
semn șoferului să oprească. Ve- 
rificind foaia de parcurs, a con
statat că atit mașina, cit și con
ducătorul auto Mircea Benghea, 
plus un muncitor al Fabricii de 
cărămidă din Urziceni veniseră 
la Ploiești nu în interes de ser
viciu, ci pentru că... „ii trimisese" 
inginerul-șef Marius Drăgules- 
cu. Acesta a poruncit șoferului 
și muncitorului Ion Uliamă să 
meargă la proprietatea lui din 
Ploiești și să facă acolo niște 
treburi gospodărești. Pentru că 
i-a dat ascultare și nu era în re
gulă cu actele mașinii, șoferul a 
primit o amendă de 300 lei. Ci
titorii ar fi dornici să afle ce 
sancțiune va primi inginerul- 
șef care folosește oamenii și mij
loacele rutiere ale fabricii pentru 
interese personale 7

Prea multă 
veselie strică

S-a întîmplat pe șoseaua 
Breasta—Craiova. Intr-una din 
zile, zeci de pietoni și conducă
tori auto aflați pe acest drum 
au trăit adevărate clipe de groa
ză : o autobasculantă circula 
printre ei ca un bolid care părea 
că nu mai poate fi oprit ! Tn 
această situație, o patrulă de mi
liție a intrat imediat in acțiune. 
Datorită intervenției acesteia au 
fost evitate accidente care se pu
teau solda cu consecințe foarte 
grave. Obligat în cele din urmă 
să oprească, șoferul Marin Dungă 
de la I.C.F.L. Craiova a declarat 
că se urcase la volan după ce. 
timp de circa 7 ore, băuse îm
preună cu părinții săi. Și anali
zele de laborator aveau să con
firme întru totul cele declarate : 
3,4 la mie alcool în singe 1 în con
secință, a fost trimis în judecată 
sub stare de arest. Să se con
vingă și el că prea multă „vese
lie" strică. Mai ales, la volan.

La „Fluie 
rașul“ se 
fluieră 
a pagubă

j&o y,

Nu s-ar putea spune că ieșenii 
n-au așteptat cu nerăbdare des
chiderea magazinului „Fluiera
tul", aparținind cooperației meș
teșugărești. De aici insă și pină 
la graba cu care i s-a făcut inau
gurarea — motiv pentru care 
mărfuri de vreo 360 000 lei au 
fost transferate in magazin fără 
a fi inventariate (? .') — e drum 
lung. Consecințele ? La adăpos
tul acestei neglijențe din partea 
factorilor de resort din coopera
ție, responsabila noului magazin, 
Paraschiva Aiftimoaie, a inceput 
să „opereze" in gestiune in stil 
mare, insușindu-și 110 598 lei. 
Desigur, acum PA va suferi 
consecințele legii. Ce recompensă 
se cuvine insă celor care, gră
bind inaugurarea „Flulerașului", 
au inlesnit această delapidare ?

Farsele 
continuă

Publicam acum cîteva zile, In 
cadrul acestei rubrici, o notă în 
care relatam că I.T.B.-ul a in
trodus o linie de autobuze pe tra
seul Drumul Taberei—Gara Ba» 
sarab, atribuindu-i numărul li
niei de autobuze 105, care circulă 
spre Piața Scinteii. Din această 
cauză, numeroși călători care vo
iau să ajungă in Piața Scînteii 
se trezeau la gară și invers. Pen
tru curmarea unor asemenea 
farse, propuneam I.T.B.-ului gă
sirea unui alt număr pentru au
tobuzele dirijate spre gară. După 
cum aflăm însă dintr-un răspuns 
semnat de către directorul gene
ral și inginerul-șef al întreprin
derii, această „invenție" n-a 
fost omologată. în schimb, s-a 
găsit o altă soluție : autobuzele 
cu pricina au fost înzestrate cu 
Inscripția „Circulă la Gara Basa- 
rab“. încasatorii „fiind obligați 
să anunțe pasagerilor acest lucru 
în stațiile de pe traseu" 1 Recu
noaștem perfecționarea metodei 
de a crea încurcături, drept care 
așteptăm continuarea farselor. 
Dar poate — cine știe — se — 
găsi și o soluție simplă.

Fără 
„ surprize!“

De curînd, organele Inspecției 
Comerciale de Stat din Capitală 
au efectuat un eontrol la maga
zinul „Delicatese" (str. Acade
miei nr. 26). Cu acest prilej s-a 
constatat că vînzătorii de aici 
desfăceau sucuri și esențe de lă- 
mii și portocale ale căror etichete 
arătau că respectivele produse 
fuseseră fabricate în anul... 1969 1 
Cu toate că termenul lor de ga
ranție, potrivit acelorași etichete, 
era de șase luni de zile. A fost 
o surpriză chiar și pentru lucră
torii magazinului care, chipurile, 
nu prea obișnuiau să cerceteze 
etichetele mărfurilor aflate în 
vînzare. Așa stlnd lucrurile, 
acum urmează măsurile de ri
goare. Pentru ca. pe viitor, să 
știe ceea ce vînd 1

va
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Modul de prezentare, „îmbrăcămintea" mărfurilor a 
făcut adesea obiectul criticilor cetățenilor și presei. 
Avind in vedere rolul important pe care ii are ambala
jul intr-o economie modernă și neajunsurile incă exis
tente la noi, am invitai recent la redacție reprezen
tanți ai unor factori cu responsabilități directe in acest 
domeniu. In jurul mesei rotunde a „Scînteii" invitații 
noștri au dezbătut o multitudine de probleme. Redăm, 
in cele ce urmează, o parte din ele.

Conf. univ. ing. B. Cotl- 
garu (Academia de studii 
economice) : Ambalajul
are, in principal, rolul de 
a asigura integritatea măr
furilor și de a le prezenta 
fn fața cumpărătorilor In 
condiții de igienă absolu
tă. într-o economie mo
dernă însă, un ambalaj 
trebuie să îndeplinească o 
serie întreagă de condiții 
indispensabile promovării 
cu succes a unui produs. 
Cu alte cuvinte, la func
ția de protecție se adaugă 
și una estetică. Corelarea 
optimă a necesității amba
lării produselor cu 
ția de protecție și 
estetică trebuie să 
tuie o preocupare 
nentă. un element 
pensabil al strategiei unei 
întreprinderi în comercia
lizarea produselor sale.

Red. : Aceste conside
rente sînt cunoscute de 
toți cei implicați in pro
ducerea și comercializarea 
mărfurilor. Cn toate aces
tea. se poate oare aprecia 
ca satisfăcător modul de 
prezentare a unor produse 
în fața cumpărătorilor 7 De 
pildă, costumele se aduo 
la magazin cu ..snopul", a- 
rătind uneori de 
n-ar fi fost călcate 
odată, nenumărate 
cole alimentare și 
mentare nu pot fi 
duse tn magazinele cu au
toservire pentru că se li
vrează in vrac ș.a.m.d.

N. Biăjan (directorul
Direcției de produse ali
mentare din Ministerul
Comerțului Interior): Cum
părătorii se află adesea in 
situația de a aștepta mi
nute în șir la rînd pentru 
că unele produse alimen
tare fiind livrate cu... bu
toiul, sacul sau lada, tre
buie ambalate și cîntărite. 
Este drept, ponderea măr
furilor preambalate a cres
cut de Ia 17.5 
1965, la 30,4 
1970. Dar, cu 
tă creștere 
industria nu

acest sens, cererea comer
țului șl, deci, nu satisface 
nici dorințele cumpărăto
rilor. Iar noi nu putem 
extinde pe măsura necesi
tăților formele noi de ser
vire (în special autoservi
rea) în anul 1971, industria

cipa și ele la preambala- 
rea produselor 1).

N. Biăjan : Deși depozi
tele comerțului nu sînt 
dotate cu utilaje perfec
ționate, M.C.I. a organizat 
preambalarea 
de cerere curentă 
mălai, zahăr, orez, 
în semestrul I al 
an am preambalat 
112 000 tone de marfă, 
mult peste prevederi. Nu
mai în trimestrul III am 
depășit planul cu 123 la 
sută la zahăr. 163 la sută 
la făină, 134 Ia sută la 
orez etc. Pentru a spori 
productivitatea am orga
nizat proiectarea și asi-

mărfurilor 
(făină, 

griș). 
acestui 

peste 
cu

livrărilor către fondul pie
ței. Deși se realizează an 
de an cantități tot mai 
mari, față de total, propor
ția scade, deoarece ritmul 
preambalării e mai mic 
decît cel al sporirii pro
ducției. în industria ali
mentară există însă o 
preocupare permanentă 
pentru dezvoltarea pro
ducției de ambalaje. Ne 
preocupă creșterea volu
mului de ulei in ambalaje 
nerecuperabile (pentru a 
evita transportul inutil), 
extinderea preambalării 
prin utilizarea foliilor ste
rilizate, a plicurilor trans
parente, a hîrtillor cerate.

datorită defecțiunilor noas
tre, căci nu am luat mă
suri pentru a asigura pie
sele de schimb. Pe de altă 
parte și lipsa materiale
lor ne împiedică să folo
sim întreaga capacitate a 
mașinilor. Sînt unele mi
nistere (cel al chimiei, de 
pildă) care aveau sarcina 
de a asimila unele mate
riale. cum ar fi foița 
aluminiu, și încă n-au 
cut-o.

O. Drăgoi (director 
junct în Direcția 
textile-incălțăminte
M.C.I.) : Și in sectorul de 
confecții și tricotaje, de 
pildă. în 1972 lucrările sta-

de 
fă-
ad- 

pentru 
din

•-

func- 
cu cea 
consti- 
perma- 

indis-

parcă 
nicî- 
arti- 

neaii- 
Intro-

la sută în 
la sută în 
toată aceas- 
substanțială, 
acoperă. în

Neglijente în vrac
și scuze preambalate

Invitații „Scînteii" discută, în jurul unei mese rotunde, despre

posibilitățile sporirii volumului de măr juri preambalate în comerț

alimentară n-a putut sa
tisface cererile de produse 
preambalate decît in pro
porție de 39 la sută lă făi
nă. 47 Ia sută la orez, 61 
la sută la produse zaha
roase, 71 la sută la ulei, 
39,2 la sută la zahăr etc.

Red. : Cifrele prezenta
te sint ilustrative. Indus
tria alimentară, cu toate 
rezultatele bune obținute 
în ultimii ani. livrează to
tuși — după cum se vede 
— cantități Insuficiente de 
produse preambalate. Mal 
înainte de a da cuvintul 
reprezentanților industri
ei, să vedem insă ce a în
treprins comerțul pentru 
a diminua efectele unor a- 
semenea stări de lucruri. 
(Și aceasta întrucît între
prinderile comerciale au 
primit sarcina de a parti-

milarea de către întreprin
derile noastre a unor uti
laje de capacitate mai 
mare. Facem tot ce se poa
te, dar sînt produse care 
nu pot fi ambalate în co
merț (băuturile, carnea, 
preparatele din carne etc.). 
După cîte știm, există po
sibilități mai mari la in
dustria alimentară pentru 
sporirea cantităților pre
ambalate măcar la aceste 
grupe de produse.

I. Lebădă (directorul 
Direcției comerciale din 
departamentul industriei 
alimentare) ■ în general 
vorbind, sarcinile de pre- 
ambalare stabilite prin 
planul de stat au fost rea
lizate integral. Ponderea 
produselor preambalate 
este totuși în descrește
re față de nivelul creșterii

Red. ; Apreclați că in In
dustria alimentară sint 
folosite țoate capacitățile 
de preambalare Ia maxi
mum ?

I. Lebădă : Nu. Avem 
greutăți mari la unele pro
duse. La zahăr, de exem
plu, sint cîteva mașini de 
ambalat care nu merg din 
lipsa pieselor de schimb. 
De asemenea, unele insta
lații nu dau maximum de 
randament (la zahăr, lap
te, unele produse zaharoa
se) datorită calității slabe 
a materialelor. De exem
plu, celofanul de la Brăi
la nu are grosimea unifor
mă și din această cauză 
se produc dese întreruperi 
ale mașinilor. Este, de 
fapt, o risipă a capacită
ții acestora. E adevărat, 
sînt și mașini care au stat

bilite șl concretizate în 
contracte și convenții cu 
producătorii nu s-au rea
lizat în măsura prevăzută. 
Marfa a fost introdusă di
rect în lăzile de transport. 
Ministerul Industriei U- 
șoare, din lipsa foliilor de 
polietilenă — care se fo
losesc și pentru pungile de 
lapte — a intervenit să 
dăm derogări la o serie de 
articole pentru a nu le 
mai ambala in pungi, ci. 
pur și simplu, direct 
cutii. N-am prea fost 
acord, dar în final a tre
buit să ne conformăm pen
tru că nu aveam ce face. 
La confecții am convenit 
încă din anii trecuti să 
trecem la transportul pe 
umerașe (în special la pal
toane, pardesie, raglane, 
costume etc.) și iarășj to-

în 
de

tul s-a concretizat doar... 
intr-un material de arhi
vă. Sîntem obligați să pri
mim costume puse intre 
două cartoane și legate cu 
sfoară. în loc să fie puse 
în pungi sau cutii se 
transportă cum s-ar spu
ne... în vrac.

Red. : Consecințele aces
tui mod de transport sint 
constatate de cumpărători 
în magazine. Mărfurile noi 
abia Ieșite pe poarla fa
bricii arată de parcă ar 
fi... vechi.

O. Drăgoi : Din păcate, 
.situația e identică și la în
călțăminte. Preambalarea 
se face pe două categorii 
mari de cutii. Cutia fixă, 
care merge pînă la cumpă
rător, și cutiile pliante, 
recuperabile. Deoarece se 
transportă fără a fi prote
jate (în alte cutii, de trans
port) se distrug 
pede, iau niște 
zare, marfa iese 
se degradează, 
fel. Consider că viața a- 
cestor cutii recuperabile 
va crește cu cel puțin 30 
la sută, că posibilitățile de 
risipă șe vor reduce la 
minimum dacă le prote
jăm in cutii colective. Și 
sectorul de galanterie este 
văduvit. An de an „deli
berăm" cu industria ușoa
ră. Am dosare întregi, de 
sute de pagini, care „tra
tează” 
bălării articolelor 
te. Industria 
noaște acest 
convenit cu 
să le preambaleze, dar nu 
am reușit să facem 
cel mai timid înoeput 
această direcție.

Red. : Am înțeles 
„s-au convenit" foarte 
multe. Din păcate, s-au 
realizat prea puține. In 
cele din urmă totul a ră
mas in stadiul discuțiilor, 
al dezideratelor. Să nu 
existe chiar nici o posibi
litate de a mări volumul 
produselor preambalate 
prin economisirea mate
rialelor. prin valorificarea 
la maximum a resurselor?

Opiniile in legătură cu 
această întrebare. împărtă
șite în celelalte inter
venții ale invitaților (mai 
cu seamă ale 
nemijlocit de 
le vom publica 
măr viitor.

o O

Ce-i mai

st urnii:
i '

timpul SOSI

aragazul?

CURIER JURIDIC

Procedura schimbării
domiciliului

La întrebările 
multor cititori 
prin 
redacției, au 
lămuriri cu 
procedura s 
domiciliului 
de tov.
Vasilescu, 
juridic în 
Justiției.

Condiția .
prevăzută de lege pen
tru aprobarea schim
bării domiciliului este 
ca persoana in cauză 
să facă dovada că are 
asigurată locuința la 
locul unde urmează 
să se mute. Această 
dovadă se face fie cu 
actul <Je proprietate, 
fie cu contractul de 
închiriere sau subin- 
chiriere. Dacă schim- 
barea domiciliului are 
loc într-o locuința din 
fondul locativ al sta
tului, este necesar sa 
se prezinte și ordinul 

• de repartizare emis 
de comitetul executiv 
al consiliului popular 
respectiv. Sînt anu* 
mite situații - soțul 
se mută la celălalt 
soț, părintele la co
pil, minorii la per- 
sornele obligate sa le 
acorde întreținerea 
etc — cind dovada se 
poate face printr-o 
declarație scrisa de 
primire în spațiu, însoțită de actul legal 
din care rezultă că 

i cel care primește >n 
spațiu este titularul 
de drept al acestuia.

I în comune, persoana 
care iși schimbă do
miciliul poate proba 
că are locuință asigu
rată printr-o decla
rație dată In fata or
ganului de miltt ie*
Menționăm, totodată, 
că persoanele sopuse 
obligațiilor militare 
trebuie să prezinte 
dovada că au 
luate in evidenta cen~ 
trului militar din raza 
in care urmeaza șa-și 
stabilească domiciliul.

Art, 18 din Legea 
nr. 5/1971, prin care 
este reglementată in 
prezent procedura
schimbării domiciliu
lui, prevede obligația 
ea cel care iși schim
bă domiciliul să se 
prezinte la organul 
de miliție competent, 
în termen de 5 zile de 
la data obținerii do- 

\ —--------

mai 
care, 

scrisori adresate 
i solicitat 
privire la 
schimbării 

răspun- 
Aloxandru 

consilier 
Ministerul
principală.

vezi! că are asigurată 
locuință, pentru în
scrierea mențiunii in 
actul de identitate și 
în fișa de evidență a 
populației. Dacă actul 
prin care s-a făcut 
dovada că există lo
cuință asigurată a fost 
anulat, se va comu
nica acest lucru mili
ției in termen de cel 
n.ult 10 zile, in ve
derea anulării men
țiunii de schimbare a 
domiciliului Înscrisă 
in actul de Identitate.

Pentru a se asigura 
o justă corelare intre 
capacitatea de cu»

RĂSPUNS 
LA ÎNTREBĂRILE 

CITITORILOR

prindere a fondului 
locativ existent și a 
celui în curs de con
struire și afluxul de 
cadre către instituțiile 
și organizațiile eco
nomice din anumite 
localități, declarate 
de lege orașe mari, 
prin Deoretul nr. 307 
din 25 septembrie 1971 
au fost reglementate 
condițiile legale ce
rute pentru stabilirea 
domiciliului în ase
menea orașe. Astfel, 
angajarea șau trans
ferarea din alte loca
lități a persoanelor 
necesare aparatului 
central și celui al u- 
nltăților din subordi- 
nea ministerelor sau 
altor organe centrale 
se pot face numai pe 
baza aprobării nomi
nale a miniștrilor și a 
celorlalți conducători 
ai organelor centrale, 
in limita plafonului 
anual aprobat de Con
siliul de Miniștri. Tot
odată, angajarea sau 
transferarea din alte 
localități a persoane
lor calificate necesare 
comitetelor executive 
ale consiliilor popu
lare și unităților sub
ordonate se pot face 
pe baza aprobării no
minale a președinților 
comitetelor executive 
ale consiliilor popu-

foarte re
forme bi- 
din ele și 
cutiile la

problema pream- 
mărun- 

ușoară cu- 
țucru. Am 

producătorii
nici 

în

că

celor legați 
producție), 

într-un nu-

George POPESCU

in această toamnă capricioa
să, cu precipitații abundente, se 
dă o luptă aprigă pentru strin- 
gerea recoltei, pentru insămîn- 
țarea griului. Dar, în timp ce 
întreaga populație a țării — 
cooperatori, mecanizatori, elevi, 
studenți, ostași, salariați din in
stituții și întreprinderi — lu
crează intens, zi și noapte, pen
tru terminarea grabnică a lu
crărilor agricole, întilneșți zil
nic numeroși locuitori ai sate
lor. care așteaptă, ceasuri și 
ceasuri în șir, pe marginea șo
selei, mașina cu butelii de ara
gaz. Un exemplu este edifica
tor. în ziua de 31 octombrie, la 
depozitul de combustibil din 
Lehliu, pe la ora 11, așteptau 
400 de oameni să vină mașina 
cu butelii de schimb, iar alte 
300 de butelii goale erau venite; 
cu atelaje și autocamioane alej 
unităților agricole de la distan
țe de zeci de kilometri din co
munele vecine.

O discuție telefonică cu tova
rășul Marin Vasile, primul se
cretar al Comitetului județean 
de partid Ialomița, a reliefat că, 
Intr-adevăr, este o situație în-, 
grijorătoare. în timp ce recol
tele stau încă pe cîmp, țăranii 
cooperatori pierd timp bun de 
lucru pentru schimbarea unei 
butelii de aragaz.

Cei de la Centrala pentru 
condiționarea, livrarea și trans
portul produselor petroliere 
București au justificat această 
anomalie prin consumul mărit 
în prag de iarnă și prin intra
rea in revizie 
de umplere a 
gaz. Cert este 
în perioadele
proastă organizare in distribui
rea buteliilor de aragaz, îndeo
sebi la sate.
nr. 1 pentru 
cunoscut.

Locuitorii 
să parcurgă 
kilometri
aragaz sau să aștepte zile în
tregi, la marginea șoselei, pînă 
cînd oprește o mașină cu butelii 
de aragaz ca să schimbe o bu
telie la... preț dublu. în alte ca
zuri, posesorii de aragaz sint lă- 

ț. sați pe seami 
^Ste fac Ofi<
.jigtfel o buteU^j^juns să fie 

schimbată la 0rețul de 30 lei.
Secretarul comitetului comu

nal de partid din Fundulea 
ne-a arătat că a găsit o soluție 
de moment și a redus costul 
unei butelii de la 30 la 15 lei. 
Practic, a stabilit ca un cetă
țean din comună să adune bu
teliile de la cetățeni și cînd 
vine mașina le schimbă, după 
care anunță cetățenii să vipă să 
le ridice. Este o soluție de mo
ment pentru a evita specula cu 
butelii de aragaz și 
inutilă de timp.

Este necesar ca, în 
scurt timp, in fiecare 
să se găsească soluția 
practică de distribuire a bu
teliilor de aragaz, pentru a se 
evita specula și pierderea inu
tilă de timp.

Florea CEAUȘESCU

a unor instalații 
buteliilor de ara- 
însă faptul că și 
normale există o

Deci, responsabilul 
situația creată este

cel mai 
localitate 
cea mai

satelor sînt nevoiți 
distanțe de zeci de 

pină la centrele de

mțg 'Unor speculanți 
ictffl “țje cărăușie și

pierderea

Noi construcții de locuințe la Buzău Foto : S. Cristian

localități in In 
....................... A

tre-

mo- 
im- 

putabiîe, dacă au do
miciliul în aceste O'

lare județene și 
............ Bucumunicipiulul 

rești, in limita numă 
rului aprobat anual 
de Consiliul de Mi
niștri.

în cazul angajărilor 
prin concurs nu este 
nevoie de aprobare 
nominală.

Absolvenții insti
tuțiilor de invățămînt 
superior, repartizați 
in localitățile decla
rate orașe mari, își 
pot stabili domiciliul 
in aceste orașe 
baza dispoziției 
repartizare. De 
menea, iși pot stabili 
domiciliul in orașele 
mari ofițerii, maiștrii 
militari și .subofițerii, 
în termen de un an 
de la data trecerii in 
rezervă pentru 
tive ce nu le sint
miciliul în aceste 
rașe și au plecat 
ălte ’teresul serviciului, 
ceasta situație 
bule dovedită cu ade
verințe eliberate de 
centrele militare.

Persoanele care au 
locuință proprietate 
personală in orașele 
mari și care, ulterior 
dobindlrii proprietății, 
și-au stabilit domi
ciliul in alte localități, 
za urmare a schimbă
rii locului de muncă, 
pot reveni in orașul 
mare după încetarea 
raporturilor je mun
că, dacă au asigurată 
cazarea în locuința 
proprie. De la caz la 
caz Insă, președintele 
comitetului executiv 
al consiliului popular 
județean sau al mu
nicipiului București 
poate aproba stabili
rea domiciliului in o- 
rașele mari și altor 
persoane, pentru mo
tive ...
cate.

în 
niem 
care 
miciliul au „ , 
ca in termen de 5 zile 
de la sosirea in lo
cuință să ceară în
scrierea in cartea de 
imobil. Orice încălca
re a dispozițiilor le
gale privind schim
barea domiciliului 
constituie contraven
ție ce se sancționea
ză ca atare.

(Urmare din pag. 1)

locuința

temeinic justifi-
încheiere, subli- 

că persoanele 
își schimbă do- 

obligația

AZI, ULTIMA ZI LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ „PRONOEXPRES"

Mîine, 5 noiembrie. Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează o nouă tragere ex
cepțională Pronoexpres. La a- 
ceastă tragere se acordă, in nu
măr nelimitat, ciștiguri in bani 
de valoare 
autoturisme 
.,Skoda S._ 100",

fixă și variabilă, 
„Dacia 1 300“ și 

precum și ex
cursii in R. D. Germană (cu tre
nul) și în Italia (cu autocarul).

Participarea la tragerea excep. 
{tonală „Pronoexpres" de miine 
se face pe bilete de 3. 6 șl 15 lei 
varianta. Variantele de 15 lei 
dau dreptul de participare la 
toate 'ele 5 extrageri, de cite 8 
numere fiecare. Deci. în total, 
se vor extrage 40 de numere 
cîștigătoare din 45.

*

*

* 

*

I

*

I 
r

i

*

*

*

*

sau puncte de lucru pe 
stradă. Pină aici, foarte bi
ne. In ce privește însă gri
ja pentru curățenia orașu
lui, toți reprezentanții uni
tăților respective par a a- 
vea aceeași mentalitate a- 
nacronicâ : „După noi, po
topul". Iată ce forme ia, în 
fapt, această mentalitate. 
Cum se știe, in Capitală se 
construiește mult. Orice 
construcție debutează cu 
săpăturile pentru fundație. 
Ce se petrece cu pămintul 
rezultat 7 Ar trebui, firește, 
transportat in afara orașu
lui. Dar in foarte mul
te cazuri, șoferii bas
culantelor, cu știința șe
filor de șantiere, ’re
curg „din grabă" la fapte 
de-a dreptul scandaloase: 
își conduc mașinile pe căi 
lăturalnice și aruncă pă
mântul, piatra, nisipul și 
molozul direct în stradă ! 
Pare de necrezut, dar a- 
ceastă metodă (a devenit 
o metodă) se folosește atit 
de des, încît unele străzi 
au fost pur și simplu blo
cate și scoase din circula
ție. Astfel a fost basculat 
pămint și moloz pe stră
zile Tg. Neamț (din Dru
mul Taberei), Vitan-Bîr- 
zești, Șos. Olteniței, Șos. 
Panduri ș.a.m.d. Aceiași 
reprezentanți ai întreprin
derilor de construcții și 
montaj lasă în urma lor, 
in jurul blocurilor nou 
construite, pe căile de ac
ces și pe străzile alăturate, 
nenumărate urme ale lip
sei de civilizație. Am gă
sit pe strada Tg- Neamț și 
pe aleile din vecinătate 
grămezi de moloz, cazane 
și calorifere vechi, colaci 
de sîrmă nefolosită, 
verse din metal și 
vreo cîteva băi 
emailată 1

Dincolo de o imagine 
concretă a lipsei oricărei 
preocupări pentru econo
mii. a oricărei manifestări 
— cit de palide — a luptei

Impotriva 
urme ale 
gurau pur 
jul urban.

