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Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a întîlnit
cu tovarășul