— De ce murdăriți obra
zul orașului 7

Ion Vasile, șef de șan
tier la I.C.M. nr. 2, care 
tocmai împotmolise o stra
dă din Drumul Taberei, 
loc de răspuns, a săltat 
indolentă din umeri și 
plecat pe-aci încolo...

„După noi. potopul 1“ 
gîndesc probabil, la rîn- 
dul lor. și specialiștii de 
la I.C.R.A.L.. de la Tele- 
construcția.- de la alte și

risipei, aceste 
nepăsării desfi- 
și simplu peisa-

in 
cu 
a

(iile socialiste și cetățenii 
sint obligați să păstreze 
curățenia orașului, fiind 
interzisă murdăria sau de
gradarea in orice mod a 
străzilor, piețelor și a al
tor locuri publice, a fața
delor clădirilor, a împrej
muirilor și a terenurilor 
virane din municipiul 
București" (Nerespectarea 
prezentei hotăriri consti
tuie contravenție și se 
sancționează — n.a.).

Am continuat dialogul 
nostru cu tovarășul D. 
Cherciu, directorul între
prinderii de salubritate :

tra- 
ihiar 

de fontă

mă ? în definitiv, „inami
cii" cei mai înverșunați ai 
salubrității orașului sînt 
întreprinderile de pe teri
toriul Capitalei. Ba mai 
mult, majoritatea sint în 
același timp direct subor
donate forurilor de spe
cialitate din consiliul 
popular. în aceste condiții, 
nimic nu împiedică muni
cipalitatea să ia măsuri 
drastice, exemplare, îm
potriva unităților din sub* 
ordine (nu pledăm, fireș
te, pentru „mustrarea" în
treprinderilor în general, 
ci pentru sancțiuni preci-

3). 
prin 

totul în

0 MENTALITATE ANACRONICĂ
alte firme. Practic, au cu 
toții același obicei : cînd 
vor să repare un imobil, o 
conductă sau o rețea elec
trică. încep cu depozita
rea materialelor in stra
dă. Cind pleacă — ori lasă 
resturile pe trotuare, ori 
le „pitesc” pe după co
paci. după garduri, in zo
nele verzi. Nu fac excep
ție nici organizațiile co
merțului local. în lurul 
unor magazine găsești și 
ce nu-ți trece prin minte. 
Fără ’ ........
ta tea” 
tuație 
să se 
rentă 
cu colectarea 
azvîrllte la intimplare 
firmele pomenite. Am fost 
Informați că întreprinde
rilor în culpă li s-a atras 
atenția în 'nenumărate rin- 
duri asupra propriilor In
corectitudini. Rezultatul ? 
Nul. Iată rațiunea pentru 
care în 1970 consiliul 
popular municipal a luat 
hotărirea nr. 31. din care 
reproducem : „Organiza-

îndoială. „Salubri- 
e pusă într-o si- 

penibilă : in loc 
ocupe de toaleta cu- 
a străzilor, se ocupă 

gunoaielor 
de

— Ar fi fost normal ca 
hotărîrea să contribuie la 
salubrizarea orașului. Or, 
lucrurile nu stau tocmai 
așa. De ce 7

— După părerea mea. a- 
menzile prevăzute sînt 
prea mici. Pe urmă : foar
te mulți dintre cei sanc
ționați fac contestație și li 
se anulează amenda. Con
trolul și supravegherea 
străzilor nu sint bine or
ganizate. în fond, cu a- 
plicarea amenzilor se o- 
cupă sistematic doar 10— 
15 funcționari de la între
prinderea noastră. Miliția, 
inspectoratele sanitare, 
deputății, controlul ob
ștesc. Crucea Roșie co
laborează cu noi sporadic.

în legătură cu aprecieri
le directorului I. S. și cu 
situația relatată (repe
tăm : proprie mai ales 
unor cartiere mărginașe), 
formulăm pentru a „n“ 
oară întrebarea : este oare 
peste puterile consiliului 
popular municipal să nună 
ordine, o dată pentru tot
deauna. în această proble-

se, materiale, împotriva 
contravenienților perso
nal).

Dar e timpul să revenim 
la „resturile" cu care sint 
pardosite unele străzi ale 
Capitalei. Am străbătut de 
la un capăt la altul car
tierele Ferentari, Rahova, 
Colentina, Grivița. Panteli- 
mon. Am găsit, ca și 
în alte rînduri. străzi foar
te neîngrijite. Observînd 
vreme mai îndelungată cine 
sînt cei care le murdăresc 
am putea vedea nu unul, ci 
zeci și zeci 
indiferenți la 
trece in jurul 
la nimereală 
stradă. De la 
despre care directorul 
la „Salubritate" 
înainte de a se 
tramvai aruncă pe stradă 
țigara aprinsă, iar cînd co
boară aruneji biletul ; el 
aruncă tot ce-l prisosește 
prin buzunare și prin sa
coșă ; aruncă totul în o- 
brazul orașului ca într-o 
ladă de gunoi. Deunăzi 
l-am văzut pe Ștefan An

de cetățeni, 
tot ce se pe- 
lor. aruncînd 
de toate pe 

acel cetățean 
de 

spunea că 
urca în

t

dronic. cu domiciliul în str. 
Cirlibaba, aruncind din 
propria lui curte în mijlo
cul străzii pachete de gu
noi menajer ; Elena Mun
cesc, Gh. Alexandrescu, 
Mircea Dobrescu, Iosif Da
mian și A. Semsorian (str. 
G-ral Solomon nr. 
după ce au dereticat 
curte, au aruncat 
stradă.

— De ce 7 au fost în
trebați.

A urmat un răspuns din 
care reiese flagrant lipsa 
de civilizație, lipsa sim
țului civic :

— Da’ ce te bagi 'mnea- 
ta 7 „Salubritatea” de ce e 
plătită, ce treabă are 7 Să 
măture...

E clar. Unul asemenea 
cetățean nici nu-i trece 
prin minte cite cheltuieli 
se fac pentru a crea in 
oraș o ambianță cît mai 
plăcută, un mediu atră
gător. Nu știe că din cau
za nepăsării lui și a al
tora ca el, „Salubritatea" 
cheltuiește anual peste 70 
de milioane de lei 1

Lucrurile, după cum se 
vede, nu sînt chiar așa de 
simple. Proasta gospodă
rire și Întreținere a unora 
dintre cartierele Capita
lei (străzi, piețe, scuarurl, 
locuri virpne) au la ori
gine un complex de cauze 
subiective. Pentru înlă
turarea lor există însă nu
meroase posibilități prac
tice : sancțiuni mai dras
tice împotriva contrave- 
niențllor : o supraveghere 
mai atentă a străzii (fapt 
pe deplin realizabil dacă 
„Salubritatea” va fi obliga
tă să colaboreze mai în
deaproape cu miliția și in
spectoratele sanitare) ; in
tervenția promptă a opi
niei publice împotriva ce
tățeanului care confundă 
strada cu o ladă publică de 
gunoi. Așadar, mijloace de 
influențare avem ; rămîne 
numai să le folosim. Cu 
simt de răspundere, fără a 
considera minoră această 
țintă a educației cetățe
nești.

l »
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' CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN? 

o deviză care exclude
însăși ideea restanței

Este bine cunoscut că larga 
mișcare de masă pentru înfăptui
rea mai devreme și la un nivel de 
eficiență superior a planului cin
cinal a continuat să se dezvolte și 
să se accentueze după Conferința 
Națională a partidului. „Cincinalul 
— înainte de termen 1“ a devenit 
angajamentul ferm, general al în
tregii clase muncitoare, al între
gului popor. Numeroase colective 
de întreprinderi și chiar județe 
întregi au îndeplinit înainte de 
termen planul pe 10 luni. Pe an
samblul industriei planul la pro
ducția globală a fost depășit ; s-au 
livrat peste plan, în contul anga
jamentelor, însemnate cantități de 
produse utile economiei naționale ; 
au fost asimilate sute și sute de 
produse noi, multe dintre ele cu 
performanțe superioare ; marea 
majoritate a întreprinderilor au în
deplinit și depășit în primele trei 
trimestre sarcinile de creștere a 
productivității muncii, pe ansam
blul industriei obținindu-se un spor 
de 7,2 la sută, comparativ cu ace
eași perioadă din primul an al 
cincinalului.

Fără îndoială, pentru a accelera 
ritmul și a realiza cincinalul îna
inte de termen, nu ajunge să 
avem rezultate bune de ansamblu, 
ci este necesar ca toate întreprin
derile să țină pasul cu avansul 
general. Ca atare, o condiție esen
țială, minimă și cu atît mai mult 
obligatorie, este de a nu se ad
mite restanțe la nici un produs, la 
nici un sortiment, de a se realiza 
ritmic și integral sarcinile privind 
producția fizică, așa cum s-a pre
văzut in planul de stat, așa cum 
s-a stabilit prin contractele econo
mice. In condițiile economiei noas
tre planificate, cînd se adîncesc 
specializarea și profilarea produc
ției, cînd se extinde cooperarea in-

teruzinală, iar fiecare produs are 
o destinație precisă, orice abatere 
de la prevederile planului, orice 
restantă care apare într-o unitate 
sau alta poate să declanșeze o re
acție în lanț, o suită, de neajunsuri, 
care să conducă la nerealizarea 
integrală a sarcinilor prevăzute, a 
angajamentelor de către o serie de 
beneficiari.

Din perspectiva unor asemenea 
exigențe este total nejustificată 
tolerarea, în unele întreprinderi, a 
rămînerilor în urmă la unul sau 
altul din sortimentele prevăzute în 
plan — în loc ca restanțele să fie 
lichidate neîntârziat, prin măsuri 
energice și eficiente, printr-o mo
bilizare hotăîtîtă a colectivelor de 
oameni ai muncii din întreprinderi. 
Așa s-a ajuns ca, în prezent, la 
trei combinate chimice restanțele 
față de plan la îngrășăminte să se 
ridice la mii de tone, serioase ră- 
mîneri in urmă față de plan înre- 
gistrindu-se și la ciment, prefabri
cate din beton, vagoane de marfă, 
autoturisme de teren, frigidere cu 
compresor ș.a.

Să fie oare de neînlăturat ob
stacolele care îngreunează recupe- 
rareă restanțelor, realizarea ritmi
că a planului la fiecare sortiment? 
Planul pe trei trimestre la prefa
bricate din beton n-a fost îndepli
nit cu peste 3 procente datorită 
lipsei de forță de muncă și defec
țiunilor mecanice în funcționarea 
utilajelor la unitățile din Craiova, 
Oradea, Buzău și Călărași. Dar 
cine altcineva decît comitetele oa
menilor muncii din unitățile res
pective pot și trebuie să soluțio
neze aceste probleme elementare 
ale producției : asigurarea și cali
ficarea forței de muncă necesare, 
prevenirea neajunsurilor in exploa
tarea mijloacelor tehnice.

Ne-am oprit asupra acestui •-

xemplu, întrucit el dovedește că, 
dacă pe alocuri persistă restanțele 
la un sortiment sau altul, acestea 
se datoresc faptului că nu sînt su
ficient de bine ținute în mină 
pirghiiie esențiale ale realizării 
planului : organizare, calificare, 
disciplină. Eforturile care trebuie 
depuse pentru recuperarea neîn- 
tîrziată a rămînerilor în urmă pre
supun, în primul rînd, o aprecia
bilă investiție de inițiativă, o mai 
accentuată preocupare gospodă
rească din partea conducerilor de 
întreprinderi, a organizațiilor de 
partid, pentru folosirea deplină a 
„zestrei" tehnice, a timpului de 
lucru, a forței de muncă.

Frecvente sînt — mai ales în in
dustria constructoare de mașini — 
situațiile cînd restanțele au apărut 
și se mențin datorită unor neajun
suri în aprovizionarea tehnico- 
materială. Bunăoară, uzina „1 Mai" 
din Ploiești nu a realizat integral 
planul la remorci basculante în 
prima decadă a lunii ootombrie, 
intrucît nu a primit anvelopele 
prevăzute în grafic de la uzina 
„Danubiana" din Capitală ; iar în- 
treorinderea bucureșteană nu si-a 
îndeplinit în întregime obligațiile 
contractuale din cauza lipsei rețe
lei cord viscoză ce trebuia asigu
rată de Combinatul de fibre arti
ficiale din Brăila. Nu mai puțin 
adevărat este și faptul că, de mul
te ori, conducerile unor întreprin
deri beneficiare așteaptă calm so
luționarea de la sine a unor de
reglări ce apar în angrenajul apro
vizionării. Acum, cînd fiecare zi a 
devenit deosebit de prețioasă pen
tru realizarea cu succes a planului 
pe acest an, a angajamentelor asu
mate în întrecere, este necesar ca să 
se acționeze neîntârziat, prin con
tacte directe între conducerile în

treprinderilor, aie centralelor in ve
derea soluționării operative și efi
ciente a fiecărei probleme ivite în 
relațiile contractuale, în așa fel 
încit aprovizionarea tehnico-ma- 
terială să funcționeze cu precizia 
unui mecanism de ceasornic.

Cu o deosebită perseverență tre
buie să intervină, în aceste zile, 
pentru recuperarea restanțelor de 
către o serie de întreprinderi pro
ducătoare de utilaje tehnologice 
necesare unor obiective de investi
ții, între care uzinele „Vulcan" și 
„Grivița roșie" din București. „In
dependența" din Sibiu, „Tehno- 
frig“ din Cluj. Trebuie făcut totul 
pentru ca, in perioada care a ră
mas din acest an, să fie grabnic 
lichidate rămînerile în urmă, asi- 
gurindu-se livrarea tuturor utila
jelor, potrivit contractelor înche
iate, pentru a nu se periclita pu
nerea în funcțiune, la termenele 
stabilite, a nici unuia dintre noile 
obiective și capacități productive.

Pianul este lege și, de aceea, tre
buie realizat integral și Ia fiecare 
sortiment în parte. Organizațiile 
de partid din întreprinderi, orga
nele locale de partid, conducerile 
centralelor și ministerelor au da
toria de a sprijini efectiv, la fața 
locului, comitetele oamenilor mun
cii, prin măsuri practice imediate, 
în soluționarea tuturor probleme
lor de care depinde încheierea cu 
succes a activității din ultimul 
trimestru al anului. Așa cum a sub
liniat in repetate rînduri condu
cerea partidului, ceea ce interesează 
nu sînt raportările statistice privind 
producția globală, ci realizarea in
tegrală a sarcinilor asumate pri
vind producția fizică, potrivit nece
sităților economici naționale.

Viorel SALAGEAN

CONTRASTE

Vai de voi

Vaslui

Pui, pui, pui!

Lingă Vaslui se află 
în curs de construcție 
un complex intercoo- 
peratist cu o capacitate 
de 72 000 găini ouătoa- 
re și 300 000 pui de 
carne anual. După ce 
inițial s-a fixat un am
plasament, acesta s-a 
dovedit necorespunză
tor și a trebuit să fie 
schimbat, pierzîndu-se 
luni și trimestre pre
țioase pînă la începe
rea lucrărilor. în loc 
de prima parte a anu
lui 1970, construcția a 

- început în luna decem
brie din același an, 
contînuînd în ritm de 
melc anul trecut și, în 
același ritm, anul aces
ta. Este adevărat că 
două hale pentru creș
terea puilor au fost 
date în funcțiune cu 
cîteva luni în urmă. 
Dar, un număr de șase 
hale destinate 
lor ouătoare, cu
men replanificat 
dare în funcțiune

găini- 
ter- 

de 
în

luna iunie a.c., nu sînt 
gata nici acum. între 
timp, puii au ajuns 
găini în toată firea și, 
conform fluxului teh
nologic, urmează să 
treacă în halele de 
ouat. Acum întrebarea 
este : fce să facă puii 
ajunși găini ? Pentru 
că întreprinderea ju
dețeană de construcții- 
montaj-Vaslui promite 
(cum a mai promis) că 
halele cu pricina vor 
fi, în sfîrșit, date în 
funcțiune în luna de
cembrie. Și dacă nu se 
vor ține de cuvânt ? 
Alți pui vor ajunge la 
maturitate sau, cum 
s-a mai întâmplat și 
pînă acum, vor pieri 
cu miile din lipsa spa
țiului adecvat de adă- 
postâre. Poate că Con
siliul popular județean 
Vaslui — forul tutelar 
al constructorilor — se 
va înduioșa. în sfîrșit, 
de soarta bieților pui
șori ?

Un șifonier voia

la plajă, pe litoral...
Aici, la țesătoria de mătase „Victoria" din lași, fru
mosul se măsoară în zeci de mii de metri pătrați

Foto : S. Cristian

f- ?

Corespondenții „Scînteii" transmit:

Revenim asupra mo
dului cum sînt gospo
dărite unele mărfuri 
din portul Constanța, 
destinate exportului 
sau primite din im
port. Este vorba des
pre sute 
baloturi, 
sau mai 
staționează cu 50—150 
zile peste timpul nor
mat. Ce conțin aces
tea ? Rulmenți, piese 
do schimb pentru 
tractoare, mobilă, țe
sături, hîrtie și alte 
produse, însumând lao
laltă sute de tone, 
care blochează spații
le de depozitare, oca- 
zionînd cheltuieli, tot 
felul de litigii. Sînt 
mărfuri destinate ex
portului. Iptr-o si
tuație similară, de ne
explicat, se .‘află mari 
cantități de’ nfărfuri 
din import. Unele sta
ționează în port 
luni de zile, 
pin : utilaje 
Combinatul

de lăzi și 
mai mari 
mici, care

de 
Exem- 
pentru 
chimic

din 
turi , __
pentru I.C.R.T.I. Con
stanța și altele. Dar 
sînt și mărfuri pără
site de luni de- zile, 
nu numai în lăzi și 
baloturi, ci și în va
goane. Exemplificăm. 
Un vagon cu mobilă 
sosit în port la 26 au
gust stă și acum în
cărcat. Și mobila vrea 
să facă plajă, pe lito
ral, și a constatat că-1 
apa rece ? Alte cîteva 
zeci de vagoane 
zahăr, minereu, 
căror beneficiari sînt 
cunosciiți, blochează 
liniile triajului C.F.R. 
din port. Recidiva 
„pachețelului" fără 
stăpîn trebuie cît mai 
grabnic curmată de 
cei în drept : D.N.-Mt 
„Navroriî*, C.F.R.-tfi ' 

portuare 
exte-

I

Tg. Mureș, țesă- 
și încălțăminte

Lt.I LII LUjȚlpj.* .

„Navroril*, 
și unitățile 
care fac comerț 
rior.

Doar sezonul 
tic nu prea e in

HUNEDOARA Schimburile

cu 
ai

turis
tei.

prelungite se
Pe ogoarele județului Hune

doara cooperatorii și mecaniza
torii depun eforturi mari pen
tru ca fiecare parcelă care în
trunește condiții pentru intra
rea tractoarelor să fie însămîn- 
țată în cel mai scurt timp. Da
torită acestor străduințe, viteza 
medie la însămînțări a crescut. 
Se lucrează fără întrerupere. 
Schimburile prelungite, pînă târ
ziu in noapte, s-au generalizat 
in tot județul.

In scopul utilizării depline a 
capacității mașinilor și semănă
torilor s-a indicat ca tractoa
rele și semănătorii® să fie con
centrate la acele cooperative 
care au terenuri apte pentru 
Insămînțat. Așa s-a procedat la 
cooperativele agricole din Orăș-

generalizează
tie, Căstău, Orăștioara de Sus, 
șl altele unde procentul însă- 
mînțărilor a urcat la peste 80 
,1a sută din suprafața. planifica
tă. Miercuri și joi, de pildă, 
datorită concentrării unor forțe 
suplimentare, la cooperativa a- 
gricolă Sibișel, de la numai 10 
la sută suprafața însămînțată 
a ajuns la 85 la sută. Utilizîn- 
du-se din plin această metodă 
pe ansamblul consiliului inter- 
cooperatist Orăștie, suprafețele 
însămînțate au crescut cu pes
te 20 procente în numai două 
zile. Totodată, pentru asigura
rea unei producții corespunză
toare în anul viitor s-a majo
rat norma de sămînță la hec
tar în funcție de cerințele con
crete ale fiecărei porțiuni de 
teren însămînțată.

țiel agricole județene, prin tre
cerea la lucru în schimburi 
prelungite, prin mobilizarea în
tregului potențial tehnic șl 
uman în zilele de marți, mier
curi și joi, viteza de lucru la 
însămînțatu' griului și a ce
lorlalte culturi a ajuns la 1350 
ha pe zi. fațf de 700 — 800 ha, 
cît se realizase în zilele pre
mergătoare. Cooperativele agri
cole din Măureni, Soșdea. Bu- 
chin, Vrăniuț, Cîmpia, Socol, 
Pojejena, Fizeș au terminat în- 
sămînțările, iar unele din aces
te unități au hotărît să cultive 
suplimentar suprafețe însemna
te cu grîu. Pînă acum, pe ju
deț, cooperativele agricole au 
insămînțat 63 la sută din su-

TELEORMAN

prafețele destinate grîuluî șl 
celorlalte culturi de toamnă. în 
schimb, în întreprinderile agri
cole de stat nu s-au realizat 
decît 48 la sută din suprafețele 
planificate. Sînt cooperative 
agricole unde se mai aș
teaptă fără motiv să se zvînte 
terenul. fără să se identifice 
suprafețele mai mici care se pot 
lucra. Printre alții, au luat scu
za în brațe, cooperatorii din 
Prilipeț, Bănia, Eftimie Murgu 
și din alte sate. Consiliile de 
conducere și specialiștii din a- 
ceste unități ar trebui să de
pisteze cu mai mult simț de 
răspundere și operativitate fie
care suprafață care poate fi a- 
rată și însămînțată.

Se lucrează

CONSTANȚA Transportul —
Cum din praf

mai bine, dar nu cil se poate

CARAȘ- 
SEVERIN

linii insămintează,
alții caută scuze

Măsurile luate pentru accele
rarea ritmului la însămînțarea 
culturilor de toamnă își arată

efectul șl în județul Caraș-Se- 
verin. Așa cum ne preciza ing. 
Petru Vișescu, directorul direc-

Cooperativele agricole din 
județul Teleorman au semănat, 
pînă la 3 noiembrie a.c., 51700 
ha cu grîu, ceea ce reprezintă 
47 la sută din prevederi. A- 
ceastă suprafață s-a realizat 
aproape în întregime în unită
țile din sudul județului, în zona 
de nord, excesul de umiditate 
fiind atît de ridicat, îneît, pînă 
acum, nu s-a putut intra în 
cîmp. Ținînd seama că aceste

condiții persistă, s-a hotărît ca 
unitățile care au posibilități să 
însămînțeze peste sarcinile de 
plan circa 4 000 ha cu grîu. 
Pentru a deschide un front de 
lucru mai larg semănătorilor 
s-a organizat redistribuirea ma
șinilor între unități. De exem
plu. de la S.M.A. Ciolănești, O- 
dobeasca, Rădoiești, Vîrtoape, 
Roșiori și Tătărăști, în raza că
rora nu se poate lucra, peste 
100 tractoare cu pluguri și 
discuri au fost deplasate acolo 
unde sînt condiții pentru semă
nat. Această măsură și altele au 
determinat creșterea vitezei de 
lucru la semănat în cooperati
vele agricole Conțești, Brînceni, 
Furculești, Cringeni etc. unde 
însămînțarea grîuluî este pe 
terminate.

Bine procedează acele unități 
care după realizarea planului 
inițial trec operativ la însă
mînțarea suprafețelor supli
mentare.

In ultima săptămînă, pe an
samblul cooperativelor agricole 
din județul Teleorman s-a rea
lizat o viteză medie zilnică la 
semănat de 4 000—5 000 ha cu 
grîu. Sînt însă numeroase e- 
xemple care dovedesc că se 
poate realiza un ritm n>ai ridi
cat la semănat. In primul rînd 
este vorba de modul diferit 
cum se folosesc mijloacele me
canice acolo unde se poate se
măna, apoi de felul în care este 
pregătit și mai mult chiar, eli
berat terenul pentru , însămîn
țări.

Se impune, și este posibil, ca 
printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin înlăturarea opera
tivă a defecțiunilor, semănatul 
să fie intensificat.

prima urgentă pe agenția 
lucrărilor agricole

Unitățile agricole de stat și 
cooperatiste din județul Con
stanța au strîns pînă joi recolta 
de pe circa 68 000 hectare cu 
porumb. La direcția agricolă ju
dețeană se apreciază fă în 7—8 
zile bune de lucru, prin menți
nerea gradului actual ridicat de 
mobilizare a forțelor, porumbul 
poate fi recoltat de pe întreaga 
suprafață cultivată. Ceea ce a 
devenit însă prioritar acum este 
transportul recoltei din cîmp. 
Mijloacele de transport sînt a- 
sigurate. Zilnic, aproape 1 600 
autocamioane și tractoare cu re
morci sînt rezervate în exclusi
vitate porumbului. La acestea 
se adaugă numeroase atelaje 
cu tracțiune animală ale coope
rativelor agricole. Astfel, la 
cooperativa agricolă Cobadin. 
ceea .ce se culege ziua, cel târ
ziu seara se ridică de pe cîmp. 
O grijă deosebită pentru trans
portul și depozitarea recoltei 
întâlnim la cooperativele agri
cole din Oltina, Chirnogeni, în 
fermele întreprinderilor agricole 
de stat Dorobanțu, Mihail Ko- 
gălniceanu, Tîrgușor.

Fără a dispune de o evaluare 
precisă, pe cîmp, în cooperati
vele agricole și întreprinderile 
agricole de stat se află mii de 
tone de porumb cules de mult, 
întîlnim asemenea aspecte la 
cooperativele agricole Albești, 
Limanu, Agigea, Movilița și al
tele care n-au transportat pînă 
acum la bazele de recepție de
cît cîteva tone de porumb sau 
chiar deloc. La Movilița, de 
exemplu, erau joi dimineața 
două autocamioane și un trac
tor cu remorcă la marginea 
unui lan pentru a încărca po
rumbul din grămezi. Nu era 
însă nimeni la încărcat. O si
tuație similară întîlnim la între
prinderea agricolă de stat Negru 
Vodă. Mijloacele de transport 
aflate la o fermă din apropierea 
localității Cotu Văii — două 
tractoare cu cîte două remorci 
— așteptau de aproape două ore 
să fie încărcate.

Specialiștii din unitățile a- 
gricole trebuie să se ocupe. în 
aceste zile, nu numai de recol
tatul porumbului ci, mai cu 
seamă, de transport și depozita
rea recoltei.

VRANCEA; K I® efrt nu-i
prea mare cM e vorba 

de soarta recoltei
In județul Vrancea, viteza zil

nică la recoltatul porumbului a 
ajuns la 1 350 ha. Excesul de 
umiditate constituie însă o pie
dică serioasă în calea mijloace
lor de transport. Iată de ce me
canizatorii au confecționat 60 de 
remorci din cadru metalic și pe
reți din plasă de sîrmă. cu ca
pacitatea de 700 kg fiecare. Re
morcile sînt montate pe tiranții 
de la tractor. Astfel echipat, un 
tractor scoate zilnic 15—16 tone 
știuleți. oricît de moale ar fi 
pămîntul.

De cîteva zile s-a trecut la 
producerea unui nou mijloc de 
transport. Este vorba de re

morci monoaxe, cu capacitatea 
de 2,5 tone, cu roți de la com
binele C-l și C-3. Prima re
morcă a dat rezultate bune pe 
terenurile cu exces de umidita
te. La chemarea biroului comi
tetului județean de partid, în 
sprijinul mecanizatorilor au ve
nit mecanicii de la C.E.I.L. 
Focșani, de la întreprinderea de 
industrie locală, care au con
struit repede 104 astfel de re
morci și le-au trimis cooperati
velor Cimpineanca. Golești. Po
pești, Urechești și altele, unde 
producția de porumb este scoa
să din cîmp și depozitată în 
condiții bune.

se face pulbere
împotrlva poluării 

se duce o luptă tot 
mai hotărîtă. Apele, 
aerul, vegetația tre
buie ocrotite de efec
tele nocive ale fumu
lui, prafului și rezi
duurilor chimice. Ae
rul să fie curat, ape
le limpezi.

O deviză care se 
pare că a găsit destul 
de greu înțelegere la 
Fabrica de produse 
refractare din Alba 
Iulia. Zilnic, această 
uifîtate aruncă în at
mosferă nori groși de 
praf, pulbere de ar
gilă și alumină, care 
se depun pe case, pe 
culturi. Fișele de ob
servație și măsurăto
rile efectuate de că
tre Inspectoratul sa
nitar județean Alba 
dovedesc că depune
rile do praf, prove
nind din sursa amin
tită, depășesc cu mult 
normele sanitare ad
mise. Chemată la or
dine de autorități, a- 
lannată de pierderile 
de materie primă da
torate pulverizării ei 
în atmosferă, condu
cerea unității a trecut 
la acțiune. încă din 
primăvară a fost adus 
în fabrică un electro- 
filtru. Apoi, la între
prinderea metalurgi-

că din Aiud s-au rea
lizat confecțiile meta
lice necesare. A mai 
rămas de executat 
fundația de beton 
pentru montarea in
stalației.

— Această lucrare 
a fost predată pentru 
execuție șantierului 
Alba Iplla al Trustu
lui de construcții in
dustriale Cluj, ne-a 
informat ing. Emil 
Mohai, directorul ge
neral al Centralei in
dustriale dc produse 
refractare din Alba 
Iulia. Constructorul 
s-a apucat de lucru 
cu întârziere și pînă 
acum n-a făcut mai 
nimic. De o lună de 
zile trebuia să încea
pă montarea electro- 
filtrului la morile 
A.J.M., principala sur
să de praf din fabri
că.

Beneficiarul a soli
citat de mai multe ori 
constructorului să im
pulsioneze ritmul e- 
xecuției. Insă și con
structorii umblă cu 
prafuri ; promit mul
te și fac puțin. Ce este 
totuși de făcut ? Nu 
se mai poate aștepta 
ca și din electrofil- 
trul, care stă de luni 
de zile fără rost, să 
se aleagă... praful.

0 poveste

intr-adevăr... bovină
In ziua de 22 sep

tembrie a.c.. 113 vaci 
ale cooperativei agri
cole Brătășanca, jude
țul Prahova, ieșiseră la 
păscut. Inginerului-șef 
Emil Vladimirescu i-a 

o idee : „Ia bă- 
voi animalele 

combină, a stri

Emil 
venit 
gați 
după 
gat el îngrijitorilor. Să 
se înfrupte și elp mai 
din plin...". Cornutele, 
văzîndu-se in porum
bul verde proaspăt 
tăiat, au căutat știuleți 
cu boabele în lapte- 
ceară. Și i-au consu
mat cu lăcomie. N-a- 
veau de unde ști cît 
poate fi de dăunătoare 
o masă atât de copioa
să. „Pe la mijlocul

nopții, ne-a relatat dr. 
Gheorghe Mușat de la 
Inspectoratul sanitar 
veterinar al județului, 
efectele intoxicației cu 
știuleți au început să 
se arate. Am fost che
mați telefonic, noi, cei 
de la inspectorat, să 
intervenim. Am depla
sat patru medici și 
vreo șapte asistenți 
veterinari. în final, cu 
toate eforturile și in
tervențiile noastre, 16 
vaci au trebuit să fie 
sacrificate". Acum este 
normal ca inginerul- 
șef să plătească dau
nele aduse coopera
tivei. La așa „specia
list", așa recompensă.

O poveste într-ade- 
văr ... bovină.
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Dragostea dezinteresată 
față de patrie și dorința de 
a-i fi util au constituit din- 
totdeauna esența patriotis
mului. Cele două senti
mente se împletesc armo
nios șl unitar de-a lungul 
istoriei artei noastre in 
creația artiștilor plastici 
cuprinse fiind, deopotrivă, 
cu maximum de eficacitate.

Exemplul marilor noștri 
artiști : N. Grigorescu, Ion 
Andreescu, St. Luchian, 
Gh. Petrașcu, N. Tonitza, 
D. Ghiață ș.a., ca și al ar
tiștilor autentici contem
porani, este concludent. 
Numele și operele lor re
constituie pagini de istorie' 
ca și imaginile pitorești ale 
naturii transformate de om 
într-o cronică sugestivă a 
ceea ce țara noastră are 
mai autentic și înălțător ca 
bogăție spirituală. Opere
le lor artistice sint rezul
tatul împletirii talentului 
cu pasiunea și dragostea 
pentru patrie, devenind mai 
mult decît simple sau reci 
documente, tezaurul pe care 
se înalță edificiul spiritual 
al patriei. Există, fără în
doială, și opere care recon
stituie un trecut istoric 
sau reactualizează figurile 
marcante ale unor patrioți 
luminați, ca urmare a unor 
comenzi sociale ațordate u- 
nor artiști străini. Așa s-a 
ridicat monumentul „Mihai 
Viteazul" din București Sau 
„Ștefan cel Mare" la Iași, 
desigur în defavoarea afir
mării unor talente autoh
tone ca X. Georgescu ori D. 
Paclurca, sau cîteva com
poziții și portrete in pictu
ră, realizate de artiști 
străini, pe baza documen
telor existente. Dar nici un 
artist străin nu ar fi reușit 
să zugrăvească cu atîta pa
tos și veridicitate luptele 
pentru neatirnare din 1877 
ca Nicolae Grigorescu, zgu
duitoarele scene ale răscoa
lelor țărănești din 1907 ca 
Ștefan Luchian, momentele 
luptei ceferiștilor din 1933 
ca Vasile Dobrian în gra
vură, înălțătoarele mani
festări patriotice pentru re
construirea tării, după 1944, 
ca Marius Bunescu, Al. 
Ciucurencu, Șt. Constanti- 
nescu, B. Covaliu. V. 
mășan ș.a.

Sentimentul patriotic 
evident în tot ceea ce 
artist realizează, animat de 
dragostea față de țară și 
interesat de destinele po
porului său, și este atașat 
clasei muncitoare purtă
toare a progresului. Uneori 
chiar și într-un peisaj sau 
o floare, sentimentul 
gostei pentru această 
apare evident.

Dar patriotismul se

Al-

este
un

dra- 
țară

ma-

r

nifestă plenar mai ales in 
compozițiile picturale, ce 
îmbină cunoașterea și au
tenticul cu pasiunea și ta
lentul.

Servituțiile și înțelesurile, 
pe care Ie atribuim azi 
compoziției în artele plas
tice, sint însă diverse și 
uneori aparent contradicto
rii. Aceasta, fiindcă tradi
ția și istoria ne-au învățat 
că orice compoziție are un 
subiect, iar de la impresio
nism. spre cele mai actuale 
tendințe, subiectul pare să 
nu mai fie considerat decît

condiționa valoarea și ac
tualitatea unei compoziții 
de exprimarea unui senti
ment, de conturarea unei 
idei, de redarea unei sem
nificații și îndeosebi de 
transmiterea unui mesaj 
social-uman.

într-adevăr dintre toate 
genurile artei, compoziția 
este purtătoarea unui me
saj uman cu sensuri filo
zofice, Ideologice, sociale, 
istorice etc., ceea ce și jus
tifică procesul mal compli
cat de elaborare, de parti
cipare intelectuală și afec-

sau un fapt ooncret din is
toria ori actualitatea țării 
noastre într-o compoziție 
picturală este diversă. Nu 
înseamnă că- folosind sinte
za sau simbolul nu poți fi 
și patriot ! Pictorul Ion Țu- 
culescu, prin legătura pro
fundă cu tradițiile artei 
populare ale compozițiilor 
sale folclorice și totemice, 
prin căutarea sensului pri
mar al existenței și conti
nuității, prin respingerea 
detaliilor documentare, păs
trează puternic sentimentul 
curat și nobil pe care-1 ge-

Sensul vibrant ai
compoziției picturale

VOCAȚIA PATRIOTICĂ
avînd o valoare relativă. 
Unii artiști acordă mai mul
tă importanță simbolurilor, 
sensurilor emoționale ale 
culorilor sau sintezei dale
lor decît figurării exacte a 
unui fapt concret de viață. 
De aceea nu ne mai contra
riază cind unii pictori își 
intitulează tablourile, in 
lipsa unor subiecte concre
te, doar „compoziții", consi- 
derînd compoziția o supra
față organizată cromatic. 
Există și latura opusă, a 
celor care înțeleg prin com
poziție doar ilustrarea unei 
teme, ducînd dorul acelor 
epoci trecute în care pic
torii urmăreau o operă do
cumentară completă, avînd 
o valoare literară propice 
instruirii, educării sau a- 
muzării privitorului.

în toate cazurile, fie că 
sîntem în prezența unei 
concepții tradiționale sau 
moderne, compoziția este 
însă rezultatul unei inteli
gențe artistice, adică al a- 
celei facultăți deosebite, 
care depinde de inspirație, 
civilizație, cultură, teorii și 
experiențe. Astfel conce- 
pînd compoziția, nu vom 
implica neapărat numai su
biectul didactic, istoric, psi
hologic sau de gen, dar nici 
nu-1 vom exclude, ci vom

tivă ale artistului. Forma, 
care îmbracă acest mesaj 
este diversă, în funcție de 
concepțiile, de inteligența, 
experiența, 
artistului, 
care s-a ridicat, de trecu
tul care- l-a influențat. Este 
un lucru dar că nu poți 
face o compoziție dacă nu 
ai ce spune, dacă nu de
clari ceva, să comunici o 
idee, un mesaj, un senti
ment, o atitudine.

Privind numeroasele com
poziții ale unuia dintre cei 
mai înzestrați pictori con
temporani — Al. Ciucurcn- 
cu, privind „Ana Ipătescu", 
„Episodul răscoalelor", „1 
Mai -liber", „într-o coope
rativă" ș.a. înțelegem mai 
profund cuvintele sale : 
„Mai presus însă de pro
blemele de limbaj, cred că 
stă problema atitudinii ar
tistului față de epoca sa. 
Esențialul este să știi să-ți 
deschizi ochii și mintea și 
sufletul în fata vieții, care 
se ridică înaintea ta. $i nu
mai atunci vel putea aduce 
o dreaptă mărturie asupra 
ei cind vei ști să vezi, să 
înțelegi și să simți realita
tea ca un adevărat artist al 
vremii tale".

Așa cum arătam, modali
tatea de a exprima o idee

personaiitatea
de mediul din

nerează spațiul spiritual al 
patriei.

Solicitarea exercițiului de 
sinteză in construcția com
poziției este, fără îndoială. 
Un cîștig al artei contem
porane, dar sinteza nu este 
posibilă fără cunoaștere și 
analiză. Grecii aveau drep
tate afirmînd că ideea fe
cundează principiul fru
mosului și că ceea ce apare 
frumos este just, iar ceea 
ce este adevărat nu poate 
fi decît frumos.

Adeseori 3-a înțeles gre
șit valoarea și randamentul 
sintezei in compoziția artis
tică. Aprecierea culorii pu
re, a semnului grafic sau a 
obiectului banal redat natu
ralist, ca elemente de sine 
stătătoare în compoziția ar
tistică, doar cu valoare 
„plastică", a lansat arta în 
sfere, spirituale în afara 
transmiterii unor mesaje 
accesibile maselor largi. 
Tabloul a devenit în acest 
sens expresia unui „teribil 
orgoliu" individualist, care, 
pentru a fi adus la nive
lul înțelegerii privitorului, 
are nevoie de lecții pline de 
un limbaj al neologismelor, 
în orice caz, el este sărăcit 
de căldura sentimentului 
patriotic și devine expresia 
unui cosmopolitism morbid.

Fernand Leger, unul din
tre promotorii artei moder
ne contemporane, reprezen
tantul caracteristic al civi
lizației și „mașinismului" 
modern, arăta că valoarea 
unei compoziții picturale se 
află în raport direct cu can
titatea de realism. Opera de 
artă are o legătură cu via
ța, societatea, cu experien
țele și ideile noastre. Ea 
invită la comparații și iden
tificări. Experiența și preo
cupările noastre actuale in
tervin activ în recunoaște
rea și interpretarea forme
lor. Opera de artă este ast
fel un semnal, publicul un 
receptor. Semnalul conține 
un sens, o semnificație, el 
corespunde unei necesități 
istorice și ideologice. El 
trebuie să emoționeze, să 
exprime sentimente puter
nice.

în redarea unității artist
public, sentimentul patrio
tic pare a fi cel mal cu
prinzător, puntea de legă
tură, limbajul comun, de
oarece el rezultă din pasiu
nea ideilor, din dragostea 
față de oameni, din mili
tarea pentru adevăr și pro
gres, din cultul pentru isto
rie și peisajul patriei. De 
aceea compoziția picturală 
cu sensuri patriotice apare 
ca cea mai necesară și fun
damentală in creația artiș
tilor contemporani.

După o perioadă de tato
nări și experimentări cele 
mai multe muzee îșf propun 
revizuirea expozițiilor lor, 
pentru a reface expunerea 
tablourilor pe baza 
mal semnificative 
naționale, 
expoziția 
sculptură 
București, 
chide în luna decembrie, va 
fi închinată aniversării a 25 
de ani de la proclamarea 
republicii, anuhțîndu-se ca 
o amplă solicitare de com
poziții cuprinzătoare a sem
nificației acestui eveniment 
revoluționar din istoria pa
triei noastre.

Fără îndoială, nu așteaptă 
nimeni compoziții didactice, 
schematice, festive sau de 
un literat.urism banal și ne
convingător, ci acele com
poziții al căror sens sau 
sentiment să fie patriotic, 
să emoționeze prin origina
litatea rezolvării plastice,' 
prin forța comunicării unui 
mesaj, acele opere care să 
stăruie în memoria și su
fletele noastre prin auten
ticitatea și forța exprimării 
unei idei sau a unor as
pecte din viața poporului 
nostru.

MANIFESTĂRI
CULTURAL-STIINTIFICE

s »

Teatrul iugoslav de dramă din 
Belgrad și-a inaugurat, vineri seara, 
turneul în tara noastră, prezentînd 
pe scena Teatrului „C. I. Nottara" 
spectacolul „Barbarii" de Maxim 
Gorki.

Piesa este pusă în scenă de regizo
rul Stevo Jigon, în scenografia lui 
Petar Pașici. Din distribuție au făcut 
parte Stevo Jigon, Ivan Iagodici, 
Mirjana Vikojioici, Zoran Ristano- 
vici, Bosilka Boți, Tvijeta Mesici, 
Elena Jigon și alții.

Spectacolul 
mos succes.

s-a bucurat de un fru-

★

împlinirii a 100 de aniCu prilejul
de la nașterea gînditorului român Pe
tre P. Negulescu, la Casa oamenilor 
de știință din Capitală a avut loc, 
vineri, o sesiune științifică organizată 
de secția de filozofie și logică a Aca
demiei de științe sociale și politice, 
în colaborare cu Institutul de filozo
fie.

în cuvîntul de deschidere, Dumitru 
Ghișe, președintele Secției de filozofie 
și logică a Academiei de științe so
ciale și politice, s-a referit la perso
nalitatea și opera lui Petre P. Negu- 
lescu — unul dintre cei mai de sea
mă ginditori români ai epocii inter
belice.

r
„CU MlINILE

CURATE"

celor 
opere 

Nu întîmplător 
de pictură și 
a municipiului 
oare se va des-

Mircea DEAC

★

Vineri seară, la Opera Română 
din București a avut loc, într-o nouă 
montare, spectacolul cu opera „O 
noapte furtunoasă", comedie muzi
cală realizată de 
nescu, după piesa 
de I. L. CaTâgiâle.

Direcția de scenă
Iui emerit Jean Rinzescu, iar condu
cerea muzicală lui Paul Popescu.

Și-au dat concursul soliști de frun- 
‘te ai primei noastre scene lirice.

★

La București, s*au încheiat vineri 
lucrările simpozionului intitulat 
„Metode experimentale în mecanica 
aplicată".

Timp de trei zile au fost prezentate 
24 de comunicări tratînd problemele 
actuale din domeniul mecanicii soli
delor.

Reuniunea a prilejuit sublinierea 
activității laborioase desfășurate în 
decurs de patru ani de colectivul la
boratorului de rezistența materialelor, 
in colaborare cu specialiști din Anglia, 
Belgia, Franța, care au lucrat la 
proiectul P.N.U.D. — UNESCO, 
Rom 
vintul 
docent Gheorghe Buzdugan, 
ședințele comitetului de onoare al 
simpozionului, a relevat că o astfel de 
cooperare poate să continue și in 
viitor sub diferite forme. în acest 
sens, a spus vorbitorul, am hotărît să 
organizăm în anul 1974, la Timișoara, 
o conferință națională asupra tehnicii 
vibrațiilor.

Paul Constanti- 
cu același nume

aparține artistu-

P.N.U.D.
3-Politehnica. Rostind 

de închidere, prof.
cu- 
dr. 

pre-

(Agerpres)

O piesă despre și pentru tineret, 
jdar care se adresează foarte bine 
gi celor vîrstnici, o piesă despre 
romantismul adolescenților dece
niului șapte, ai acestui deceniu su* 
pertehnic, cind sentimentele ar pă
rea să se retragă din fața calcula
toarelor electronice, o piesă despre 
iubire și despre ce credem noi, cei 
mai vîrstnici, că a încetat să mai 
fie iubire, și nu a încetat, pentru 
că iubirea nu este și nu poate fi 
o modă, și nici o descoperire știin
țifică, și nici o invenție tehnică nu 
poate face să înceteze actualitatea 
perpetuă a celui mai frumos dintre 
sentimentele care înnobilează ființa 
umană.

Așadar, în plin 
douăzeci, o po
veste da iubire 
sfișietoare, pentru 
cei care o 
iese, evident, 
și pentru noi 
reroasă, în 
sura în care 
țelegem că 
toate prejudecă
țile i 
să-șl 
măcar 
lor influență, 
poveste ’ .
curaj în aceeași 
vreme, despre,
curajul tinerilor 
de a fi responsa
bili în fata vieții, 
dar și despre cu
rajul părinților 
de a privi adevă
rul în față și de 
a înțelege că și 
copiii lor cresc.

Iată, în fond, 
principalele ar
gumente ale con
fruntării, propuse 
de scriitorul so
vietic Mihail Roscin. în. dra
ma romantică „Valentin și Va
lentina" — in care vom recu
noaște ușor universul dramatur
giei sovietice de după război, ilus
trată elocvent și în primul rind de 
un Arbuzov, universul unor dezba
teri adeseori patetice, întotdeauna 
angajante, invitînd deschis și de
liberat spectatorul să participe la 
formularea soluțiilor diverse pe 
care viața le cere, uneori, pentru 
una și aceeași situație.

Jucată în premieră absolută la 
teatrul „Sovremennik" în 1971, 
piesa lui Roscin a cucerit repede 
sufragiile tineretului moscovit, 
dînd naștere la aprinse dispute, 
povestea de dragoste a studenților 
Valentin și Valentina dovedindu-se 
capabilă să reverbereze, prin sem
nificațiile ei, 
purificatoare, 
dramei în 
determină

însăși atît de interesantă, din de
rularea întîmplărilor, din franche
țea expunerii. în fond, nici romanul 
lui Segal, „Love Story“, nu exce
lează sub raport literar, pentru 
destul de mulți cititori, și mai ales 
pentru exegeții literari, valoarea 
lui estetică aflîndu-se sub semnul 
discuției, 
inspirat

Filmul însuși, care a 
__ r . . romanul, justifieîndu-și 
enormul succes prin arta scenaris
tului și a regizorului de a sugera 
puritatea unei posibile

final de secol

r______ ___ ; superbe
iubiri. n-a făcut altceva decît să 
n? demonstreze faptul că. adevă
rul vieții, singurul, poate con
duce o operă literară, tea
trală sau cinematografică la acel 
fericit impact cu publicul cind

tra
der 
du- 
mă- 
în- 
nu

au încetat 
exercite 

• inhibanta 
O 

despre

„VALENTIN
SI VALENTINA"

de Mihail ROSCIN
LA TEATRUL

LUCIA STURDZA BULANDRA

acesta se recunoaște în ipostazele 
propuse de creator. Firește, nu în* 
timplător am adus în discuție acest 
film, piesa lui Roscin întîlnin- 
du-se cu el cel puțin in ceea ce 
privește modalitatea abordării unui 
conflict asemănător. Ce ne este 
nouă apropiat insă, in dezbaterea 
la care ne invită Roscin, este in
transigența cu care scriitorul vor-

cronica teatrală

nobile sentimente 
Curind. succesul 

fața spectatorilor, 
...... .......  prestigioasa scenă a 
M.H.A.T.-ului să propună și ea o 
versiune spectaculară istoriei aces
tor Romeo și Julieta moderni. A- 
devărul este că succesul piesei lui 
Roscin se justifică, și sînt convins 
că se va justifica astfel și la noi, 
în primul rind prin autenticitatea 
problematicii de inspirație etică, 
prin sinceritatea comunicării date
lor unei realități necontrafăcute, 
prin poezia frustă a sentimentului 
de cotidian pe care îl transmite în
treaga desfășurare a acțiunii, pla
sată atît de firesc în actualitatea, 
pentru fiecare spectator, imediată.

Din punct de vedere dramaturgie 
ne aflăm, de fapt, în fata unui 
scenariu de inspirație cinematogra
fică, oferind regiei și scenografiei 
prilejul -să fantazeze și să respire 
liber, adică neîncorsetat de rigorile 
binecunoscute presupuse de drama 
clasică. Vreau să spun că piesa lui 
Roscin nu-și propune, literar vor- 

I bind, mai mult decît își propune 
un scenariu, meritele ei rezultînd 

I cu evidență din factologia prin ea

bește, prin eroii săi, în numele spec
tatorilor tineri, dar nu numai ti
neri, obligîndu-ne să medităm, 
toti. cu severă exigentă, la un a- 
devăr atit de simplu ; drep
tul iubirii și dreptul la iubire 
nu se pot sustrage dreptului, pe 
care toți îl avem, de a răspunde în 
fata societății, in fața viitorului, 
despre felul cum am, investit sen
timentele noastre, despre felul cum 
am apărat și ocrotim aceste sen
timente, despre felul cum am în
țeles să ne dăruim și să ne su
punem, curajoși, sentimentului de 
iubire. Povestea de dragoste pe care 
Roscin a intitulat-o „Valentin și 
Valentina" nu este însă, cum s-ar 
bănui, poate, nici lacrimogenă, 
nici didacticistă, scriitorul distin- 
gindu-se cu eleganță Și ca un fin 
ironist care știe să nu răpească 
realității nimic din ceea ce con
stituie farmecul ei pitoresc. Astfel, 
desfășurarea conflictului care opune 
iubirii dintre Valentin și Valentina 
agresiva lipsă de Înțelegere a fa
miliei eroinei, dar și momentele de 
ezitare și de nesiguranță ale erou
lui, confruntat destul de brusc și 
de brutal cu dreptul de a-și apăra 
dragostea, este, în piesa lui Roscin, 
plină de culoare și chiar de umor.

>
Definitorie rămîne insă nota de 
poezie, adeseori aspră, nu o dată 
Insă și trandafiriu smălțuită, sin
ceră întotdeauna și- întotdeauna 
atît de apropiată de universul re
confortant al adolescentei.

Sîntem convinși că și pe scena 
teatrului „Lucia Sturdza Bulandra", 
piesa lui N. Roscin va face 
succes, primele ei întilniri cu pu
blicul românesc fiind, de cel mai 
bun augur. Interpretată, în rolu- 
lurile protagoniste, de doi ac
tori binecunoscuți pentru da
rul lor de a sugera scenic poezia 
adolescenței, Mariana Mihut-Va- 
lentina și Florian Pittlș-Valentin. 
piesa își asigură, in debutul ei 
bucureștean, calea cea mai directă 

spre spectatori. 
Dar, cum e și fi
resc, transpune
rea scenică a pie
sei este mult mai 
complexă și va 
trebui să subli
niem contribuția 
regizorală a ac
torului Adrian 
Georgescu, pre
cum și a sceno
grafului, la fel de 
puțin cunoscut 
Doris Jurgea, a- 
mindoi s-trăduin- 
du-se să afle so
luții plastice ono
rabile, fără insă 
a forța aripile u- 
nei cuminți fan
tezii. Rămîn ac
torii, convinși de 
misiunea lor și 
de poezia textu
lui, căruia îi îm
prumută căldură, 
culoarea merita
tă și dinamism. 
Jucînd drama 
neînțelegerii și a 

supunerii la prejudecăți inhibante, 
pe care o trăiește mama Valentinei, 
Gina Petrini ne reamintește exis
tența unei actrițe care merită mai 
mult. Un rol fără importanță în 
economia piesei, rolul Bunicii, 
prinde relief și culoare datorită 
actriței Văii Voiculescu-Pepino, 
Liza, mama lui Valentin, și Rita, 
prietena acesteia, amîndouă roluri 
cu valoare de contrast în jocul 
conflictului, sînt interpretate pi
toresc, sau cu pitoresc, de Ica 
tache și de Maria Gligor. 
Oancea propune imaginea 
rească și plină de căldură a 
tînăr ofițer de marină. Elena 
ragiu desenează cu buna fantezie 
portretul unei tinere vag dezorien
tate, pe chipul căreia și-a pus du
reros amprenta o tristă experiență 
de viață, rezultat al păienjenișului 
de prejudecăți cărora a trebuit să 
li se supună, sau cărora n-a știut 
și n-a izbutit să li se opună. Din 
grupul studenților, destul de im
provizat regizoral, deși rolul lor ar 
fi trebuit să capete o semnificație 
superioară, se detașează, cu farmec 
personal și cu dezinvoltura talen
tului în plină afirmare, interpreta 
Dinei, tînăra actriță a teatrului 
„Bulandra" — Valeria Marian. Un 
rol de bonom, cu autentice resurse 
de rezoneur, Volodea îi prilejuiește 
lui Cornel Coman o compoziție sa
vuroasă, recomandîndu-1 din nou 
pe actor, mai cunoscut, și nu din 
vina lui, în film decît în teatru, 
în sfîrșit, revenind la protagoniști 
aș vrea să observ că remarcabilul 
talent al Marianei Mihuț nu pare 
scutit, nici in. acest rol, pe care-1 
semnează cu autoritate, de o anume 
uniformitate a mijloacelor, după 
cum Florian Pittiș ar putea să facă, 
și cu succes, efortul 
trage unui anume 
manierism.

DOUA spectacole extraordinare cu opera „aidaII

tt

Dinu

de a se sus- 
preatimpuriu

SĂRAIW

JlL.iJei '.J •
în cadrul seriilor de specta- 

cole-eveniment, Opera Româ
nă a programat, pentru săptă- 
mina viitoare, la Sala Palatului, 
două spectacole extraordinare 
cu opera „Aida" de Giuseppe 
Verdi, în distribuții de mare 
prestigiu.

Spectacolele au loc in zilele de 
7 și 8 noiembrie și reunesc pe 
scenă, printre 
Albert Clipper 
vic Spiess (în 
Zenaida Pally

alții, pe tenorii 
(S.U.A.) și Ludo- 
rolul Radames), 
și Elena Cernei,

Magda Ianculescu și Mariana. 
Stoica, David Ohanesian și Octav 
Enigărescu, Nicolae Florei și 
Valentin Loghin. în celelalte ro
luri apar Maria Crișan, Elena 
Grigorescu, Nicolae Rafael și 
Viorel Ban, Antonius Nicolescu 
și Marcel Angelescu.

Conducerea muzicală aparține 
dirijorului Anatol Kisadji, iar 
direcția de scenă — regizorului 
Jean Rînzescu. Maestru de cor : 
Stelian Olariu.

Filmul românesc „Cu mîinile cu
rate" propune evocarea unor întim- 
plări petrecute în Bucureștii din 
primăvara anilor ’45. Cîteva imagini 

’ dramatice luate din jurnale de ac
tualități ale vremii, montate in su
gestivul generic al noii realizări, fi
xează de la început coordonatele de 
timp ale unei acțiuni antrenante, 
concepută în maniera de largă 
popularitate a filmului polițist.

Autorii readuc așadar, pe peli
culă, atmosfera de tensiune din pe
rioada imediat următoare Eliberării, 
fapte reale petrecute în acei ani. 
în orașul desfigurat de rănile încă 
singerînde provocate de război, 
bande înarmate de hoți și profitori 
puși pe înavuțire rapidă încercau 
să terorizeze și âă jefuiască orașul 
ca în codru, împiedicind restabilirea 
ordinii atit de 
vital necesară 
procesului de re
construcție. Sce
nariul, scris de 
Titus Popovici și 
Petre Sălcudea
nu, rememorea
ză — într-o po
vestire cinema
tografică alertă, 
personaje interesante, 
convingător — această 
lupta ascuțită, oglindită sub ti
tluri senzaționale în multe din 
ziarele “vremii, pentru anihilarea 
bandelor de jefuitori.

Un principal resort dramatic al 
filmului realizat — plecînd de la 
acest scenariu — de regizorul Ser
giu Nicolaescu îl constituie opdziția 
dintre două mentalități privind căile 
și mijloacele acceptabile într-o atare 
acțiune de asanare socială. Opoziția 
dmtre „metoda" comisarului Miclo
van (excelent trăgător, care și-a cu
cerit popularitatea lichidînd, în in
tervenții spectaculoase, un mare nu
măr de răufăcători) și principiile 
noului comisar-șef Mihai Roman 
(muncitor comunist, trimis fără o 
pregătire specială în această func
ție ; el devine adversarul violentelor 
sumare și își propune să-i facă ino
fensivi pe bandiți prin 
legalității, adueîndu-i în 
pletelor de judecată).

Pe ecran, înfruntarea 
doi eroi — fundamental deosebiți ca 
idealuri și ca structură umană, dar 
ajungind să se stimeze reciproc și 
să colaboreze, dat fiind că urmăresc, 
în fond, același tel imediat — este 
reliefată în secvențe dinamice, rigu
ros realizate din punct de vedere 
profesional. De fapt, ponderea prin
cipală o are evocarea luptei cu ban
diții — respectiv acele situații în 
care experiența și dezinvoltura poli
țistului de profesie apar, prin forța 
lucrurilor, în prim plan. Deși Ro
man are, datorită împrejurărilor, o 
poziție mai puțin favorabilă relie
fării sale ca personaj, cîteva episoa
de semnificative surprind integrarea 
sa in luptă și ascendentul pe care 
comisarul-șef il cîștigă, treptat, asu
pra versatului său coleg.

, Filmul nu-șî propune să ex) ’ 
în profunzime acest filon, altminteri 
generos șipt'opice înscrierii mai 
complexe a evocării în epocă.

După reușite superproducții cum 
au fost Dacii și Mihai Viteazul, după 
o dramă cu implicații psihologice, 
cum a fost Atunci i-am condamnat 
pe toți la moarte, Sergiu Nicolaescu 
abordează exigențele specifice fil
mului de factură polițistă, demon- 
strind stăpînirea mijloacelor de 
expresie cinematografică. Aseme
nea unor reprezentative creații ale 
genului — a căror experiență re-

cronica filmului

cu conflicte și 
conturate 

situație,

gizorul o fructifică prin prisma 
propriei personalități, preluind și 
unele sugestii străine, identifica
bile, filmul „Cu mîinile curate" 
are o tensiune crescindă și solicită, 
de la început și pînă la sfîrșit, in
teresul spectatorilor.

Interpreții sînt, în genere, fi
rești și se încadrează fără striden
țe în atmosfera particulară a fic
țiunii cinematografice. îl vom a- 
minti, pentru început, pe Ilarion 
Ciobanu (oomisarul-șef Roman). 
Actorul își întruchipează personajul 
cu măsură, cu grija de a comuni
ca, nuanțat și stîngăcia omului a- 
runcat pe nepregătite într-o situație 
plină de dificultăți și capcane, dar 
și fermitatea militantului dispus să 
învețe de la alții, fără a abdica însă 

nici un moment 
de la crezul și 
demnitatea sa de 
comunist. în ro
lul intrepiduilui co
misar Miclovan, 
Sergiu Nicolaes- 
cu — la fel ‘ de 
natural în sec
vențele unde lasă 
rafinamentul per- 
în momentele de 

Miclovan apare ca
să se întrevadă 
sonajului, ca și 
acțiune în care 
un as ai profesiei sale.

Un actor neprofesionist — Al. Do- 
brescu — joacă cu bune mijloace 
duplicitatea comisarului Patulea, iar 
Sebastian Papaiarii interpretează cu 
mult farmec un rol de mai mică în
tindere : pungașul Oarcă ; consem
năm, de asemenea, participarea 
unor actori ca Emanoil Petruț, Mo
nica Ghluță la diversitatea peisa
jului uman al evocării.

Actorii George Constantin (Se- 
maca, șeful bandei), Gh. Mihăiles- 
cu-Brăila (Buciurliga) împreună cu 
Gh. Dinică și cu alți interpreți ai 
rolurilor de bandiți creează per
sonaje care se rețin, chiar dacă — 
raportînd filmul la realitatea strictă 
a epocii evocate — „organizarea" 
răufăcătorilor după tipicul bandelor 
de gangsteri din timpul prohibiției, 
pare neverosimilă ; ca și momente 
de felul „ședinței" în care Semaca 
revendică șefia, sau al aceluia în 
care bandiții „cartelați" îi făgădu
iesc lui Roman să stîrpească omu
ciderea. Ceea ce prevalează și 
impune atenției este, în primul 
rind, autenticitatea eroilor princi
pali și nervul, dinamismul acțiunii, 
virtuțile de gen ale acestui film. 
Notăm aici, fără a intra în amă
nunte, contribuția de certă ținu
tă profesională, a întregii echipe 
— a operatorului Alexandru David 
și a scenografului Radu Boruzescu 
în primul rind, a compozitorului Ri
chard Oschanitzki sau inginerului 
de sunet A. Salamanian, a Mirunei 
Boruzescu (costumele) precum și a 
cascadorilor folosiți de regizor în 
cîteva secvențe de efect.

Filmul „Cu mîinile curate", cel 
dinții dintr-o suită de evocări con
sacrate de scenariștii Titus Popovici 

P .,e®| și Petre Sălcudeanu reconstituirii — 
min e intr-tun gen, cinematografic, de largă 

popularitate — unor realități sem
nificative ale primilor ani de după 
război, cucerește publicul. Și ne 
îndeamnă să credem că realizările 
următoare vor contribui, în ansam
blul lor, la configurarea unui tablou 
mai cuprinzător al realităților so
ciale și umane ale acelei epoci atît 
de frămîntate.

mijloacele 
fața com-

dintre cei

D. COSTIN

cinema
• Cu miinile curate : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30;- 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 2i, Favorit — 9,15; 
tl,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a tmblinzirea focului : SCALA — 
a,30; 13; 16,30; 20.
B A venit un soldat de pe front : 
CENTRAL — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Vă arăt eu vouă s VIITORUL — 
lfi: 18; 20.
• Născut
11,45; 14; 
a Sfinta 
MINA -
20,30.
a Noi trei și cilnele :
NOI — 9,15—20,15 in continuare.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Tora 1 Tora ! Tora 1 : DOINA
- 11; 14; 17; 20, DRUMUL SĂRII
- 15,30; 19. RAHOVA — 15.30; 19. 
a A fost odată un polițist : EX
CELSIOR — 8,30; 10.45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, FESTIVAL — 9; 11,15;

liber : CAPITOL — 9,30; 
16,15; 18,30; '20,45.
Tereza și diavolii : LU- 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

♦
TIMPURI

13,30; 16; 18,30: 21, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
a Fata care vinde flori : DACIA
— 9.30; 12;.................... .......
a Fuga e
— 8,45; 11; 
MODERN 
18,15; 20,30.
a Drum in penumbră : BUCEGI
— 15,30: 18; 20,30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 18; 20,30, COTROCENI
— 15,30: 18; 20,15.
a Eliberarea lui L. B. Jones : 
GRIVIȚA — 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-i ucide pe 
ticăloși — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
a Aleargă repede, aleargă liber : 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Colega mea, vrăjitoarea : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Creierul : UNIREA — 15,30;
17,45; 20.
• Logodnica frumosului dragon : 
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
a Marea hoinăreală-: VOLGA — 
9; 11,15; 13,45; 18,30; 21, 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.

15,15: 17,45; 20,15. 
sănătoasă : FEROVIAR 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
— 9; 11,15; 13.30; 16:

4 • x1 I

a Binecuvintați animalele șl co
piii : FERENTARI — 15,30; 17,45 ; 20. 
a Mania grandorii : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Anonimul venețian : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
a Agentul nr. 1 : MUNCA — 15,30; 
13; 20,15.
a Bambi : PACEA — 16; 18; 20, 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Dauria : FLACĂRA — 15,30; 19. 
a Opiul șl bita : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Mesagerul : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Cine cintă nu are glnduri rele : 
LAROMET — 15.30; 17,30; 19,30.
• Un candidat la președinție : 
ARTA — 15,30; 18: 20.15.
a Degetul de fier : VITAN — 15,30; 
18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20.

O Opera Română : Cavaleria
rusticană ; Paiațe — 19,30.
a Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comed|a) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20; (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20,
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; O scrisoare pierdută — 
20; (sala Studio) ; Valentin și Va
lentina — 20.
a Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) ; O lună la țară — 20.
a Teatrul Giuleștl : Vassa Jelez- 
nova — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 17, (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea — 15. 
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) ; Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun ! — 19,30.
a Ansamblul artistic „Ransodia 
Română" ; Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
a Circul „București" : La start... 
vedetele circului — 16; 19,30.
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A lămuri pe înțelesul
)

tuturor ce valoare au...

Este cunoscut rolul important ce revine propagandiștilor in cdu- 
carea economică a oamenilor. Și de ei depinde formarea membrilor 
de partid, a oamenilor muncii, ca buni gospodari. Propa
gandiștii sint chemați să explice nu numai ce importantă 
are acțiunea pentru economii, pentru combaterea risipei, dar 
și pe ce căi se poate realiza acest obiectiv la fiecare loc de muncă, 
cum trebuie acționat, incit cu cheltuieli minime să se obțină maxi
mum de eficiență. Ei sint chemați să ilustreze, cu exemple convin
gătoare, ce înseamnă pentru unitatea respectivă fiecare gram sau mi
limetru de materie primă, fiecare kilowat/oră irosit, ce reprezintă ase
menea pierderi, dacă sint insumate la scara economiei naționale.

în cele ce urmează, oferim propagandiștilor citeva argumente, date 
ți fapte in măsură să slujească acestei demonstrații și pe care, desi
gur, fiecare va trebui să le îmbogățească, potrivit realităților de la 
locul de muncă respectiv.

/------------------------------- ;--------------------- \
Din experiența unui propagandist

DESPRE ARTA
DE A CONVINGE

—
Nu-i vorba de nici un paradox in faptul 

că, devenind mai bogați, ni se cere să deve
nim in același timp mai economi, mai parci- 
monioși cu avutul societății. Pentru că una 
e să cheltuiești un gram de metal în plus la 
reperele unei producții de numai 100 de trac
toare și cu totul alta e să admiți per
sistența aceluiași adaos risipitor la o 
producție, să zicem, de 500 de ori 
mai mare ; una e să cheltuiești suplimentar 
un gram de fir pe metru pătrat la produc
ția de țesături de 1 milion de metri pătrați 
și alta la o producție de multe zeci de mi
lioane de metri pătrați.

O direcție importantă in care se cere orien
tată activitatea de propagandă este tocmai de 
a arăta ce semnificație au și pe ce căi se pot 
obține' in cel de-al doilea an al cincinalului 
economii de ordinul gramului.

Realitățile din numeroase fabrici și uzine 
atestă că radiografia gramului trebuie făcută 
pornind în primul rînd de la calitatea muncii 
dc concepție ; acest compartiment-„cheie“ al 
producției moderne este cel mai în măsură să 
dezvăluie tainicele ascunzători ale risipei, 
ale slabei ei'iciențe economice. Tocmai a- 
cest adevăr esențial nu trebuie să-l n! ar
dă din vedere propagandiștii, explicînd 
acuitatea recomandărilor conducerii parti
dului de a nu se precupeți nici un efort in 
direcția asimilării de produse noi și moderni
zării celor aflate în fabricație. Este menirea 
propagandiștilor care activează in comparti
mentele de concepție ale întreprinderilor să 
dezbată cu specialiștii aceste probleme, sâ-i 

k______________

Căile economisirii fiecărui gram de ma
terial adeseori se suprapun cu cele ale mili
metrului. Nu-i mai puțin adevărat însă că 
în multe împrejurări „procesul milimetri
lor" își are procedura sa proprie. Referi
tor tot la metal, propăgandiștii -trebuie să ex
plice că in spatele unui singur mill metru se 
ascund de multe ori sute de kilograme. Ca
racteristică în acest sens este situația exis
tentă mai ales în sectoarele așa-zise calde — 
turnătorii și forje. Lipsa unor tehnologii mo
derne în aceste sectoare face ca adeseori, 
chiar în uzine bine cotate sub raport tehnic 
să se utilizeze o cantitate dublă sau chiar 
triplă de oțel lichid pentru turnarea unui 
reper. Cei 5—10 milimetri de metal turnat 
in plus, peste cotele normale, declanșează 
o adevărată hemoragie de muncă socială. 
Simplificat, lucrurile se prezintă astfel : o 
cantitate de citeva zeci de tone de metal se 
plimbă continuu între cuptoare și grămada 
de deșeuri (cum este situația la uzina „Pro
gresul" din Brăila, de exemplu) ; îndepăr
tarea surplusului de metal turnat impune 
sporirea artificială a capacităților de prelu
crare, operație ce necesită adeseori însem
nate fonduri de investiții, majorarea arbi
trară a efectivelor de muncă.

Este de datoria propagandiștilor să 
prezinte, în sinul colectivelor de muncă 
unde se întîlnesc asemenea cazuri, calcule 
minuțioase, din care să rezulte clar întreaga 

stimuleze în formularea unor propuneri con
crete în direcția perfecționării propriei lor 
activități, a identificării căilor concrete de 
acțiune pe linia ridicării nivelului tehnic al 
producției. Următoarele exemple ni se par 
concludente în acest sens : la Uzina mecanică 
din Sibiu, eforturi stăruitoare pentru îmbu
nătățirea concepției au dus la producerea unul 
nou tip de presă, de 2 ori mai ușoară decît ve
chiul tip, economia de metal realizată în 
acest fel totalizind, la nivelul producției 
anului viitor, 325 tone.

Acționind energic sub deviza sugestiv in
titulată „Nici un gram de metal în plus, nici 
un gram de metal irosit", colectivul uzinei 
„23 August" și-a propus să supună unei se
rioase „cure de slăbire" o seamă de produse. 
Acțiunea de modernizare a soluțiilor construc
tive și tehnologice se va solda în 1973 cu o 
economie de metal de peste 3 500 tone. La 
uzina „Rulmentul" din Brașov, adoptarea u- 
nei noi tehnologii de execuție — prin la
minare — a inelelor de rulmenți a permis di
minuarea consumului specific de metal pe 
bucată cu citeva grame. Luate în sine, ele 

țesătură a implicațiilor economice. Pe baza 
cunoașterii exacte a realităților, poate spori 
spiritul combativ al dezbaterilor, este posi
bilă descifrarea soluțiilor și măsurilor.

Legat de problema adaosurilor de turnare, 
un loc important «e cuvine rezervat în pro
paganda de partid protjlerrffci gospodă
ririi propriu-zise a inaterUlelot-, Pen
tru că. din păcate, se mai întîlnesc uni
tăți productive în care rămîn fără utilizare, 
sau sînt prost folosite, numeroase capete de 
bară, de țeavă, de conductori electrici sau 

oricare alt material. Trebuie să fie oricui 
limpede că, chiar și numai intr-o singură 
întreprindere, capetele de bară, bucățile de 
tablă de numai cîțiva milimetri, pot forma 
laolaltă cantități impresionante. Este sem
nificativă în acest sens experiența'colectivu
lui de la uzina „Semănătoarea" din Capitală. 
Prin utilizarea resturilor rămase de la de
bitarea țaglelor. aci vor fi reintroduse în 
acest an, în circuitul valorilor materiale, 
peste 400 tone metal.

în esență datele problemei sînt aceleași și 
pentru unitățile industriei confecțiilor. Pro

nu reprezintă decît o fărîmă aparent insigni
fiantă de metal. Dar aceste fărîmituri, în 
număr de milioane cite cădeau altădată, ca 
adaosuri de prelucrare, cîntăresc nici mai 
mult nici mai puțin decît... 100 tone oțel spe
cial. Extinsă ulterior pe ansamblul Uzinei, 
noua tehnologie a ridicat volumul economi
ilor de metal, comparativ cu anul trecut, la 
aproape 260 tone. Iată cum gram cu gram se 
adună tonele de metal. Folosind asemenea 
exemple în activitatea lor, propagandiștii pot 
arăta că pentru acest metal au trudit minerii

în adincuri și oțelarii in fața cuptoarelor, s-au 
consumat sute de milioane de kWh de ener
gie electrică ; este, așadar, cu atît mal impor
tant să se facă toate eforturile pentru a-i 
găsi utilizări superioare.

Pledînd pentru valorificarea superioară a 
fiecărui gram de materie primă, propagandiș
tii trebuie să aibă în egală măsură în ve
dere mobilizarea colectivelor de oameni ai 
muncii în direcția ameliorării continue a con
sumurilor specifice, prin măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. Orice delăsare pe acest tărîm

pagandiștii din acest sector trebuie să scoa
tă în evidență că, la actualele proporții ale 
producției de confecții, pierderile determina
te de fișii, cupoane, capete sînt încă extrem 
de mari. Din calculele făcute rezultă că nu
mai la Fabrica de confecții din Brăila o re
ducere cu 1 la sută (specialiștii susțin că re- 

< zbr’Vă^'rievalorifiCată se ridică 'pînă la 5 la 
sută) a consumului de țesături ar permite 
într-un singur an evitarea irosirii a circa 
160 000 m p țesături tip bumbac, cantitate din 
care s-ar putea obține o producție suplimen

tară de 80 000 bucăți cămăși. Iată o cale de 
creștere simțitoare a eficienței cheltuirii fon
durilor valutare, știut fiind că bumbacul este 
un produs de import. O dezbatere politică pe 
o asemenea temă nu trebuie să omită subli
nierea și a altor avantaje certe : cele 80 000 
bucăți cămăși oferă posibilitatea obținerii u- 
nui volum suplimentar de beneficii de pesle 
1 milion lei. Se înțelege că aceasta este și 
în avantajul direct al oamenilor muncii, care 
ar avea astfel posibilitatea să găsească pe 
piață mai multe bunuri de consum. Așadar, 
printr-un efort de gîndire și spirit gospodă

favorizează apariția risipei. în semestrul I 
a.c. tocmai ca urmare a depășirii consumu
rilor specifice in 12 mari unități constructoare 
de mașini s-a „înghițit" gratuit metalul ne
cesar pentru fabricarea a circa 1 360 tractoare 
U-650-M sau 630 combine autopropulsate C-12.

Trebuie arătat că, la actualul nivel al pro
ducției de metal a țării, reducerea consumu
lui specific de cocs pe tona de oțel cu numai 
un kg generează o economie anuală de 5 000 
tone cocs, cu care se pot elabora suplimen
tar circa 8 000 tone oțel. Din această cantita
te se pot obține 6 100 tone laminate — ma
teria primă pentru fabricarea a 2 050 auto
camioane de 5 tone cu simplă tracțiune.

Se știe că. în multe întreprinderi, impor
tante cantități de bunuri materiale se iro
sesc sau nu răspund intru totul destinației 
pentru care au fost create din cauza lucru
lui de slabă calitate sau pur și simplu din 
cauza proastei administrări, a unor apro
vizionări haotice cu materii prime și mate
riale, cu mult peste nevoile reale. în fiecare 
întreprindere, propagandiștii pot prezenta 
cursanților calcule care să scoată în evidență 
ceea ce pierde societatea pe seama aces
tor anomalii. Asemenea investigații vor 
trebui să fie puse în dezbaterile din în- 
vățămîntul de partid, pentru a-i ajuta 
pe cursanți să înțeleagă unde sînt lo
calizate acele verigi slabe in mecanis
mul activității întreprinderii și ca atare 
să formuleze propuneri și sugestii de înlă
turare a neajunsurilor. '

__ ______________________ /

Ing. Petru Achim este propagandist de mai mulți ani la cursurile 
de politică economică a P.C.R., din cadrul Uzinei de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală. In cursurile conduse de el au fost abor
date deseori problemele luptei pentru economii. Nu este intimplător că, 
in secțiile in care lucrează cursanții săi, au fost obținute rezultate 
bune pe acest tărim, s-au realizat importante economii la materii 
prime, materiale, energie electrică, precum și beneficii peste plan.

Iată de ce ne-am adresat tovarășului Petru Achim, rugindu-l să ne 
vorbească despre experiența sa.

resc, se creează o sursă în plus de acumulare, 
de bunăstare.

Sarcinile deosebite pe care partidul le-a 
pus in fața unităților industriei lemnului pe 
baza creșterii simțitoare a indicelui de utili
zare a masei lemnoașe in actualul cincinal, 
constituie un motiv «sonțial pentru ca pro-.*..? 
pagandiștii din acest sector important, . al 
economiei să insiste și mai mult decît au fă
cut-o pină acum asupra virtuțiilor mili
metrilor. Dezbaterile și expunerile trebuie 
să se desfășoare sub deviza fructificării ma
rilor rezerve de creștere a producției ce mai 
există în unitățile forestiere și de indus
trializare a lemnului. Așa, bun loara, simula 
introducere a unor dispozitive la deruloarele 
de bușteni pentru placaj, care să permită 
reducerea diametrului miezurilor de bușteni, 
chiar și numai cu 20 mm (operație deloc 
costisitoare) ar permite obținerea suplimen
tară a 10 000 mc placaj, cantitate echiva
lentă cu necesarul a 23 000 mc bușteni.

Desigur, căile de acțiune pe linia economi
sirii masei lemnoase sînt mult mai nume
roase și ele trebuie identificate la fiecare 
loc de muncă. Calculele recente dovedesc că 
la nivelul acestui an, chiar și un singur pro
cent de creștere a indicelui de utilizare a 
masei lemnoase ar asigura economisirea 
a peste Î02 000 mc de lemn, echivalentul 
producției de pe 10 000 ha de pădure. Valoa
rea producției ce ar rezulta din prelucrarea 
acestei cantități de lemn economisit se ri
dică la aproape 160 milioane lei.

— Cred că pentru 
a educa spiritul de e- 
conomie, a determina 
oamenii să acționeze 
ca buni gospodari la 
locul lor de muncă, 
este necesar să nu ne 
mărginim în discu.iile 
noastre la enunțarea 
unor precepte gene
rale, ci să deslușim 
în mod concret care 
sint cerințele eficien
ței la fiecare loc de 
muncă. Desigur că 
pentru aceasta este 
nevoie în primul rînd 
de un efort de 
documentare din par
tea ■ propagandistului, 
care să-i permită cu
noașterea probleme
lor de producție 
cu care se confruntă 
cursanții în secții, a 
aspectelor negative, a 
manifestărilor de risi
pă de orice fel. Pe 
baza unei asemenea 
documentări, am ajuns 
la concluzia că pro
blema nr. 1 care se 
pune în uzina noastră 
este economisirea me
talului, îndeosebi pe 
calea reducerii adao
surilor de prelucrare 
la piesele turnate. 
Urmează economiile 
de alte materii pri
me, economia de timp 
productiv eț.c.

— Cum' ii mobili
zați pe mtlhcitori la 
atingerea acestor o- 
biective 1 Ce metode 
folosiți ?

— Vorbeam mai îna
inte despre necesitatea 
de a nu ne limita la 
principii generale, ci 
a desprinde din aceste 
principii concluzii prac
tice. Continuînd aceas
tă idee, aș adăuga că 
puterea de convinge
re a propagandei creș
te atunci cind re
curgem la calcule su
gestive, inspirate din 
realitățile uzinei și 
deci ușor de înțeles de 
către fiecare cursant. 
Dar să dau un exem
plu. în secția noastră 
de turnătorie, pînă nu 
de mult, prețul de cost 
pe tona de piese tur
nate se ridica la 3 780 
lei — cifră care putea 
fi redusă, ceea ce 
ne-am și propus. Am 
stat de vorbă cu mun
citorii, le-am prezentat

oe scurt structura chel
tuielilor de fabricație 
și i-am antrenat la o 
analiză a acestor chel
tuieli, pe fiecare ele
ment. A reieșit că, 
arin îmbunătățirea a- 
■ncstecurilor de for- 
nare, prin ridicarea 
calității muncii de for
mare pentru turnarea 
pieselor și îmbunătăți
rea coeficientului de 
transformare metal- 
piesă, se putea ajunge 
la o reducere a pre
țului de cost pe tona 
de piese turnate de 
400 lei (deci, cu aproa
pe 11 la sută). Aceasta 
Însemna la întreaga 
producție o economie 
de 2,4 milioane lei la 
prețul de cost. Aceste 
calcule i-au interesat 
mult pe muncitori 
și s-au dovedit re
almente mobilizatoa
re. Cu sprijinul condu
cerii secției s-a tre
cut efectiv la acele 
îmbunătățiri amintite 
mai înainte. Și ceea ce 
la un moment dat a 
fost doar un calcul 
ipotetic, a devenit rea
litate.

— Neîndoielnic că 
în activitatea dv. v-ați 
intilnit nu o dată jcu 
manifestări de risipă. 
Izvorul unor aseme
nea manifestări U 
constituie de multe 
ori mentalitățile îna
poiate, rămășițe ale 
vechiului in conștiin
ță. Ne-ați putea spune 
acum, prin ce metode 
combateți astfel de 
mentalități ?

— Mi se pare im
portant, înainte de 
toate, să explic oa
menilor. să fac cît mai 
bine înțeleasă ideea că 
risipa este incompa
tibilă' cu calitatea ce 
o au oamenii muncii 
în societatea noastră, 
de producători și pro
prietari ai mijloacelor 
de producție, că în 
condițiile socialismu
lui orice irosire a avu
ției obștești se răs- 
frînge negativ asupra 
intereselor lor, lovește 
în ultimă instanță în 
nivelul de trai.

Am constatat însă 
că activitatea educati
vă dă roade atunci

cind este pătrunsă de 
spirit combativ față de 
manifestările negati
ve, față de atitudini
le de nepăsare, de in
diferență față de bu
nurile materiale. La 
cursul nostru, am dis
cutat nu o dată despre 
asemenea atitudini. 
S-a încetățenit, de a- 
semenea, obiceiul ca, 
ori de cite ori apare 
o problemă nevralgi
că în activitatea pro
ductivă, să o discutăm 
operativ, în secție sau 
la punctul de docu
mentație tehnică. Su
biectul unor astfel de 
discuții l-a constituit, 
de pildă, problema re
buturilor. Avem cîte
va asemenea „mostre" 
la punctul de docu
mentație tehnică și în 
analiza lor ne-am re
ferit la cauzele care 
le-au generat, făcînd 
și calcule asupra pier
derilor rezultate.

— Cum vă propu
neți să vă continuați 
activitatea în ce pri
vește educarea gîndi- 
rii economice ?

— Ați atins aci o 
problemă care mă 
preocupă mult. Oame
nii înțeleg în general . 
importanta pe care p p 
are obținerea unei 
înalte eficiențe în aoiir 
tivitatea economică, 
dar nu toți cei ce în
țeleg aceasta și-au for
mat și un mod de a 
gîndi economic. Cred 
că propagandei de 
partid îi revin în a- 
ceastă privință sarcini 
mari. Este vorba ca 
din exemplu în exem
plu, din fapt in fapt, 
să-i aducem pe oa
meni în situația de a 
judeca și acționa șa 
buni gospodari nu nu
mai într-o anumită si
tuație- dată, ci în an
samblul activității lor, 
în producție, in viața 
obștească ca și acasă, 
în orice împrejurare, 
de a-și forma o optică 
permanentă de gîndi
re economică,-pentru a 
aprecia totul din un
ghiul de vedere al in
tereselor dezvoltării e- 
conomiei socialiste.

Mihail PÎRLOG

(
Nu o dată s-a subliniat în documentele de 

partid importanța folosirii economicoase a 
timpului pentru ascensiunea rapidă a socie
tății noastre pe calea progresului și civili
zației. Prin obiectivele economico-sociale de 
mare amploare pe care le-a stabilit, recenta 
Conferință Națională a pus și mai pregnant 
în lumină acuitatea timpului. Cu atît mai 
mult se impune așadar ca învățămîntul de 
partid să se aplece cu stăruință asupra im
plicațiilor ce le are timpul asupra desfășu
rării proceselor economice. Desigur, nu ple
doarii despre timp în general li se cer pro
pagandiștilor. Ei au datoria să arate că 
timpul trebuie măsurat cu secunda și că 
pentru folosirea lui cît mai productivă tre- 

! buie dusă lupta pe toate fronturile.
Pe prijnul plan al atenției propagandiști

lor trebuie să se afle relevarea implicațiilor 
utilizării amplului potențial productiv creat 
în peste două decenii de industrializare. S-a 
calculat că la nivelul acestui an, sporirea pe 
ansamblul economiei cu numai UN MINUT 
a timpului de utilizare a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor echivalează cu 1,4 mi
lioane lei producție industrială. Așadar, orice 
minut bine folosit se poate materializa in
tr-o producție in valoare de 1,4 milioane lei, 
sau dimpotrivă, orice minut pierdut poate 
însemna o pagubă de 1,4 milioane lei. Iată 
un argument viu în munca politică.

Concret, cum se poate acționa în acest 
sens 1 în primul rînd, prin utilizarea com
pletă de către fiecare om al muncii 
a celor 480 de minute de lucru. Aceasta presu
pune din partea fiecăruia un înalt nivel al 
conștiinței. Este datoria expresă a propagan
distului de a ține vie în conștiințe ideea că 
scurgerea timpului de lucru printre degete,

cum se spune, prin chiul, întîrzieri sau ab
sențe nemotivate, afectează interesele colecti
vului respectiv, care esre pus în situația de 
a duce pe umerii săi o parte din sarcinile 
celor ce nu-și fac datoria, interesele societății 
in ansamblu, ca și interesele individuale ale 
fiecăruia, tradueîndu-se în pierderi de pro
ducție, de venit,

în desfășurarea dezbaterilor trebuie insis
tat și asupra faptului că, la deplina utilizare 
a timpului de lucru, o contribuție esenția
lă are buna organizare a producției și a mun
cii. în acest context, hotărîtoare este evita
rea stagnării mașinilor, utilajelor și insta-

rireă acestui indice în industria republicană 
a Capitalei, de exemplu, cu numai 0,05, adică 
ridicarea lui pînă la 1,7 este de natură să 
determine o majorare a producției cu peste 
1 miliard lei anual.

în desfășurarea dezbaterilor de la cursuri 
se cuvine pusă și o asemenea întrebare : ce 
„încărcătură materială" are timpul în alte 
ipostaze cu care frecvent ne confruntăm in 
viața de toate zilele ? Bunăoară, sub ra
portul consumului de energie electrică. Nu 
sint rare cazurile cind întreprinderi râmin 
luminate feeric nopți de-a rândul, fără ca 
acest lucru să fie necesar, cind bulevarde

lațiilor prin perfecta lor întreținere și repa
rare, cit și prin aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă cu tot ceea ce este ne
cesar pentru buna desfășurare a procesului 
de producție. Din păcate, în prezent continuă 
să persiste neajunsuri în ambele direcții. 
Dacă sub raportul dereglărilor în aprovizio
nare uneori mai pot fi înțelese scuzele, aces
tea sint de neconceput cind se ridică proble
ma stagnării utilajelor din cauze pur tehnice.

Generalizarea schimbului II și extinderea 
schimbului III este la ora actuală cea mai 
consistentă rezervă de creștere a indicatori- , 
lor de utilizare a mașinilor și utilajelor. Spo-

kilometrice iși etalează uneori in plină zi 
constelația de lumini. Pentru a arăta ce în
seamnă asemenea pierderi, este grăitor ur
mătorul calcul : dacă în 1 000 de umtătl 
industriale, într-o singură noapte, ard fără 
rost 100 000 tuburi de neon, rezultă 
că in opt ore s-au dus pe apa sîmbetei 
32 000 kWh, energie pentru care s-au consu
mat în termocentrale 9 600 mc gaz metan, 
sau 55 tone lignit. Această cantitate de ener
gie electrică ar fi suficientă pentru 
elaborarea a 40 tone oțel sau fabricarea a 
320 tone ciment.

Desigur insă că dezbaterile nu trebuie să

se circumscrie numai la activitatea produc
tivă, ci să abordeze și modul in care este 
gospodărită energia electrică în locuințe. De 
cite ori nu lăsăm să ardă în zadar becurile, 
nu minute, ci ore in șir ! Unii pot spune că 
iluminarea locuinței îi privește personal, 
pentru că acest consum îl plătesc. Este ade
vărat că plătesc, dar tocmai acest preț apasă 
deseori greu pe umerii economiei. Astfel 
cresc excesiv cererile, apar puncte de vîrf 
de maximă solicitare, ceea ce creează per
turbați! în distribuirea energiei către ma
rile unități productive. Tocmai acest aspect 
trebuie explicat de către propagandiști. 
Următorul exemplu le poate sluji in acest 
sens : Considerînd că 1 bec de 60 W este 
lăsat să ardă in zadar timp de o oră pe zi 
în toate gospodăriile, rezultă că într-un an, 
in cele aproape 4 milioane de gospodării 
abonate se vor consuma 85 800 000 kWh, cam 
tot atît cit utilizează în aceeași perioadă o 
unitate de talia uzinei „1 Mai" din Ploiești, 
sau o cincime din producția anuală a hidro
centralei „V.I. Lenin" de la Bicaz.

în rîndurile de față am înfățișat succint 
citeva aspecte semnificative ale luptei pen
tru economii, împotriva risipei și proastei 
gospodăriri. Desigur, ipostazele lor sînt in
finite. Este de datoria propagandiștilor să 
ducă mai departe datele problemelor puse 
în discuție, să facă calcule minuțioase la 
locul lor de muncă pentru a convinge pe fie
care om al muncii ce înseamnă pentru uni
tatea în care lucrează fiecare gram sau mili
metru de materie primă, fiecare kilowat-oră 
irosit, fiecare secundă pierdută fără rost, 
ce reprezintă asemenea pierderi dacă sint 
însumate la scara întregii economii.

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

Exemplul (negativ) se găsea 
chiar in curtea fabricii
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La 20 octombrie, la un curs de 
studiere a problemelor politicii e- 
conomice a partidului din secția 
radiatoare a Uzinei de radiatoare, 
echipament metalic, obiecte și ar
mături sanitare din București, s-a 
dezbătut tema privitoare la princi
palele orientări stabilite de Confe
rința Națională pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării in urmă
toarele decenii și sarcinile ce revin 
uzinei și secției respective, pentru 
realizarea cincinalului în patru 
ani și patru luni conform angaja
mentului întreprinderii. Au fost 
abordate multiple aspecte ale acti
vității din uzină. Se nare insă că 
a fost omis un „amănunt" — si
tuația rebuturilor. Deși acestea sar 
In ochi : căci stivele din fotogra
fia de sus sînt clădite din radia
toare refuzate de beneficiari și re- 
turnate uzinei, iar zilnic in secția 
amintită sînt rebutate alte sute de 
elemente de radiatoare (fotografia 
din dreapta).

S. A.
Foto : S. Cristian<_______________________

/
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Cîmpie netedă, păduri întinse, o- 
goare bine lucrate, numeroase lacuri 
și cursuri de apă — sint aspecte spe
cifice peisajului bielorus. Deși lipsi
te de contraste spectaculoase, locurile 
au o frumusețe inefabilă, acum în oc
tombrie, cind peste frunzișul des al 
dumbrăvilor toamna și-a adus întrea
ga ei paletă de culori — de la gal
benul pal pină la roșul aprins.

In urmă cu 50 de ani, în decembrie 
1922, Bielorusia a fost una dintre 
republicile fondatoare ale Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste. Ju
bileul semicentenarului formării 
U.R.S.S. oferă un prilej potrivit pen
tru a arunca o privire asupra dru
mului străbătut de această republi
că unională în deceniile care , s-au 
scurs de la istoricul eveniment.

ODISEE ZBUCIUMATĂ
Am luat un prim contact cu reali

tățile Bielorusiei printr-o convorbi
re cu Filip Kohanov, președinte al 
Comitetului de stat al planificării, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al republicii. înainte de revo
luție, a spus el, Bielorusia era o pe
riferie înapoiată a imperiului țarist 
Nu exista aici nici o întreprindere 
industrială, în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, ci funcționau doar o se
rie de ateliere semiartizanale de pre
lucrare a produselor agricole. După 
instalarea puterii sovietice, republica 
a început să-și dezvolte ranid eco
nomia pe baze socialiste. In 1940, pro
ducția o depășea de 40 de ori pe 
aceea a anului 1913, dar construcția 
pașnică a fost întreruptă brutal de 
război. Cei trei ani de ocupație fas
cistă au transformat țara în ruine. 
Au fost distruse peste 200 de orașe 
și mii de sate. Conform unor calcu
le, valoarea pierderilor suferite a 
fost echivalentă cu aceea a 35 de 
bugete ale republicii anului 1940. Cea 
mai grea pierdere au constituit-o 
însă pierderile omenești, 2 230 000 de 
bieloruși — respectiv' un sfert din 
totalul populației — jertfindu-și via
ța în lupta crîncenă cu cotropitorii. 
Se poate spune că întregul popor bie
lorus s-a ridicat la luptă împotriva 
ocupanților hitleriști. Un milion de 
bieloruși s-au înrolat în Armata Ro
șie, circa 400 000 au luptat în rîndu- 
rile partizanilor, iar 75 000 — ca ile
galiști. Printre puținele clădiri ale 
Minskului de dinainte de război care 
au rămas întregi, ca prin minune, se 
numără și sediul Consiliului de Mi
niștri în care avea loc convorbirea 
noastră. Dar Filip Kohanov ne in
formează că hitleriștii se pregătiseră 
să o arunce și pe aceasta în aer, în 
acest scop instaîînd în ea 90 de tone 
de explozibil. Cineva a tăiat însă, în 
ultimul moment, firele instalației dis
tructive, zădărnicind astfel acțiunea 
criminală.

Depănîndu-și mai departe aminti
rile, interlocutorul nostru ne-a Vor
bit despre succesele obținute de po
porul bielorus în perioada postbelică, 
încă în 1951 a fost depășit nivelul 
dezvoltării antebelice. Iar această 
„minune" — a ținut să precizeze to
varășul Kohanov — a fost posibilă 
numai datorită ajutorului frățesc a- 
cordat de celelalte popoare sovietice. 
Anul trecut, nivelul anului 1940 a fost 
depășit de 15 ori. Deși Bielorusia re
prezintă doar 4 Ja_sută dip fțpP.uUțiȚ 
Uniunii Sovietici, ea furnizează in 
prezent 14 la sută din producția unio
nală de mașini-upelțe, peste 17 la 
sută din cea de tractoare, jumătate 
din cea de săruri potasice.

UN TRACTOR 
la 3 MINUTE

Au fost construite mari întreprin
deri industriale — cum sînt fa
bricile de autocamioane și de trac
toare din Minsk, uzina de autobas
culante grele din Jodino, rafinării
le și complexul chimic din Po- 
loțk, combinatul de fibre sintetice 
din Moghilev și altele. A fost 
spulberată legenda că subsolul repu
blicii ar fi sărac în bogății minerale. 
Geologii au descoperit aci săruri po
tasice în zăcăminte mai mari decît 
cele existente în Republica Federală 
a Germaniei, Franța și S.U.A., luate 
la un loc. Au și fost puse în func
țiune trei combinate de extracție și 
înnobilare a clorurei de potasiu, iar 
în prezent se construiește o a patra 
întreprindere de acest gen. Produc
ția de petrol a Bielorusiei va fi în 
acest an de 6 milioane de tone, iar 
prospecțiunile geologice arată că in 
viitor se vor putea extrage de pe 
aceste meleaguri 20—25 milioane de 
tone. Au luat ființă ramuri industria
le de vîrf pentru dezvoltarea unei e- 
conomii moderne, cum sînt electroni

ca și radioelectronica, construcția 
de aparate, s-a trecut la perfecțio
narea și automatizarea conducerii 
producției. Au fost create nu mai 
puțin de 16 centre de calcul echipate 
cu computere „Minsk". Astăzi, pro
dusele industriei bieloruse — auto
camioane, tractoare, calculatoare e- 
lectronice și altele sînt cunoscute și

E o așezare fără periferii, cu bu
levarde largi și drepte, cu blocuri 
înalte. Nu se mai construiesc nici 
clădiri cu 5 niveluri, c: numai cu 
9—14 etaje, pentru că aici fiecare 
metru pătrat de teren este scump. 
Sub oraș și sub solul întregii zone 
din jurul lui a fost descoperit în 
1949 cel mai mare zăcămînt de să-
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Vedere din orașul Minsk

Itinerare ale unui semicentenar
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apreciate pentru performanțele lor 
nu numai in Uniunea Sovietică, ci și 
dincolo de hotarele ei, fiind expor
tate în 95 de țări ale lumii, printre 
care Franța, R.F.G., S.U.A., Italia, 
într-o serie de țări din Africa, O- 
rientul Apropiat și America Latină.

...Ne aflăm la uzina de tractoare 
din Minsk — cea mai mare între
prindere de acest gen din Uniunea 
Sovietică. închipuiți-vă o fabrică ce 
se întinde pe 155 hectare, suprafața 
productivă a halelor fiind de 500 000 
metri pătrați, iar efectivul muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor ri- 
dicîndu-se la 28 000. Fiecare al pa
trulea tractor de pe ogoarele U.R.S.S. 
este fabricat aici. Piotr Boikov, di
rectorul fabricii, ne-a informat că 
primele mașini au ieșit de pe porțile 
ei în 1950 ; iar anul acesta se vor 
produce 81 000 de tractoare. Tipul 
„M.T.Z.-50", aflat în prez -nt în p/o- 
duftție de serie, • este .cu. 500 de kilo
grame mai ușor decît predecesorul 
său și are o productivitate dublă 
față de acesta. Dar acești oameni 
harnici nu se mulțumesc cu perfor
manțele de pînă acum. Ei au și 
realizat primele prototipuri de trac
toare din cea de-a treia generație — 
„M.T.Z.-8()“, echipate cu un motor 
de 80 de cai-putere, o viteză de lu
cru de 9,15 kilometri pe oră și dis- 
punînd de o cabină închisă, în care 
tractoristul poate regla temperatura 
aerului, fiind apărat, totodată, de 
zgomot, vînt și praf.

Trecînd prin secțiile uzinei ob
servi peste tot gradul avansat de 
mecanizare și automatizare. In sec
țiile mecanice funcționează 17 
linii tehnologice automate. Este 
automatizată în întregime și pre
lucrarea termică a pieselor. 34 de 
kilometri de linii transportoare asi
gură circulația pieselor și a ansam
blurilor între secții. Roadele muncii 
numeroaselor secții și ateliere se 
adună la conveierul principal, unde 
tractoarele se întrupează văzînd cu 
ochii. La capătul halei de montaj, la 
fiecare 3—4 minute, un nou tractor 
„Belarus" este gata să pornească în 
lume.

ORAȘUL FĂRĂ PERIFERII
Orașul Soligorsk, a cărui popu

lație actuală este de 50 000 de locui
tori, oferă o imagine puțin obișnuită.

rurj de potasiu din Uniunea Sovie
tică. Istoria exploatării acestuia, ca 
și a noului oraș, începe în 1958. La 
deschiderea primelor galerii, la 
înălțarea primului combinat de în
nobilare și a primelor microraioane 
ale așezării au muncit, pe un teren 
gol, mii de oameni, mai cu seamă 
tineri, veniți aici din întreaga Uniu
ne Sovietică. Vîrsta medie a locui
torilor Soligorskului este de 27 de 
ani. In fiecare an se nasc aici circa 
1 200 de copii și, în această perioadă 
de timp, sovietul orășenesc trebuie 
să construiască de fiecare dată o 
nouă școală.

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

Cele trei combinate care funcțio
nează aci dau în prezent 52 la sută 
din totalul producției de potasiu a 
Uniunii Sovietice, iar cel de-al pa
trulea combinat, aflat în construcție, 
va avea o capacitate de producție e- 
gală cu a celorlalte trei luate la 
un loc. Avuțiile subterane care gene
rează asemenea prefaceri de an
vergură se află în patru straturi 
succesive, la o adîncime de 400—600 
de metri. Prevăzut cu un echipa
ment de miner, am coborît în adînc. 
Ajuns in mină, ai impresia că ai 
pătruns într-o lume de basm. Privi
rile cuprind o întreagă paletă de 
culori — formată de alternanța stra
turilor de clorură de potasiu cu a- 
celea de sare obișnuită și de argilă. 
Galeriile, care au o formă perfect 
cilindrică, înfățișîndu-se, așa cum 
au fost tăiate de cuțitul rotativ al 
combinei, nu sînt armate. Anatolii 
Rogozinski, inginerul-șef al minei, 
ne explică : galeria normală, cu un 
diametru de 3 metri, nu are nevoie 
de nici o susținere, straturile de să
ruri și rocile de deasupra lor fiind 
suficient de rezistente. Acolo unde 
se întîlnesc două galerii și unde des
chiderea bo'lții se mărește, este su
ficient ca din loc în loc, la cîțiva 
metri distanță, straturile de deasu
pra să fie „cusute” cu niște tije de 
metal înșurubate în boltă. Toate o- 
perațiile de extragere sint mecani
zate și automatizate. Sarea des
prinsă este încărcată într-un reci
pient special, care o duce pînă la 
capătul benzii transportoare aflate 
în apropiere. Acolo recipientul se 
descarcă automat. Mai departe, dru
mul produsului extras este urmărit 
de operatoarea de la punctul de 
comandă, unde pe un panou este 
trasată cu linii roșii rețeaua de 
transporturi subterane. Beculețe 
albe indică funcționarea ei normală, 
în cazul cind vreun mecanism se o- 
prește, becul indicator se stinge și 
operatoarea trimite imediat în punc
tul respectiv specialiști, care înlă
tură defecțiunea.

La fabrica de Înnobilare, mori 
uriașe mărunțesc materia primă, 
iar instalații de flotare, nu mai pu
țin impresionante ca dimensiuni, se
pară clorura de potasiu de sarea o- 
bișnuită de bucătărie, cu ajutorul 
unor reactivi.

De la Soligorsk pleacă în fiecare 
an spre fabricile de îngrășăminte 
chimice din Uniunea Sovietică pre
cum și la export șase milioane de 
tone de clorură de potasiu. Printre 
țările care importă cantități însem
nate din acest produs se numără și 
România.

Am redat doar cîteva secvențe ale 
metamorfozelor pe care le-a cunos
cut și le cunoaște Bielorusia în ul
timele decenii. Iar aceste înnoiri 
ilustrează cu prisosință marea for
ță vitală a socialismului, abnegația 
și talentul creator al unor oameni 
cărora țelul construcției comuniste 
le deschide tot mai larg perspectiva 
unui viitor de prosperitate și pro
gres.

Silviu PODINA
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D.D.T.-ul a cîștigat 
procesul

Considerat de mulți oameni 
de știință ca o substanță can
cerigenă, D.D.T.-ul a fost „a- 
chitat din lipsă de dovezi", de 
către o comisie de experți a 
O.N.U., care a analizat „acuza
țiile" aduse insecticidului.

Biologii și toxicologii țin să 
atragă totuși atenția asupra 
unor pericole legate de D.D.T., 
în sensul că utilizarea lui a 
dus și duce la exterminarea 
unor specii de animale. Aceste 
consecințe medicii le conside
ră însă mai puțin importante, 
pentru că, după părerea lor, nu 
există pînă în prezent nici un 
alt mijloc la fel de ieftin și 
eficace de combatere a unor 
maladii, cum ar fi febra galbe
nă. care numai în Africa face 
anual 2 milioane de victime.

Ieșit „basma curată" din pro
cesul ce i-a fost intentat. 
D.D.T.-ul va cunoaște în anii 
ce vin o nouă perioadă de în
florire ?

Telefonul-portar
în interiorul locuinței se de

clanșează sunetul cristalin al 
soneriei de afară — semn aj 
unei vizite inopinate. In loc de 
a se precipita spre ușă, gazda 
ridică receptorul telefonului și 
află numele oaspetelui,’, după 
care apasă pe un buton al ace
luiași aparat și ușa se deschide 
automat. Un astfel de telefon

„de interior", conectat cu o in
stalație specială destinată co
municărilor și instalată in ușă, 
precum și cu un lacăt electric.

se produce la întreprinderea 
cehoslovacă „Tesla". El este 
deosebit de util în blocurile cu 
mai multe apartamente, în ca
zurile în care clădirea se află 
departe de poartă și în casele 
în care se află persoane imobi
lizate la pat.-

Glccionauți 
pe Mont Blanc

Trei francezi — o specialistă 
în glaciologie, un student la 
Institutul de geografie alpină 
din Grenoble și un jandarm 
dintr-un pluton special de mun
te — întreprind o interesantă 
experiență științifică pe Mont 
Blanc. Ei vor rămîne timp de o 
săptămînă în interiorul gheța
rului Argentiere din acest ma
siv ; unica legătură cu exterio
rul o va asigura un telefon. 
Activitatea științifică a glacio- 
nauților va consta în studierea 
ghețarului, efectuarea de foto
grafii și filme, de măsurători 
ale radioactivității, prelevarea 
de eșantioane și înregistrări so
nore.

Radiolocatorul 
furtunilor

Grație unui radiolocator me
teorologic, pus la punct de spe
cialiști niponi, furtunile și ura
ganele vor putea fi pronosticate 
cu mult mai multă precizie 
ca pînă acum. Montată pe un 
turn de 200 metri înălțime, 
instalația depistează și anun
ță meteorologilor norii în curs 
de formare, prevenind asupra 
dezlănțuirii furtunilor. Radio
locatorul meteorologic are o 
rază de acțiune de maximum 
200 de km.

Variola — spre 
faza zero

Acțiunea întreprinsă de Orga
nizația Mondială a Sănătății, 
de combatere a variolei la sca
ra întregului glob, a repurtat 
un succes deosebit. în șase ani, 
numărul cazurilor de îmbolnă
vire s-a redus de la 2.5 milioa
ne Ia 200 000. Lansată de O.M.S. 
in 1967, cind boala bîntuia în 
42 de țări, campania antivario- 
lică a redus numărul acestor 
țări la 16. în prezent ea se

află în faza sa finălă. obiecti
vul urmărit fiind reducerea la 
zero a numărului cazurilor de 
variolă, rezultat pe care exper- 
ții O.M.S. speră să-l obțină la 
capătul a doi ani de asidue 
eforturi. Omenirea va scăpa 
astfel de acest flagel, unii spe
cialiști considerind că. într-un 
viitor apropiat, vaccinările anti- 
variolice ar putea fi elimi.iate 
cu desăvîrșire din practica me
dicală.

Șapte luni 
în Antarctica

Doctorul David Lewis, care a 
părăsit la 19 octombrie drașul 
australian Sydney, întreprinde 
în prezent un tur al Antarcticii. 
El navighează pe barcazul „Ice 
Bird" și urmează să realizeze a- 
ceastă performanță în șapte luni 
de zile.

Victimele heroinei
La fiecare șase ore heroina 

ucide un om în Statele Unite, 
relevă un raport publicat de 
Inspectoratul american al sănă
tății. Vîrsta medie a celor ce-și 
pierd viața din cauza utilizării 
acestui stupefiant este de 25 de 
ani, 20 la sută din victime fiind 
femei. Cauzele deceselor — se 
precizează în raport — nu se 
datorează întotdeauna injectă
rii unor doze prea puternice, ci 
infecțiilor, subnutriției, sinuci
derilor și accidentelor produse 
în timp ce indivizii respectivi 
se află sub influența drogurilor 
sau încearcă să și le procure.

Automatizare... 
și spaghete

O mașină care permite auto
matizarea completă a procesului 
de fabricare a spaghetelor a 
fost inventată de italianul Ga- 
vino Agostinono. In numai 10 
minute, apa și făina introduse 
în această mașină se transformă 
îh spaghete gata de consum. A- 
gregatul produce 40 de porții 
de cite 150 de grame la fiecare 
10 minute. Grație sistemului său 
de reglare, agregatul permite 
fabricarea după dorință a unei 
largi game de paste făinoase. 
Primii cumpărători externi ai 
invenției italiene au fost... can
tinele din Chicago.

AUTOMOBILUL

un acuzat

B0.în „libertate 

supravegheată"

Sub titlul „PRATO — 
ORAȘUL MÎINILOR MU
TILATE", revista italiană 
„GIORM-VIE NOUVE" pu
blică un reportaj semnat 
de Franco Gianoila, din care 
reproducem unele frag
mente.

String! mîna interlocuto
rului și te miri că nu simți 
realmente o palmă de mun
citor, cu degete puternice, 
masive... In orașul Prato, 
unora dintre oameni le lip
sește degetul arătător, sau 
inelarul, sau degetul mic... 
Alții te salută întinzîndu-ți 
mîna stingă...

Sînt dărăcitoril și țesă
torii, bărbați sau femei, 
oameni care muncesc pe 
brînci. Mulți încep să tru
dească din fragedă copi
lărie.

Prato, orașul mîinilor 
mutilate... Cîte degete, cîte 
mîini costă un metru de 
stofă din lină produsă in 
orașul Prato ?

— Mulțumim lui dum
nezeu, aici nimănui nu-i 
lipsește mia de lire în 
plus...

Este un amestec de as
prime și minie în glasul a-

v __________
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Dacă voi spune că cele 

mai frumoase mașini din 
cele citeva sute expuse la 
salonul de la Paris mi 
s-au părut a fi cele două 
surori de la Cimpulung- 
Muscel: ARO-240 și M-461, 
n-o să mă credeți. Desi
gur, intr-o companie atît 
de selectă, într-o expozi
ție dedicată automobilu
lui de turism, mașinile de 
campanie nu atrag decît 
privirile cunoscătorilor. 
Dar îmi amintesc că am 
urcat spre Țara Oașului 
nu într-un „Jaguar", că 
am urmat căderea Bistri
ței spre Bicaz nu într-un 
„Lamborghini", ci în acele 
„I.M.S.“-uri românești atît 
de viguroase și robuste și 
atît de necesare într-o ța
ră plină de șantiere, de 
sonde și de sape, care a 
apucat-o mai tirziu decît 
altele pe drumul moderni
zării și al asfaltului.

Dacă prima impresie a 
fost sentimentală, dacă 
primele ginduri s-au în
dreptat spre peisaje dragi, 
parcurse cu 60 de km pe 
oră și fără suspensii de 
catifea, îl asigur pe cititor 
că restul acestor rinduri 
vor fi sobre și lucide. Pen
tru că atunci cînd mai 
multe automobile se în
tîlnesc, fie și pe podiumul 
unei expoziții, ele intră in 
competiție. Iar competiția 
exclude, după cum se știe, 
orice sentimentalism.

★
Pe o autostradă poți în- 

tîlni tot atitea tipuri cîte 
personaje intr-un roman de 
Balzac. La fel și în salonul 
automobilului. Săracii stau 
mai prin colțuri, bogății se 
lăfăie in cromaje sub vă
paia reflectoarelor. De la 
500 cmc la 7 000. de la 
90 km pe oră la 300, 
de la 8 000 franci la su
te de mii... Integrat în 
societatea de consum, 
automobilul poartă pece- 

V

cestui toscan care nu lasă 
impresia de muncitor ce 
nu are nici cinci clase e- 
lemențare. Asprime — pen
tru că locuitorii din Prato 
muncesc din greu cu aces
te mîini obișnuite de seco
le să lucreze lîna ; minie 
— pentru că această „mie 
lri plus" o plătesc mult prea 
scump. Ea costă 12, 14, 16

tile șl 30 000 de „mun
citori la domiciliu". Produ
sele sint, într-o foarte mare 
măsură, absorbite în străi
nătate — mai ales în State
le Unite și Germania oc
cidentală, unde industriașii 
sînt în măsură să vîndă 
la prețuri foarte competi
tive. Competitivitate care 
este dată, în principal, de

„criză". Este adevărat că 
ziua de muncă de opt ore 
este stabilită formal, pen
tru o serie întreagă de ac-,_. 
tivități, ichiap și u pentru^*» 
aceea de țesător^. -meserie 
ce te face să respiri metri 
cubi de praf și nori de 
scame și care cere o per
manentă încordare a aten
ției pentru a nu fi mutl-

minică. Alți muncitori în 
situații asemănătoare sînt 
așa-numiții „țesători pe 

Aceasta este o .
- generată de in- ■■
"geniozitatea industriașilor ț 
din Prato, care au descope
rit că pot realiza economii, 
proiectînd în afara fabricii 
anumite sectoare producti
ve, cum ar fi cele din țesă-

LÎNA DIN PRATO ARE CULOARE S1NGERIE
ore pe zi de praf respirat 
și de zgomote care-ți sparg 
creierii. Ea costă carne din 
trupul omenesc. Mai costă 
timp liber care înseamnă, 
în fapt, familie, cultură, 
plimbare în parc pentru a 
respira aer curat, întîlnire 
cu prietenii.

Prato este cunoscut as
tăzi în lume drept una 
din „capitalele linii", oraș 
cu 44 000 muncitori în în
treprinderile industriei tex-

tea stratificării sociale. 
Unul frînează lin la pero
nul unui castel din secolul 
XVI, altul pornește vîjîind 
din gangul unui imobil 
ponosit.

Nu întîmplător probabil 
vedeta acestui salon a 
fost o mașină mică, fără 
pretenții : tipul 104 al ga
mei „Peugeot", produs 
pentru prima oară în a- 
cest an. O mașină eco
nomică, sub 1 000 cmc, 
accesibilă unor buzunare 
mai puțin umflate. Succe
sul de anul trecut al unor 
turisme de aceeași catego
rie — „FIAT" 127, ..Re
nault 5“ — a dovedit, de
sigur, că „democratizarea 
automobilului" aduce be
neficii.

Vizitînd o expoziție de 
asemenea proporție, tot o- 
mul se întreabă, desigur, 
ce este nou în lumea auto
mobilului? Există, evident, 
inovații tehnice, dar ele 
țin mai mult de detaliu. 
Cred că, în esență, nouta
tea constă în număr, in 
cantitatea din ce in ce 
mai mare de marfă moto
rizată aruncată pe piață.

Pină unde va ajunge a- 
ceastă invazie ? Se știe că 
în evoluția biologică a 
lumii unele specii de ani
male au dispărut tocmai 
datorită proliferării lor 
excesive. „Specia" auto
mobilului e pindită de a- 
celași pericol ? Anul trecut, 
cînd am vizitat pentru 
prima oară Salonul inter
național al automobilului 
de la Paris, am fost ten
tat să cred în această 
perspectivă pesimistă. A- 
cum, cînd constat că locu
rile de parcare se găsesc 
din ce în ce mai greu (a- 
nual Parisul înregistrează 
o creștere de 8 Ia sută a 
numărului de automobi
le), cînd am început să în
țeleg plăcerea unora de a 
evada săptămînal din ma
rele oraș tentacular. îmi

două elemente : o mai mare 
putere de cumpărare pe 
piața externă și, mai ales, 
prețul scăzut al miinii de 
lucru italiene, care în sec
torul textil este și mai slab 
remunerată decît în cele
lalte sectoare. Competiti
vitate care determină o 
mare cerere de produse, 
pentru acoperirea căreia 
Prato lucrează în ritm in
tens. Aici, la Prato, a lu
cra opt ore pe zi înseamnă

lat de mașină. ’ Dar aici se 
lucrează cel puțin 12 ore și 
se ajunge chiar la 16 ore 
de muncă pe zi. Și nu-i 
nimic de făcut. Pentru că 
altfel trebuie să te mulțu
mești cu un salariu „nor
mal", cu care nu-ți poți 
duce zilele.

Așa se face că 30—401a 
sută din numărul munci
torilor orașului trudesc și 
în zilele de sărbătoare, in
clusiv în diminețile de du-

torie sau din fazele de fini
saj. Iată deci o categorie de 
muncitori — ba chiar și 
țărani — care-și cumpără 
unul sau două războaie de 
țesut și lucrează acasă. 
Drept care la Prato se nu
mără doar 16 fabrici cu 
ciclu complet, alte 44 în
treprinderi lucrînd cu ciclu 
incomplet, în timp ce „țe
sătorii pe cont terț" alcă
tuiesc 1 200 nuclee sepa
rate.

Cît se cîștigă lucrînd ast
fel ? Puțin, dacă se lucrea
ză doar opt ore pe zi. A- 
ceste mici nuclee ’ dispun în 
medie de cîte două răz
boaie de țesut. Din ceea ce 
realizează oamenii res
pectivi, înscriși în registrul 
meșteșugarilor, trebuie să 
plătească dări, să contribuie 
la fondul de asistentă me
dicală, să-și achite datorii
le făcute prin cumpărarea 
mașinilor și multe altele. 
Așa că. din tot ce cîștigă, 
le rămîne puțin. De aceea 
și în mediul lor cele opt 
ore de lucru „se măresc" 
neîncetat.

Aceasta este nota de pla
tă a „micii bunăstări". Șl 
cînd ziua de muncă se ter
mină, omul iese din fabri
că sau atelier îndobitocit, el 
nu mai are creierul treaz. 
De altfel, el nu mai 
izbutește să-și coordo
neze mișcările mîinilor 
încă din cursul ultime
lor ore de muncă, atunci 
cînd este de ajuns o clipă 
de neatenție pentru ca da- 
racul sau războiul de țe
sut să-i zboare un deget 
sau chiar brațul întreg.

dau seama că omul e încă 
prea îndrăgostit de a- 
ceastă odraslă a lui pen
tru a putea să renunțe atît 
de ușor la ea. Și totuși, el 
începe să devină conștient 
de faptul că această „lo
godnică mecanică" — cum 
a numit-o cineva — poate 
căpăta trăsături de mon
stru.

Problema care se pune 
în ultima vreme, în ter'’ 
meni tot mai categorici, 
este aceasta : adaptăm o- 
mul la condițiile impuse 
de automobil sau invers ? 
Desigur, răspunsul este 
căutat in a doua parte a 
întrebării. Dar cum ? Au
tomobilul se află in fața 
unei intersecții in care 
clipește continuu culoa
rea galbenă: Atenție! Ac
cident.

★
Securitatea circulației 

începe de la reglementa
rea ei. La Paris o serie de 
instalații complexe, am
plasate în puncte cheie, 
înregistrează automat vi
teza excesivă, depășirile 
nepermise etc., fixînd pe 
un clișeu fotografic nu
mărul automobilului, ge
nul contravenției, ora și 
minutul cînd a fost co
misă. Ce se întîmplă 
însă pe șosele și auto
străzi’? Personal am con
statat că există maniaci ai 
vitezei care circulă cu 
180, chiar 200 kro pe oră. 
Pentru aceștia, de cele 
mai multe ori unica și de
finitiva contravenție este 
accidentul.

Fapt este că o serie de 
firme, în principal ame
ricane, au început o cursă 
pentru realizarea mașinii 
ideale. Parșocuri teles
copice, benzi protectoa
re laterale, centrală an- 
ti-incendiu. circuit de 
benzină cu oprire automa
tă. scaune pivotante, volan 
escamotabil etc. Un ase

menea „tanc" în greutate 
de 2,5—3 tone, izbit la o 
viteză de 80 km pe oră 
într-un zid de beton, re
zistă fără deformări apa
rente. Se apreciază insă 
că oamenii aflați în el ar 
muri pe loc datorită dece- 
lerației bruște, prin ex
plozia unor organe vitale. 
După cum declara minis
trul englez al mediului în
conjurător, „mașina total 
sigură este cu certitudine 
un mit". Și atunci ?

Explicația cursei către 
mașina ideală trebuie cău
tată in altă parte, în culi
sele tot mai întortocheate 
ale luptei de concurență. 
Astăzi, automobilul a a- 
juns într-o asemenea fază 
de dezvoltare, incit pro
gresele tehnice, amenajă
rile interioare, confortul 
etc. nu mai constituie a- 
panajul unor firme privi
legiate. Concurența se 
mută deci pe alt teren 
și-și propune sloganuri 
mai greu de combătut, 
cum ar fi de pildă : auto
mobilul anti-accident. O 
revistă franceză de spe
cialitate scria recent : „A- 
vem temeiuri să credem 
că în spatele obiectivului 
de securitate se ascund o- 
biective protecționiste".

Intr-adevăr, cercetările 
întreprinse și publicitatea 
lansată in Statele Unite 
în jurul mașinii „sigure", 
normele de securitate im
puse în acest sens se trans
formă pe plan comercial 
într-o barieră așezată în 
fața automobilelor euro
pene și japoneze, care au 
cucerit in ultima vreme 
un loc din ce în ce mai 
însemnat pe piața ameri
cană. Pentru a rezista cît 
de cit in fața acestei con
curențe abile, o serie de 
firme vest-germane și ja
poneze au pornit și ele 
ofensiva pentru „mașina 
ideală" ; în vreme ce Fran
ța, Italia și Anglia sînt

mai reticente în această 
privință datorită faptului 
că exporturile lor spre 
America de Nord sînt încă 
destul de reduse.

în realitate, problema 
securității rutiere nu este 
legată decît in foarte'mică 
măsură de perfecționările 
aduse automobilului. La 
Congresul internațional 
de medicină a accidentelor 
și traficului, desfășurat în 
septembrie la Paris, un 
specialist francez a afir
mat că 94 la sută din ac
cidente se datorează in
fracțiunilor la legile cir
culației. Se impune, deci, 
în primul rînd perfecțio
narea omului. Chestiune 
atît de delicată incit vii
torologii propun transfor
marea șoferului în pasa
ger, locul său la volan 
fiind luat de un... creier 
electronic. Dar pînă a- 
tunci, mai va ! Pină a- 
tunci hecatomba produsă 
în lume de automobil va 
rămîne una din principa
lele cauze ale deceselor, 
alături de cancer și in
farct. Statisticile anului 
1971 confirmă : 16 000 de 
morți în Franța, 55 000 în 
Statele Unite, aceeași ci
fră și în alte opt țări euro
pene. Comentariile sint 
de prisos.

★
De inspirație america

nă, „conserva cu aer pur" 
a apărut recent și in Fran
ța. O vor cumpăra, poate, 
snobii, originalii, curioșii, 
în realitate însă ea repre
zintă un avertisment: în 
1972, numai în Franța, au
tomobilele vor degaja în 
atmosferă 6,6 milioane 
tone de oxid de carbon. 
Dacă nu se iau măsuri, 
anul 1990 va înregistra ci
fra de 17,15 milioane tone. 
La acest gaz nociv se a- 
daugă hidrocarburile, o-

xidul de azot, precum și 
unele particule solide, 
mai ales plumb. Rolul a- 
cestor substanțe în favo
rizarea unor maladii, mal 
ales a cancerului, este 
bine cunoscut.

După Conferința inter
națională de la Stockholm 
pentru protejarea mediu
lui înconjurător, Salonul 
automobilului a organi
zat în acest • an, pentru 
prima oară în istoria sa, 
un amplu stand dedicat 
luptei împotriva poluării. 
Sub presiunea opiniei pu
blice, constructorii de au
tomobile, pe lingă ideea 
„automobilului electric" ca
re face progrese încă len
te, încearcă să realize
ze imposibilul : motorul 
curat. Practic, fiecare au
tomobil ar trebui să fie 
dotat cu o uzină chimică 
în miniatură, care să epu
reze total gazul de eșapa
ment. Cît va costa un a- 
semenea automobil ? Fir
mele nu publică cifre pre
cise pentru a nu descuraja 
cumpărătorii. Prețurile 
cresc oricum, desigur, dar 
la acest ..spor natural" — 
cum , îl numea un confra
te parizian — se vor a- 
dăuga procentele secu
rității și costul motorului 
„curat". Concomitent, re
glementarea circulației de
vine tot mai severă. „O- 
chii" radarului urmăresc, 
nevăzuți, comportamen
tul acestui suspect produs 
al civilizației moderne, 
primării dintre cele mai 
serioase închid rînd pe 
rînd străzile centrale în 
fața invaziei automobilu
lui, care, dacă stăm să ne 
gindim bine, începe să se
mene tot mai mult cu un... 
acuzat. Un acuzat în liber
tate supravegheată.

Paul D1ACONESCU
_________ J
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

* 9 *

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Afganistanului

în cuvintul rostit cu prilejul pre
zentării scrisorilor de acreditare, 
ambasadorul Mohamed Aref a ară
tat printre altele :

„Statul afgan — stat suveran și 
neutru — dorește să dezvolte relații 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările lumii, printre care și Româ
nia. Dorim să dezvoltăm relațiile 
noastre cu țara dumneavoastră în 
domeniile economic, cultural, tehnic 
și în alte domenii".

„Raporturile dintre Afganistan și 
România — a arătat în continuare 
ambasadorul Afganistanului — s-au 
dezvoltat mult în ultimii ani, măr
turie stînd instruirea unor tineri af
gani în institutele de învățămînt su
perior din țara dumneavoastră și 
trimiterea de specialiști români în 
Afganistan, pentru care mulțumim 
guvernului român.

Dorința fermă a statului afgan 
este menținerea păcii în lume, do
rință făcută cunoscută întregii opinii 
mondiale de la înalta tribună a A- 
d nării Generale a Națiunilor Uni
te. Sînt fericit să afirm aici că nă
zuințele de pace și libertate ale po
porului afgan coincid cu năzuințele 
guvernului și poporului român".

în continuare, ambasadorul Afga
nistanului a spus :

„Vizita pe care o veți face în 
țara noastră, domnule președinte, la 
invitația regelui Mohammad Zahir 
Șah, va contribui, sîntem convinși, 
la adîncirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre, ca 
de altfel și vizita pe care urmează 
să o facă ministrul dumneavoastră 
de externe la invitația ministrului de 
externe al Afganistanului.

Considerăm că există ample posi
bilități de colaborare pe care cele 
două părți vor ști să le fructifice 
în avantajul ambelor țări.

îmi permit ca, în numele regelui 
Afganistanului, al poporului afgan 
și al meu personal, să urez domnului 
președinte și poporului român cordi
ale urări de fericire, sănătate și 
prosperitate. Cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare transmit 
dorința mea de a face tot ceea ce este 
posibil pentru ca relațiile de priete
nie și colaborare existente între Af
ganistan și România să se dezvolte 
în continuare cu succes.

Luînd cuvîntul, președintele Con-

Meșterii din Sighetu —
Marmației recomandă 
noi modele de mobilă
Valorificînd pe o treaptă su

perioară tradițiile locale, colec
tivul de muncă al sectorului 
lemn din cadrul întreprinderii 
de industrie locală „Maramu
reșeană" din Sighetu-Marmațici 
a dobîndit în acest an succese 
de seamă in diversificarea pro
ducției de mobilă destinată fon
dului pieței.

— Jumătate din cele 14 pro
duse fabricate in acest an au 
fost reproiectate — ne-a spus 
tovarășul loan Herbil, directo
rul adjunct al întreprinderii. La, 
reproiectare s-au avut în vede
re pretențiile și exigențele for
mulate nu numai de reprezen
tanții coiperțului, ci și de către 
cumpărători, în urma sondaje
lor pe care le-am efectuat cu 
prilejul contractărilor șl al orga
nizării unor expoziții de pre
zentare cu vinzare. în acest 
scop, comitetul oamenilor mun
cii a lansat un concurs printre 
specialiștii întreprinderii pen
tru crearea unor produse din 
lemn și înlocuitori cu caracte
ristici multifuncționale, durabile 
și ieftine, cu linie modernă. în 
acest fel, am reușit ca unele 
sortimente — dulapurile „Me
lodia" și „Romanța", bibliote
cile „Iza“ și „Studio" — să le pre
zentăm în mai multe variante, 
cu furnire exotice, din nuc sau 
paltin alb.

Mobila care poartă marca 
„IMAR“-Sighetu-Marmației și-a 
ciștigat mulțl beneficiari. O do
vadă : Cu mai bine de două luni 
înainte de începerea noului an 
de producție 1973, întreaga can
titate de mobilă pe care o poa
te produce sectorul lemn a fost 
contractată cu beneficiari din 
aproape toate județele țării.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii'
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RUGBI UN PROGRAM INTERNAȚIONAL 

BOGAT PENTRU ECHIPELE NOASTRE
Luna noiembrie va fi bogată în 

competiții pentru rugbiul românesc, 
în prima jumătate a lunii va sosi in 
România selecționata universitară a 
Franței, care va susține două întil- 
niri : la 8 noiembrie, la București, cu 
o selecționată divizionară și la 12 no
iembrie, la Timișoara, cu formația lo
cală Universitatea, campioană națio
nală. în aceeași zi, la București, este 
programat meciul amical dintre pri
mele reprezentative ale României și 
R. F. a Germaniei.

Tradiționala întilnire dintre echipe
le României și Franței, care va conta 
pentru „Cupa Națiunilor-F.I.R.A.", se 
va disputa la 26 noiembrie in orașul 
Constanța. 

siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a exprimat vii mulțumiri 
pentru urările cordiale ce i-au fost 
adresate de regele Afganistanului, 
Mohammad Zahir Șah, căruia, la 
rîndul său, i-a adresat un cald mesaj 
de sănătate și fericire personală, 
precum și sincere urări de progres 
și bunăstare pentru poporul afgan 
prieten.

„Este un motiv de satisfacție pen
tru noi — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — faptul că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Afganistan, bazate pe principii
le independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și cola
borării reciproc avantajoase, cunosc 
o evoluție pozitivă, în interesul ce
lor două popoare, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale. Consem- 
nînd progresul continuu al raporturi
lor bilaterale, aș vrea, totodată, să 
subliniez dorința noastră de a ex
tinde și a diversifica colaborarea 
româno-afgană, de a explora și 
găsi noi posibilități care să fie puse 
în valoare în acest scop”.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Vă rog, domnule ambasador, să 
transmiteți mulțumirile noastre Ma
iestății Sale Regelui Afganistanului, 
pentru amabila invitație care ne-a 
adresat-o de a vizita țara dumnea
voastră, invitație căreia îi vom da 
curs cu plăcere.

încredințat că acreditarea dum
neavoastră ca ambasador al Afga
nistanului în România va contribui 
la dezvoltarea și mai largă a relații
lor româno-afgane, vă doresc succes 
deplin în această misiune și ..vă asi
gur de tot sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al 
meu personal".

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut o convorbire prietenească, 
cordială cu ambasadorul Mohamed 
Aref.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe.

vremea
«=

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 șl 7 noiembrie. In țară : Vre
mea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil, excepttnd nordul și 
estul țării, unde înnorărlle vor fi 
mai pronunțate și vor cădea ploi 
locale. In rest ploile vor fi izolate. 
Vînt potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 2 
grade șl plus 8 grade, iar maxi
mele vor oscila între 5 și 15 grade. 
In Carpațil răsăriteni laooviță și 
ninsoare. Local ceață. In Bucu
rești i Vreme în general frumoasă. 
Cerul va fi variabil. Ceață seara 
și dimineața.

PROGRAMUL I

17,10
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,45

de 
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*
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Deschiderea emisiunii. Telex. 
Vetre folclorice. Azi, în co-^ 
muna Flâmînzi, județul Bo
toșani.
A fost odată ca niciodată... 
„Prințesa păunița“.
De vorbă cu gospodinele. 
Universitatea TV.
Selecțiuni din emisiunea
„Portativ ’72“.
Comentariu la 40 de steme — 
județul Constanța.

11,20 Capodopere ale muzicii 
versăle. 
Biblioteca pentru toți. 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii 
dunfi-amiază. Emisiune 
limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans. 
Medalion Aurel Vlaicu. 
îooi de seri.
Telejurnal « în cinstea 
versării republicii — C.. 
marii întreceri.
„FăDtura ta în stih o să tră
iască". Din poezia de dragoste 
a lumii.

20,15 Teleenciclopedia.

■’i anî- 
Cronica

în sfîrșit, tot în cursul lunii noiem
brie, echipa Clubului sportiv școlar, 
campioana de juniori a țării, va efec
tua un turneu în Polonia și Ceho
slovacia. Tinerii rugblști români vor 
evolua la Varșovia și la Brno, unde 
vor întilni echipe de juniori din a- 
ceste localități.

★
în vederea meciului România — 

R. F. a Germaniei, federația vest- 
gcrmană de specialitate a selecționat 
un prim lot de 18 jucători : Lange, 
Wohler, Kreisch, Hoppe, Kotte, Dre
yer, Seligmann. Erdmann. Nowack, 
Doerr, Haeger, Heller, Koerkel,_ Pfis- 
terer, Tippmann, Boenning, Sammet 
fi Gruber.

Vizitele delegației 
culturale 

din R. P. Polonă
Vineri dimineață, delegația cultu

rală din Republica Populară Polonă, 
condusă de StanislaW Wronski, mi
nistrul culturii și artei, a făcut o 
vizită la Consiliul Central al 
U.G.S.R. Oaspeții au avut o între
vedere cu Constants Mîndreanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., la care au participat acti
viști ai Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Au fost discutate aspecte ale ac
tivității culturale din cele două țări.

în aceeași zi, Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone la București, a oferit o re
cepție în cinstea delegației culturale 
poloneze.

La recepție au participat Dumitru 
Popescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, oameni de artă și 
cultură.

(Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a primit din partea 
președintelui Camerei Populare a 
R. D. Germane, Gerald Gotjng, o 
telegramă de mulțumire pentru feli
citările adresate cu ocazia celei de-a 
23-a aniversări a întemeierii R. D. 
Germane.

★
Ministrul afacerilor externe al 

României, George Macovescu, a pri
mit din partea ministrului afacerilor 
externe al Turciei, Urnit Haluk Ba- 
yulken, o telegramă prin care mul
țumește pentru felicitările adresate 
cu ocazia sărbătorii naționale a a- 
cestei țări

PLECAREA 
SECRETARULUI EXECUTIV 
AL COMISIEI ECONOMICE 
A O.N.U. PENTRU EUROPA

Vineri dimineața a părăsit Capitala 
Janez Stanovnik, secretar executiv al 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Europa, care a făcut o vizită în țara 
ndastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A fost de față S. A. Chedid, direc
torul Centrului de informare al 
O.N.U. la București.

★
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale Italiei, atașatul militar, aero și 
naval al acestei țări la București, co
lonelul Mario Di Palma, a oferit vi
neri seara o recepție în saloanele am
basadei.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, oa
meni de știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au fost, prezenți șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați ‘ da Bueu- 

’ rești, atașați militari și aiți membri al 
Corpului diplomatic.

★
La sediul A.D.I.R.I., vineri după- 

amiază, Guy Gresford, director al 
Departamentului pentru știință și 
tehnică din cadrul Secretariatului 
O.N.U., care face o vizită în țara 
noastră, a ținut conferința cu tema 
„Rolul științei și tehnicii în dezvol
tarea națiunilor și contribuția O.N.U, 
la întărirea și cooperarea internațio
nală".

Au participat cadre universitare, 
cercetători de la Academia de Știin
țe Sociale și Politice, funcționari din 
Ministerul Afacerilor Externe. Con
siliul național pentru știință și teh
nologie, ziariști.

(Agerpres)

21,00 Film serial „Mannix". Episo 
dul „Capitolul cheie".

21,50 Hai să cîntăm ! Hai să dan 
săm ! — Spectacol muzical.

22,40 Telejurnal.
Săptămîna sportivă. Baschet 
masculin : Dinamo București 
— Knorr Stars Honka Tapiola 
(Finlanda) în Cupa campioni
lor europeni (repriza a Il-a). 
înregistrare de la sala Dina
mo. Comentator : Cristian 
Țopescu.

PROGRAMUL II

in.30
16,40

Agenda.
Cîntece și jocuri populare 
executate de ansamblul „Ci- 
prian Porumbescu“ din Su
ceava.
Reporterii noștri peste hotare 
A Leipzigul — orașul lui Bach 
și Goethe. Reportaj de Maria 
Preduț « Pe țărmul Nevei — 
Reportaj de Dionisie Șincan și 
Mlrcea Gherghinescu.

17,30 Pagini muzicale de mare 
popularitate «n Simfonia sna- 
niolă pentru vioară șl orches
tră de Eduard Lalo. Interpre
tează Ion Voieu și Orchestra 
simfonică a Filarmonicii „G, 
Enescu". Dirijor : Roberto 
Benzi (Franța).

18,00 Istoria filmului sonor. „Toată 
lumea rîde, cînt.ă și dansea
ză". (Filmul muzical 
anii 1930—1945).

tenis Turneul
Turneul internațional de tenis din 

sala ..Coubertin" din Paris, contlnd 
pentru „Marele Premiu-F.I.L.T.", a 
programat ieri noi- partide în cadrul 
probei de simplu.

Campionul american Stan Smith, 
unul dintre favoriții concursului, l-a 
întilnit, in „optimile" de finală, pe 
francezul Georges Goven. în fața 
căruia a ciștigat în trei seturi cu 
3-6, 6-3, 6—1.

în prima partidă, din cadrul sfer
turilor de finală, cehoslovacul Jan 
Kodes a obținut victoria, după a- 
proape două ore, cu 4—6, 6—4, 6—1 
in fața australianului Barry Phil
lips Moore. Un meci dificil a avut 
și spaniolul Gimeno. care s-a impus 
totuși cu 4—6, 6—4, 6—4 în fața ti- 
nărului american Connors. în semi
finale. Kodes îl va intilni pe învin
gătorul meciului, Smiih (S U.A.) —
Dominguez (Franța), iar Gimeno va 
primi replica jucătorului american

încheierea lucrărilor sesiunii
Consiliului General al F. S. M.

Vineri s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 22-a Sesiuni a Consiliului 
General al Federației Sindicale Mon
diale, desfășurate între 1 și 3 noiem
brie la București.

La actuala sesiune au participat 
conducători și activiști de seamă ai 
organizațiilor sindicale din peste 50 
de țări, de pe toate continentele. Pe 
marginea raportului Secretariatului 
F.S.M., prezentat în cadrul sesiunii, 
au luat cuvîntul un mare număr de 
participant!, care au dezbătut proble
me importante situate pe primul plan 
al preocupărilor mișcării sindicale 
internaționale, atît în ce privește re
vendicările și drepturile oamenilor 
muncii, cit și cele referitoare la li
bertatea națională a popoarelor și la 
pace in lume.

în ultima zi a lucrărilor, sesiunea a 
adoptat o rezoluție de solidaritate cu 
oamenii muncii și poporul coreean, o 
declarație de solidaritate cu oamenii 
muncii și poporul din Chile, un apel 
pentru coordonarea și intensificarea 
luptei împotriva societăților multina
ționale, hotărîrea cu privire la con
vocarea celui de-al VIII-lea Congres 
Sindical Mondial, la 15 octombrie 
1973, la Varna, în Republica Populară 
Bulgaria, o rezoluție privind necesita
tea dezvoltării solidarității cu popoa
rele arabe, alte documente.

De asemenea, a fost aprobat bugetul 
Federației Sindicale Mondiale pe anul 
1973.

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Pățan, a primit, vineri 
după-amiază, o delegație din R.F. 
a Germaniei, condusă de prințul 
Kazimir Johanes Wittgenstein, pre
ședintele Consiliului de Administra
ție al societății „Metalgesellschaft", 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea coope

Adunări consacrate
aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

în Capitală și în alte orașe ale 
țării au continuat vineri manifestă
rile consacrate aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

La Uzina de tractoare din Brașov
a avut loc o adunare festivă în cin
stea celei de-a 55-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, la care a participat tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C, al P.C.R.,, 

■ prtm-secre.tar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R. Inginer Va
sile Sechol, directorul uzinei, a 
vorbit despre semnificația aces
tei aniversări, subliniind marile 
succese obținute de popoarele U- 
niunii Sovietice in îndeplinirea obiec
tivelor trasate de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. Vorbitorul a 
evocat tradiționalele legături frățești 
româno-sovietice.

A luat apoi cuvîntul V. S. Tiku- 
nov, ministru consilier al ambasadei 
U.R.S.S. După ce a transmis un sa
lut prietenesc din partea poporului 
sovietic, el a relevat importanta co
laborării pe toate pJanurile dintre 
Uniunea Sovietică și Republica So
cialistă România, subliniind că ea se 
dezvoltă în interesul ambelor po
poare, pe măsura înaintării celor 
două țări pe calea construirii socia
lismului și comunismului.

★
O adunare festivă a avut loc și 

la clubul Șantierelor navale din Con
stanța. Printre cel prezenți se afla 
Petre Nicolae, prim-secretar al Co
mitetului municipal Constanța al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar municipal.

Despre importanța Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie au vorbit 
ing. Dumitru Fuiorea, directorul șan
tierului naval, și M. I. Hoșev, consul 
general al U.R.S.S, la Constanta. 
Vorbitorii au relevat succesele im
portante obținute de Uniunea Sovie
tică pe frontul larg al construcției

Plecarea unei delegații
A. R. L U. S. la Moscova

Vineri a plecat la Moscova o de
legație a Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Constantin 
Mîndreanu, secretar al Consiliului 

> Central al U.G.S.R., care, la invi
tația Asociației de prietenie șovieto- 
române, va participa la manifestă
rile organizate In U.R.S.S. cu pri
lejul celei de-a 55-a aniversări a

de la Paris
Gorman, care l-a învins aseară pe 
Ilie Năstase cu 3—6, 7—6, 6—3.

în turui doi al probei de dublu, 
cuplul Ion Tiriac (România)—Jimmy 
Connors (S.U.A.) a dispus cu 6—3, 
2—6, 6—4 de perechea Nikola Spear 
(Iugoslavia)—Barry Moore (Austra
lia). Intr-o altă partidă, francezii 
Pierre Barthes și Francois Jauffret 
au întrecut cu 7—6, 6—3 cuplul ma
ghiar S. Baranyi—P. Szoke.

★
Tînărul teni-sman american Jeff 

Borowiak continuă să se afirme în 
cadrul turneului internațional de te
nis (rezervat jucătorilor profesio
niști) de la Goeteborg. După ce in 
tururile anterioare el a eliminat o se
rie de jucători cunoscuți, printre 
care și pe americanul Arthur Ashe, 
in optimile de finală ale probei de 
simplu, Borowiak l-a învins cu 6—4, 
2—6, 7—6 pe americanul Cliff Richey.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul Enrique Pastorino, președintele 
Federației Sindicale Mondiale, care a 
subliniat acordul care a exis
tat între membrii Consiliului General 
in problemele fundamentale discutate, 
ceea ce constituie o garanție solidă 
pentru îndeplinirea importantelor ho- 
tărîri adoptate de sesiune. Vorbitorul 
a subliniat necesitatea întăririi uni
tății și solidarității organizațiilor sin
dicale pentru soluționarea probleme
lor pe care le pune actuala situație a 
oamenilor muncii și a sindicatelor din 
diferite țări, pentru realizarea o- 
biectivelor clasei muncitoare mon
diale.

în numele Consiliului General al 
F.S.M., vorbitorul a mulțumit Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România 
pentru frățeasca sa ospitalitate și pen
tru condițiile excelente asigurate des
fășurării lucrărilor celei de-a 22-a 
Sesiuni a Consiliului General al 
F.S.M. și a adresat un salut sincer și 
frățesc oamenilor muncii și întregului 
popor român, dorindu-le cele mai 
mari succese în îndeplinirea sarcinilor 
construcției socialismului.

In onoarea participanțiior la cea 
de-a 22-a Sesiune a Consiliului Ge
neral al Federației Sindicale Mon
diale, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia a oferit seara o recepție.

rării economice și tehnice cu între
prinderi industriale din România, cit 
și în țări terțe.

Au participat Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului cornerului exte
rior, Ion Mineu, adjunct al minis
trului minelor, petrolului și geolo
giei.

(Agerpres)

comunismului. A fost evidențiată, de 
asemenea, colaborarea multilaterală 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
poporul român. în încheiere, partici- 
panții au vizionat . filmul artistic 
„Orologiul Kremlinului".

★
Uzina „Semănătoarea" din Bucu

rești a fost, de asemenea, gazda 
unei adunări festive închinate aces
tui eveniment. în cuvintul rostit cu 
acest'„.pi;il'ej, Jon Semenescu, ‘directo
rul, uzinei, a evocat însemnătatea 
epocală a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, care a deschis por
țile istoriei spre o nouă eră — co
munismul. A vorbit apoi V. N. Pa-, 
șin, consilier pentru problenie eco
nomice al Ambasadei U.R.S.S. Mul
țumind pentru această caldă mani
festare a prieteniei frățești dintre 
popoarele noastre, vorbitorul a tre
cut în revistă succesele de însemnă
tate istorică obținute de Uniunea 
Sovietică în ultimele cinci decenii. 
El a transmis salutul oamenilor 
muncii sovietici adresat harnicului 

' colectiv al Uzinei „Semănătoarea", 
întregului popor român.

în încheiere, ansamblurile artis
tice reunite ale sectorului 7 au 
prezentat un spectacol cu concursul 
teatrului „Ion Creangă".

★
La adunarea festivă de la Uzina 

„7 Noiembrie" din Craiova, con
sacrată Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, au participat numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni care 
au ascultat cu viu interes cuvîntările 
rostite, cu acest prilej, de Mihail 
Stîngu, directorul întreprinderii,- și 
Feodor Popov, prim-secretar al Am
basadei' U.R.S.S. Vorbitorii au evi
dențiat munca entuziastă depusă de 
oamenii sovietici pentru edificarea 
comunismului. în încheiere, forma
ții artistice din Craiova au prezentat 
un bogat spectacol închinat acestui 
eveniment.

(Agerpres)

Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., de membri ai 
consiliului

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

ATLETISM

Alergările de cros 
In actualitate

Luna noiembrie aduce In actualita
te alergările de cros, specialitate 
atletică caracteristică sezonului rece. 
Chiar duminica aceasta va avea loc, 
la Oradea, cel de-al 58-lea campionat 
național de cros, competiție ce reu
nește la start echipele învingătoare 
in cele patru etape de zonă desfășu
rate, in cursul lunii octombrie, la 
București, Focșani, Craiova și Bis
trița. (La aceste etape au participat 
formațiile campioane din județele 
țării).

Tot în cursul lunii noiembrie este 
programat, în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a proclamării re
publicii, un cros cu caracter de masă 
deschis elevilor din școlile generale, 
licee și școli profesionale, precum și 
tineretului din fabrici, instituții și 
facultăți. în Capitală, această compe
tiție se va desfășura in două etape : 
faza pe s.ectoare, mîine, 5 noiembrie, 
și pe municipiu, la 19 noiembrie.

viața internațională
ROMA .

Convorbiri intre reprezentanți ai partidelor 
comuniste din Bulgaria și Italia

ROMA 3 (Agerpres). — La invitația 
C.C. al P.C. Italian, o delegație a C.C. 
ai P.C. Bulgar, condusă de Boris Vel- 
cev, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.B., a făcut o vi
zită în Italia, unde a purtat convor
biri cu o delegație a C.C. al P.C.I.

Cele două delegații — se spune în 
comunicatul comun transmis de a- 
genția B.T.A. — au făcut un schimb 
de informații asupra 'situației din ță
rile lor și a activității desfășurate de 
P.C.B. și P.C.I.

Reprezentanții P.C.I. și P.C.B. au

ȘEDINȚA COMITETULUI INTERGUVERNAMENTAL 
SOVIETO-IUGOSLAV DE COLABORARE ECONOMICĂ

BELGRAD 3 (Agerpres). — între 
26 octombrie și 2 noiembrie, la Bel
grad a avut loc cea de-a noua ședin
ță a Comitetului interguvernamental 
iugoslavo-sovietic de colaborare e- 
conomică, anunță- agențiile Taniug 
și T.A.S.S. Delegația iugoslavă a fost 
condusă de Iakov Sirotkovici, vice- 
prfeședipte al Consiliului Executiv 
Federal, iar delegația sovietică de 
Vladimir Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

A fost examinat stadiul îndepli
nirii hotărîrilor adoptate La prece

REUNIUNEA REPREZENTANȚILOR BĂNCILOR 
DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE C.A.E.R.

BERLIN 3 (Agerpres). — între 31 
octombrie și 2 noiembrie, la Berlin a 
avut loc reuniunea reprezentanților 
băncilor Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, R.D. Germane, Mongoliei, Po
loniei, României, Ungariei și U.R.S.S. 
Au participat, de asemenea, repre
zentanți ai Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică, ai Băncii In
ternaționale de Investiții, precum și

CIAD

Din nou
Recentul val de arestări ale unor 

marcante personalități politice cia- 
diene a pus "capăt unei scurte peri
oade de reconciliere, proclamată în 
aprilie anul trecut cu prilejul Con
gresului Partidului Progresist Cia- 
dian (P.P.C.).

După cum scrie „Le Monde", ares
tările au intervenit după intercep
tarea unui comando al așa-numi- 
tului front de eliberare — Frolinat —, 
care a încercat să se infiltreze in ca
pitală, echipat cu arme moderne. 
Deși lanțul de arestări este pus, in 
primul rînd, în legătură cu activita
tea acestui comando, deținuți! sint, 
potrivit sursei citate, îrfipărțiți în 
trei grupe, in funcție de învi
nuirile ce li se aduc și de greu
tatea acuzației. Prima aparține ce
lor ce colaborează cu Frolinat, a 
doua celor care au legături cu „cercu
rile imperialiste și neocolonialiste 
care ar vrea să plaseze în fruntea ță
rii un om al lor" și, în sfîrșit, a treia 
grupă cuprinde înalții funcționari a- 
cuzați de corupție și delapidare.

„Situația social-politică, scrie 
„Jeune Afrigue", suscită puțin opti
mism. Confruntat cu o rebeliune li
mitată, care nu poate fi înăbușită în 
ciuda intervenției franceze, regimul 
de la Fort Lamy trebuie să facă în 
prezent față unei nemulțumiri ce se 
extinde". Este adevărat, adaugă re
vista, fenomenul nu este nou. Rebe
liunea există de cîțiva ani, iar evolu
ția politică este grefată pe o instabi
litate ce pare cronică. în anul trecut, 
de exemplu, a fost descoperit in ul
timul moment un complot cu vaste 
ramificații.

Marile dificultăți ale acestei țări 
rezidă însă în subdezvoltarea econo
mică și culturală. Ciadul — de 
mărimea Franței, Finlandei și R.F. 
a Germaniei luate împreună — 
nu are nici un kilometru de cale fe
rată. în afară de aceasta, există mari 
disparități regionale și mai ales deo
sebiri etnice, care periclitează unita
tea țării.

După cum se știe, frontierele state
lor africane au fost fixate de către 
colonialiști fără să țină seama de po
poare, etnii, ljmbă, cultură, mod de

I'iRTIE MAI MULTĂ ȘI DE CALITATE

SUPERIOARĂ
De la începutul anului și pînă 

acum, colectivul fabricii de ce
luloză și hirtie „Letea" din Ba
cău a livrat beneficiarilor, 
peste prevederile planului, a- 
proape 600 tone hirtie, 20 tone 
celuloză, 130 tone drojdie fura
jeră și circa 100 tone de caiete. 
Acest spor de producție este 
rezultatul hărniciei muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
de aici, creșterii productivității 
muncii cu 3,4 la sută față de 
plan, organizării mai bune a 
fluxurilor tehnologice. Aducerea 
unor Îmbunătățiri la procesul 
de recuperare a fibrelor din a- 
pele reziduale, extinderea ope
rației de cojire hidraulică a 
lemnului (măsură care a redus 
și efortul fizic al oamenilor) u- 
tilizarea rațională a timpului de 
lucru și exploatarea mai judi
cioasă a mașinilor și utilajelor, 
— sînt doar cîteva din măsurile 
întreprinse aici în ultima vreme 
pentru a se asigura sporirea 
forței productive a muncii. De 
altfel, pe seama creșterii aces
tui indicator a fost obținută 

relevat necesitatea intensificării efor
turilor în vederea lărgirii și întăririi 
unității partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, democratice și iubitoare de 
pace, în condițiile respectării reci
proce a independenței, în lupta co
mună împotriva imperialismului, răz
boiului și reacțiunii. Ei au subliniat, 
de asemenea, necesitatea rezolvării 
problemei Vietnamului în conformi
tate cu aspirațiile poporului vietna
mez și au dezbătut alte probleme ale 
situației internaționale.

denta ședință a comitetului și s-au 
discutat o serie de probleme ale co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice, fiind semnat un acord de co
operare în domeniul construirii și re
facerii unor întreprinderi industria
le și altor obiective în Iugoslavia. 
Reprezentanții celor două părți au e- 
xaminat aspecte ale colaborării co
merciale, subliniind interesul reci
proc pentru livrările pe termen lung 
de materii prime. A fost semnat, de 
asemenea, un acord guvernamental 
în domeniul turismului.

ai Secretariatului Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

Participanții au dezbătut probleme 
legate de activitatea operativă a băn
cilor țărilor membre ale C.A.E.R. și 
au examinat situația pe piața inter
națională a devizelor în legătură cu 
criza sistemului valutar capitalist. 
Reuniunea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

tensiune
viață și rasă. Deși cooperarea paș
nică între aceste grupări este o rea
litate, cum o dovedește experiența 
multor state africane, raporturile în
tre grupările diferite pune adesea 
grave probleme. Populația Ciadului 
de 4 milioane de oameni este formată 
jumătate din musulmani-arabi, hausa, 
masai etc. dintre care o parte sînt 
nomazi ce se deplasează pe spații de- 
șertice imense din nordul țării. Cea
laltă jumătate este formată din tri
buri de agricultori, unii convertiți la 
creștinism. Diferențele modului de 
viață au avut repercusiuni și asupra 
gradului de instrucție. în momentul 
proclamării independenței se puteau 
număra pe degete absolvenții învăță- 
mîntului superior. Practic, într.eaga 
administrație era formată din oameni 
din sud, ceea ce, evident, a dat naș
tere unor resentimente în rîndul ce
lorlalte etnii.

în unul din discursurile sale, pre
ședintele Tombalbaye remarca : 
„Principalele ramuri ale economiei 
noastre sînt controlate de monopolu
rile străine care scot din țară o parte 
importantă a venitului nostru națio
nal". Ca urmare a acestei exploatări, 
Ciadul ocupă unul din ultimele locuri 
din Africa în ceea ce privește nivelul 
de dezvoltare, ilustrat și de faptul că 
la 12 ani după proclamarea indepen
denței două treimi din copiii de 
virstă școlară n-au auzit încă sunetul 
clopoțelului. Dificultățile economice, 
slabele măsuri sociale și creșterea 
costului vieții - cu 40 la sută în pe
rioada 1961—1969 — au fost de na
tură să dea naștere nemulțumirilor 
de care amintea „Jeune Afrique.

Pentru regăsirea echilibrului, pre
ședintele a încercat o asanare poli
tică, secundată de una economică. 
Unul din obiectivele pe care și le-a 
propus din punct de vedere economic 
este dezvoltarea industrială, dar a- 
ceasta întîmpină greutăți din cauza 
lipsei de fonduri. Fără îndoială că 
qtingerea telurilor nropuse va nece
sita eforturi încordate, care trebuie 
favorizate de o stabilitate internă ce 
lipsește în prezent.

A. BUMBAC

cea mai mare parte a produc
ției marfă suplimentare de 
pînă acum, in valoare de 7,5 
milioane lei.

Paralel cu sporirea cantității 
de hirtie, colectivul de muncă 
de aici se preocupă stăruitor și 
de îmbunătățirea calității pro
duselor. Printr-o seamă de mă
suri tehnice, cum ar fi alungi- 
rea sitei și schimbarea sistemu
lui de expunere a materialului 
Ia mașina pentru fabricat hîr- 
tia velină și semivelină de scris 
și tipărit, modernizarea mașini
lor pentru fabricat hirtia de 
ziar, hirtia specială și cea pen
tru ambalaje inferioare, spe
cialiștii fabricii au reușit să ob
țină numai produse de bună 
calitate apreciate atît în țară 
cit și peste hotare. Dovadă că 
cele peste 120 sortimente de 
hirtie fabricate azi la „Letea" 
sint solicitate tot mai mult in 
peste 20 de țări ale lumii.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*



viața internațională
In sprijinul luptei popoarelor COMPONENTA NOULUI GUVERN CHILIAN

împotriva colonialismului, singur problemele sale interne!" Președintele Allende despre obiectivele actualului cabinet

pentru libertate și independență
REZOLUȚII ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALA A O.N.U,

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, joi, o rezoluție prin care este susținută „lupta pe care o duc 
popoarele coloniale pentru a-și 
și independență".

exercita dreptul lor la autodeterminare

Prin termenii acestei rezoluții, A- 
dunarea Generală condamnă politica 
urmată de țările colonialiste care im
pun teritoriilor aflate sub domina
rea lor „regimuri nereprezentative și 
constituții arbitrare", cerînd statelor 
membre ale O.N.U. să înceteze aju
torul dat guvernelor portughez, sud- 
african și regimului rhodesian. De 
asemenea, documentul relevă nece
sitatea ca autoritățile colonialiste 
să-și retragă imediat bazele și insta
lațiile militare de pe teritoriile ocu
pate.

O altă rezoluție adoptată cere se-

cretarului general să organizeze, la 
Oslo, in 1973, o conferință interna
țională „pentru susținerea victimelor 
colonialismului și politicii de apar
theid din Africa de sud". Totodată 
a fost adoptată o chetpare către toate 
guvernele privind organizarea, în 
fiecare an, începind de la 25 mai — 
„Ziua eliberării Africii" — a „unei 
săptămini de solidaritate cu popoarele 
aflate sub jugul colonial din Africa 
de sud, Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde care luptă pentru in
dependență, libertate și egalitate in 
drepturi".

PRAGA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : La 
Praga a fost semnat, vineri, acordul 
guvernamental de colaborare in do
meniul turismului între Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă.

Cu acest prilej, cele două părți au 
examinat dezvoltarea colaborării re
ciproce în domeniul turismului, a 
perspectivelor acesteia și au stabilit 
măsuri concrete în acest sens pen
tru anul 1973.

Din partea guvernului român, a- 
cordul a fost semnat de ing. Ilie 
Voicu, prim-adiunct al ministrului 
turismului, iar din partea guvernu
lui cehoslovac de dr. Emil Misovsky. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

La semnare a fost de fată Andrej 
Barcak. ministrul comerțului exte
rior al R. S. Cehoslovace.

VIETNAMUL DE SUD 3 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor Ex
terne al G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud a dat publicității o 
declarație in care, după ce se sub
liniază succesele obținute de forțele 
de rezistență din Cambodgia, se a- 
rată că G.R.P. și populația Republi
cii Vietnamului de Sud sprijină pe 
deplin declarația din 24 octombrie 
1972 a Guvernului Regal de Uniune

Națională al Cambodgiei. M.A.E. al 
G.R.P. cere cu hotărire ca S.U.A. să 
respecte independența, suveranita
tea, pacea, neutralitatea și integri
tatea teritorială ale Cambodgiei, să 
pună capăt tuturor acțiunilor sale 
de intervenție, agresiune și provo
care împotriva Cambodgiei și să 
lase poporul cambodgian să-și re
zolve singur problemele sale interne, 
fără amestec din afară.

NOI BOMBARDAMENTE ASUPRA R. D. VIETNAM
HANOI 3 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
de protest în care, arătînd că la 1 
noiembrie aviația și vasele de război 
ale S.U.A. au bombardat orașele Ha 
Tinh și Ba Don, precum și un mare 
număr de regiuni dens nopulate din 
provinciile Thanh Hoa, Nghe An. Ha 
Tinh și Quang Binh din R. D. Viet
nam, condamnă cu fermitate noile 
acte de agresiune ale S.U.A. și cere 
guvernului american să pună ime
diat capăt actelor agresive și tu-

turor acțiunilor de încălcare a 
veranității R. D. Vietnam.

«u-

In dezbaterea Comitetului pentru
problemele juridice •

NAȚIUNILE UNITE. — Trimisul 
special Agerpres, C. Vlad, transmi
te : Comitetul pentru problemele 
juridice al Adunării Generale a 
O.N.U. examinează în prezent ra
portul Comisiei speciale a organiza
ției pentru definirea agresiunii. In 
cursul dezbaterilor, reprezentanții di
feritelor state au relevat progresele 
realizate de comisie în îndeplinirea 
sarcinii încredințate de Adunarea 
Generală privind elaborarea unei de
finiții a agresiunii acceptată in mod 
unanim și s-au pronunțat, în acest 
sens, pentru prelungirea mandatului 
comisiei.

Lulnd cuvlntul în cadrul dezbate
rilor, delegatul român. Dumitru 
Ceaușu, a subliniat că elaborarea u- 
nei definiții a agresiunii va consti
tui o contribuție prețioasă la conso
lidarea rolului Națiunilor Unite in 
menținerea păcii și intărirea secu
rității internaționale.

Delegatul român a subliniat că 
definiția agresiunii trebuie să afirme 
datoria tuturor statelor de a nu re
curge la arme de distrugere în masă 
sau la amenințarea cu folosirea lor. 
El * amintit că România a propus 
includerea in definiția agresiunii a 
unui paragraf referitor la faptul că 
nici o rațiune, indiferent de natura 
sa politică, militară, economică etc., 
privitoare la politica internă sau 
externă a unui stat nu poate servi 
drept justificare pentru folosirea 
forței împotriva unui alt stat. Re- 
ferindu-se la consecințele juridice 
ale agresiunii, vorbitorul a spus că 
România a propus includerea in de
finiție a unui paragraf potrivit că
ruia teritoriul unui stat este invio
labil și nu poate fi obiectul, nici 
măcar temporar, al unei ocupații 
militare sau al oricăror alte măsuri 
de forță întreprinse de un stat, in
diferent de motiv, și că nici o acapa
rare teritorială prin folosirea forței 
nu trebuie recunoscută.

Elaborarea unei definiții a agre
siunii, a declarat delegatul român, 
ar constitui un sprijin pentru efor
turile vizînd reafirmarea și garanta
rea drepturilor fundamentale ale sta
telor, îndeosebi a dreptului lor legi
tim de a se apăra prin toate mij-

definirea agresiunii
loacele, inclusiv cele militare. îm
potriva oricărui atentat la adresa 
suveranității și independenței lor na
ționale.

★

Comitetul economic ți financiar al 
Națiunilor Unite a adoptat o rezolu
ție prin care se constituie un secre
tariat și un consiliu de conducere in 
problemele mediului. Proiectul, care 
a fost înaintat Adunării Generale 
pentru a fi ratificat, urmărește pu
nerea in aplicare a programului for
mulat in cadrul Conferinței Națiuni
lor Unite asupra mediului, desfășu
rată in luna iunie, la Stockholm. De 
asemenea, comitetul a adoptat o re
zoluție prin care ziua de 5 iunie va 
fi sărbătorită in fiecare an ca „Ziua 
mondială a mediului ambiant".

Potrivit ultimelor precizări cu privire la rezultatele alegerilor

Paritate intre principalele partide
politice din Canada

OTTAWA 3 (Agerpres). — Conform 
ultimelor precizări privind rezultatele 
alegerilor parlamentare din Canada, 
partidele liberal și conservator-pro- 
gresist au obținut fiecare cite 109 
mandate, Partidul nou democrat — 30, 
Partidul creditului social — 14, iar 
candidații independenți — 2 mandate.

In cursul unei conferințe de presă, 
organizată joi seara, liderul liberal 
Pierre Elliott Trudeau a anunțat că 
va rămine la conducerea guvernului, 
solicitind un vot de Încredere

partea noului parlament, vot care ar 
urma să aibă loc, cel mai devreme, 
la începutul lunii decembrie. Premie
rul canadian a precizat că guvernul 
liberal, devenit minoritar, va continua 
să-și desfășoare activitatea curentă și 
nu va solicita să facă parte din ca
binet alte formațiuni politice. Anali- 
zind cauzele insuccesului în recentele 
alegeri, în care partidul său a pierdut 
46 de mandate, în timp ce Partidul 
conservator, de opoziție, a ciștigat 37, 
premierul Trudeau a declarat, după 
cum transmite agenția France Presse, 
că : „Scrutinul de luni a arătat că un 
considerabil număr de canadieni nu a 
fost satisfăcut de activitatea guvernu
lui in cursul ultimilor patru ani și 
jumătate". Fără a da precizări, el a 
anunțat că va fi propus un ansamblu 
de măsuri fiscale și bugetare in ve
derea ameliorării situației economice 
a țării.

în Irlanda de Nord
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în Anglia ia amploare lupta clasei muncitoare împotriva concedierilor, pen
tru condiții mai bune de muncă și viață. O nouă formă de luptă o con-, 
stituie ocuparea de către greviști a unor întreprinderi care efețduează 
concedieri și instituirea controlului muncitoresc asupra producției. Foto
grafia de mai sus a fost luată la intrarea unei uzine din Liverpool, aparți- 
nînd companiei „Lukas". Pe' pancarte scrie : „Această uzină a fost ocu

pată de muncitori. Noi vrem să muncim"

LONDRA 3 (Agerpres). — în Ir
landa de Nord s-au produs in ulti
mele 24 de ore noi incidente vio
lente. In localitățile rurale Maghera- 
felt și Omagh au explodat două 
bombe. Deși nu au produs victime, 
exploziile s-au soldat cu pagube 
materiale importante. In districtul 
Tyrone, o patrulă a poliției a căzut 
într-o ambuscadă a elementelor ex
tremiste. Doi polițiști au fost răniți. 
La Londonderry, trupele britanice 
și-au continuat raziile, arestînd un 
alt lider al organizației Armata Re
publicană Irlandeză — al 12-lea din 
ultimele două săptămini.

Un interviu al președintelui 
C.C. al Frontului Patriotic 

Laoțian
XIENG QUANG 3 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat corespon
dentului agenției Prensa Latina, prin
țul Sufanuvong, președintele C. C. 
al Frontului Patriotic Laoțian, a 
cerut Statelor Unite să pună capăt 
războiului de agresiune împotriva 
Laosului, să respecte suveranitatea, 
independența, neutralitatea, unitatea 
și integritatea teritorială a tării. 
Toate părțile interesate din Laos, 
a declarat el, trebuie să formeze un 
nou guvern de uniune națională și 
să rezolve problemele existente în 
conformitate cu realitățile actuale.

SANTIAGO DE CHILE 3. — Co
respondentul nostru. E. Pop, trans
mite : Președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, a anunțat joi seara 
componența noului guvern al țării, 
din care fac parte reprezentanți ai 
partidelor Frontului Unității Popu
lare, președintele Centralei Unice a 
Oamenilor Muncii (C.U.T.), precum 
și reprezentanți ai forțelor armate 
chiliene. Portofoliile afacerilor ex
terne și apărării naționale sînt deți
nute. in continuare, de Clodomiro 
Almeyda șl. respectiv, Jose Toha. în 
funcția de ministru de interne a 
numit generalul Carlos Prats, 
mandantul-șef al armatei. Alți 
reprezentanți ai forțelor armate, 
neralul de aviație Claudio Sepulveda 
și contraamiralul Ismael Huerta, au 
preluat portofoliile minelor și, res
pectiv, lucrărilor publice. ~ 
tele Centralei Unice a 
Muncii din Chile, Luis 
fost numit ministru al 
prevederilor sociale.

Cu prilejul ceremoniei de depu
nere a jurămîntului de către noul 
guvern, președintele republicii, Sal
vador Allende, a subliniat sarcinile 
noului cabinet.

fost
co- 
doi 
ge-

Președin- 
Oamenilor 

Figueroa, a 
muncii și

După ce a elogiat eforturile on- 
menilor muncii și ale tineretului, 
care au asigurat funcționa-ea unită
ților industriale, acționind unitar 
pentru a zădărnici intenția de para
lizare a întreprinderilor de către 
reacțiune. Salvador Allende a expur 
obiectivele principale ale noului ca
binet. El trebuie — a afirmat pre
ședintele Allende — să asigure nor
malizarea imediată a situației inter
ne, asigurarea respectării nomelor 
legale, înlăturarea daunelor pe care 
le provoacă greva ilegală a proprie
tarilor de camioane și asigurarea 
ordinii economice. Totodată, friver- 
nui are misiunea de a contribui la 
unirea forțelor patriotice ale țării 
pentru a putea infrunta agresiunea 
din exterior a companiilor multina
ționale, de a asigura garantarea con
dițiilor necesare schimbărilor struc
turale, concomitent cu respectarea 
democrației și libertății față de În
cercarea de a se Împiedica realizarea 
alegerilor parlamentare, de la înce
putul anului viitor. In martie 1973. a 
spus președintele Allende, în Chile 
vor avea loc alegeri pentru Congres 
și poporul va putea să-și exprime 
voința pe calea urnelor, fără ca ni
meni și nimic să-l poată împiedica.

DECLARAȚIA C.C. AL P.C. DIN CHILE

a președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Polone

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — In 
cea de-a treia zi a vizitei sale ofi
ciale de prietenie în Ungaria, Henryk 
Jablonski, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, a făcut o 
vizită lui Jănos Kâdâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., și lui Jend 
Fock, președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar. 
Au participat Rezso Nyers, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Kazimierz Olszewski, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, și alte per
soane oficiale.

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Comitetul Central al Par
tidului Comunist din Chile a dat 
publicității o declarație prin care îșl 
exprimă aprobarea deplină față de 
componența noului guvern alcătuit 
de președintele țării. Salvador 
Allende.

în declarație se subliniază că. In 
situația existentă, formarea unui gu
vern cu participarea reprezentanți
lor armatei și Centralei Unice a 
Muncitorilor din Chile este impusă 
de necesități și se apreciază această 
hotărîre a președintelui Allende ca 
fiind justă și patriotică.

Popdrul chilian poate fi convins 
că guvernul, în noua sa alcătuire, 
nu va permite dușmanilor tării să-și 
Înfăptuiască planurile subversive și 
provocatoare — arată declarația C.C. 
al P.C. din Chile, care relevă. In 
context, că reacțiunea nu va izbuti 
nici In intențiile el de a transforma 
campania electorală pentru alegerile 
parlamentare intr-un război sîngeros 
și fratricid.

Sintem convinși — arată In înche
iere declarația — că eforturile conju-

gate ale poporului și ale guvernului 
vor asigura continuarea cu succes a 
procesului de transformări socidl-e- 
conomice, conforme programului 
pentru care au votat oamenii mun
cii din Chile.

PHENIAN

Lucrările Comitetului

BUDAPESTA

Comunicatul asupra vizitei ministrului de externe 
al Republicii Populare Bangladesh

— A-
co- 
pe

BUDAPESTA 3 (Agerpres). 
genția M.T.I. a dat publicității 
municatul privind vizita oficială 
care a făcut-o in Ungaria, intre 30 
octombrie—2 noiembrie a.c., Abdus 
Samad Azad, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ban
gladesh, la invitația omologului său 
ungar, Janos Peter.
IComunicatul relevă că părțile au 

examinat probleme ale relațiilor bi
laterale, precum și unele probleme 
internaționale actuale de interes co
mun.

Cu același prilej s-a constatat cu

satisfacție că relațiile dintre cele 
două țări se dezvoltă favorabil, aces
tea hotărînd să stabilească legături e- 
oonomice mai strînse, să promoveze 
comerțul bilateral reciproc avanta
jos.

★
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La in7 

vitația ministrului de externe al R.Pl 
Polone, Stefan Olszowski. la Varșo
via a sosit joi, intr-o vizită oficială, 
ministrul de externe al Republicii 
Populare Bangladesh, Abdus Samad 
Azad, care a inceput, în aceeași zi, 
convorbirile cu omologul său polonez.

PHENIAN 3 (Agerpres). — La 
Phenian s-au încheiat lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comitetului de 
coordonare pentru reglementarea 
problemelor dintre Nordul și Sudul 
Coreei, transmite 
Au participat Pak 
lea vicepreședinte 
Miniștri al R.P.D. 
prezentanți ai R.P.D. 
Hu Rak, directorul 
trale- de informații sud-coreene, 
alți reprezentanți''ai Coreei de sud.

Reprezentanții celor două părți, 
menționează agenția, au făcut un 
schimb de păreri sincer asupra mă
surilor legate de îndeplinirea puncte
lor asupra cărora s-a căzut de acord 
în cadrul declarației comune Nord- 
Sud. întilnirea s-a desfășurat cu 
ușile închise. S-a stabilit ca ea să 
fie urmată de o reuniune de lucru, 
la care cele două părți să adopte și 
să dea publicității o informare co
mună cu privire la rezultatele întîl- 
nirii și un „Acord cu privire la com
ponența și activitatea Comitetului de 
coordonare Nord-Sud".

agenția A.C.T.C. 
Sen Cer. al dot

ai Cabinetului de 
_Coreene. alți re- 

Coreene, Li 
Agenției cen-•1
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R, F. G. ÎN PREAJMA ALEGERILOR

Puternică afirmare a rezultatelor pozitive 
ale actualei coaliții

agențiile de presă transmit:
Campania electorală pentru alege

rile anticipate, de la 19 noiembrie, 
pentru desemnarea celui de-al 7-lea 
Bundestag a intrat in faza finală. 
Scena politică vest-germană cunoaște 
în aceste zile o efervescență deose
bită. Străzile sint împinzite de afișe, 
manifeste, portrete ale candidaților ; 
numeroși cetățeni poartă la rever 
insigna partidului simpatizat ; au loc 
întruniri publice în serie ; presa, ra
dioul și televiziunea acordă zilnic 
spații ample interviurilor, declarații
lor, dezbaterilor pe marginea celor 
mai controversate probleme ridicate 
de actuala campanie. Se constată o 
maximă mobilizare de forțe în con
fruntarea acerbă ce are loc între 
partidele coaliției guvernamentale 
P.S.D./P.L.D. și opoziția U.C.D./ 
U.C.S. Spre deosebire de campaniile 
electorale precedente, caracteristica 
actualei dezbateri o constituie parti
ciparea masivă a cetățenilor. Faptul 
nu este de natură să surprindă, întru- 
cit, îndeosebi după congresele din oc
tombrie ale P.S.D., U.C.D. și P.L.D„ 
care și-au elaborat platformele po
litice, pentru marea majoritate a 
populației vest-germane, a devenit 
limpede că rezultatele alegerilor de 
la 19 noiembrie vor fi de cea mai 
mare însemnătate pentru viitoarea 
evoluție a politicii vest-germane pe 
plan intern și extern.

In ceea ce privește disputa poli
tică purtată în prezent între parti
dele coaliției guvernamentale și o- 
poziție, majoritatea observatorilor 
din capitala R.F.G. apreciază că so- 
cial-democrații sînt în măsură să 
prezinte electoratului, pe plan in
tern, un bilanț pozitiv al celor trei 
ani de guvernare alături de liber- 
democrați, iar pe plan extern — re
zultatele rodnice ale unei politici 
realiste, constructive, care șl-a adus 
o contribuție remarcabilă la destin
derea în Europa. In același timp, 
P.S.D. și-a definit cu claritate prin
cipalele opțiuni pentru perioada ur
mătoare : continuarea reformelor cu 
caracter social, promovarea în exte
rior. și pe mai departe, a unei poli
tici de pace, înțelegere și bună veci
nătate. Reafirmarea, la congresul de 
la Dortmund, a hotărîrii ferme a 
P.S.D. de continuare și amplificare a 
acestei politici, care se bucură de o 
largă adeziune a populației vest- 

germane, a trezit o deosebită satis
facție și aprobare. Tocmai de aceea, 
nu este intimplătoare preocupa
rea opoziției U.C.D./U.C.S. de a 
evita tot mai mult în ultimul timp 
— după cum remarcă și nume
roase ziare vest-germane — con
fruntarea directă în domeniul po
liticii externe, neputînd ignora. în 
aceste momente decisive, sentimen
tul de adeziune atit de clar mani-

CORESPONDENȚA DIN BONN

testat în rîndul opiniei publice vest- 
germane și internaționale, fată de 
politica promovată de guvernul 
Brandt — Scheel.

Este concludentă în acest sens for
marea a numeroase grupuri de ini
țiativă cetățenească care au apărut 
în aceste zile în aproape toate loca
litățile vest-germane in sprijinul a- 
cestei politici. „Nu sintem politicieni, 
se subliniază într-un manifest al 
unui astfel de grup, sintem pur și 
simplu cetățeni cu drept de vot, dar 
dorim ca Willy Brandt să rămină 
cancelar, deoarece știm că bilanțul 
celor trei ani de guvernămint ai 
actualei coaliții este bun, deoarece 
știm că politica sa înseamnă pace și 
înțelegere cu celelalte popoare". 
Intr-un alt manifest se arată : „Prin 
tratatele răsăritene ne-am ciștigat 
noi prieteni. De aceea spunem in 
modul cel mai clar : avem încredere 
în Willy Brandt, votăm pentru 
P.S.D.". Iar într-o broșură a unui 
cerc catolic din Bonn se arată : 
„Cei trei ani de reforme politice 
nu sînt suficiențl. Reformele anun
țate n-au putut fi încă pe deplin 
realizate. De aceea, Willy Brandt 
trebuie să rămină in continuare can
celar — cu o bază mai largă în 
Bundestag. Ne pronunțăm pentru 
P.S.D., fiindcă acest partid a reali
zat mal mult ca alte partide. Con
siderăm mal importante politica ră
săriteană a lui Brandt și inițiativele 
P.S.D. spre democratizarea societății 
noastre decît o serie de interese par
ticulare".

In cercurile observatorilor din ca
pitala vest-germană se apreciază ca 

fiind de o deosebită Importanță po
ziția exprimată de partidul liber-de- 
mocrat ia congresul său de la Frei
burg, care a respins posibilitatea 
unei coaliții cu U.C.D./U.C.S. Opo
ziția nu oferă o alternativă poli
ticii promovate in cei trei ani de gu
vernare de coaliție P.S.D./P.L.D. — 
s-a arătat la congresul liber-demo- 
crat, reafirmindu-se botărirea gces- 
tui partid de a continua actuala coa
liție guvernamentală, în vederea rea
lizării pină la capăt a programelor 
sociale propuse, a promovării cu con
secvență a politicii externe inițiate.

In ceea ce îl privește. Partidul 
Comunist German subliniază în plat
forma sa electorală dorința comu
niștilor vest-genmani de a nu fi ba
rată calea spre destindere și asigu
rarea păcii in Europa. P.C.G. rele
vă totodată că va sprijini și în vii
tor toate inițiativele unui guvern 
condus de social-democrați care se 
vor afla în concordantă cu intere
sele clasei muncitoare și vor contri
bui la intărirea păcii și securității 
europene.

Confruntarea electorală în aceste 
ultime săptămini este, așa cum spu
neam la început, îndîrjită, dificilă, 
cu atit mai mult cu cit opoziția 
U.C.D./U.C.S., beneficiind din plin 
de sprijinul marelui capital, a pus în 
mișcare fonduri apreciabile pentru 
susținerea unui uriaș aparat propa
gandistic. Cuvlntul hotăritor îl vor 
avea de spus insă alegătorii vest-ger- 
mani la 19 noiembrie.

★
O știre de ultimă oră relatează că 

ministrul de externe al R.F.G., Wal
ter Scheel, a subliniat, într-o cuvîn- 
tare rostită la Dueren, importanța 
pe care guvernul vest-ge.rman o a- 
cordă reuniunii de la Helsinki, în 
vederea convocării unei conferințe 
general-europene pentru securitate 
și cooperare. Potrivit concepției for
mulate de Scheel, conferința ar tre
bui să decurgă în trei faze. In pri
ma fază, miniștrii de externe ar 
urma să stabilească sarcinile și țe
lurile conferinței și să formeze o 
serie de comisii. Activitatea acestor 
comisii ar reprezenta a doua fază. 
In timp ce a treia fază ar urma să 
fie o conferință 1a nivel înalt.

V. CRIȘU

Ministrul industriei chi
mice din țara noastră, Mi- 
hail Florescu, aflat în vizită de lu
cru în Bulgaria, a fost primit, vineri, 
de Tano Țolov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, cu care a avut o discuție 
privind dezvoltarea colaborării și 
cooperării în domeniul industriei chi
mice și cu privire la cooperarea teh- 
nico-științifică. Primirea și discuții
le au decurs intr-o atmosferă caldă, 
prietenească. La primire a participat 
Hristo Panaiotov, ministrul indus
triei grele al Bulgariei. A fost pre
zent Nicolae Blejan, ambasadorul 
României la Sofia.

0 delegație a Seimului 
R. P. Polone, °°ndusă de Fran- 
ciszek Szlachcic, membru al Birou
lui Politic, seoretar al C.C. al 
P.M.U.P., a făcut o vizită în R.D. 
Germană, la invitația Camerei Popu
lare a acestei țări.

Cel de-al treilea „Tîrg 
asiatic internațional", mani- 
festare la care participă 47 de țări 
de pe cinci continente, precum și 
diferite firme comerciale, s-a des
chis vineri la Delhi. Tirgul marchea
ză și împlinirea a 25 de ani de la 
proclamarea independenței , Indiei. 
Luînd cuvîntul cu acest prilej, pre
mierul indian, Indira Gandhi, a re
levat succesele obținute de țara sa 
în dezvoltarea economiei. Președin
tele Indiei, V. V. Giri, și secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
au adresat participanților mesaje de 
salut.

La Berlin, Mlchael Koh’> se- 
cretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
Federală a R. F. a Germaniei, au 
oontinuat, la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane, convorbirile 
privind încheierea unui tratat asu
pra bazelor relațiilor dintre cele 
două state.

Un acord comercial și de 
plăți între R.P. Chineză și 
Austria 3 ^ost ■n<dle’at 'a Pekin* 
Documentul a fost semnat de Pai 
Sian-kuo, ministrul comerțului ex
terior, și Josef Staribacher, minis
trul austriac al comerțului și indus
triei — menționează agenția China 
Nouă.

In clădirea fostului Con
siliu de control aliat din 
Berlinul occidental • încePut 
o nouă intîlnire a ambasadori
lor U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii 
și Franței pentru continuarea schim
bului de păreri in probleme de in
teres comun.

La încheierea convorbiri
lor dintre Marin Maroiu, adjunct al 
ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor al Republicii Socia
liste România, și Gheorghi Baicev, 
adjunct al ministrului transporturi
lor al R. P. Bulgaria, a fost semnat 
un protocol privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării celor două 
ministere.

„Cosmos-536", un nou sa- 
telit artificial al pămîntului a fost 
lansat vineri in Uniunea Sovietică.

Reuniunea Consiliului 
pentru probleme de politică 
externă al Confederației 
Republicilor Arabe a luat sfir- 
șit la Damasc. Miniștrii de ex
terne ai țărilor membre — Mo
hammed Hassan al Zayyat (E- 
gipt), Abdel Halim Khaddam 
(Siria) și Mansour Al Kekhia 
(Libia) — au abordat probleme pri
vind „coordonarea eforturilor" celor 
trei state pe plan diplomatic și în 
cadrul dezbaterilor ce urmează să 
aibă loc în Adunarea Generală a 
O.N.U. asupra situației din Orientul 
Apropiat.

Cu ocazia prezenței sale 
la Moscova, tovară?ul Nicolae 
Nicolae, ministru-secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior al 
Republicii Socialiste România, a avut 
o intilnire cu tovarășul N. S, Pato- 
licev, ministrul comerțului exterior 
al Uniunii Sovietice, în cadrul căreia 
au fost discutate probleme privind 
relațiile economice bilaterale dintre 
cele două țări.

Ministrul de externe ad
junct 01 Greciei, Phedon-Anni- 
nos Kavalieratos, a declarat. în ca
drul unei conferințe de presă că gu
vernul grec, răminînd fidel alianțe
lor sale, caută să dezvolte relații 
bune cu toate țările interesate, pe 
baza respectării principiilor suvera
nității și neintervenției în treburile 
interne. Referindu-se, apoi, la rela
țiile cu țările balcanice, el a spus că 
Grecia duce o politică de pace și de 
dezvoltare a relațiilor prietenești cu 

Cel mai grav accident de cale ferată înregistrat în S.U.A. în ultimii 14 
ani s-a produs zilele trecute la Chicago. Un prim bilanț indică 50 de morți 
ți 200 de răniți. In fotografie : pompieri și polițiști din Chicago participă 

la acțiunile de salvare

statele din aoeastă zonă și depune 
eforturi pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale interbalcanice.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Libia 8 
procedat, printr-un decret dat pu
blicității joi seara de Agenția libia- 
nă de informații, la o remaniere 
parțială a guvernului.

Din Belgrad •* anunts
Kocea Popovici, membru al Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia din partea 
R.S. Serbia, și-a prezentat demisia 
din această funcție. (Taniug).

La Londra, convorbirile între 
primul ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath, și reprezentanții sin
dicatelor și ai patronatului pentru 
stabilirea unui program de redresa
re a economiei și combatere a in
flației, preconizat de guvern, s-au 
încheiat joi seara, fără a se ajunge 
la vreun acord.
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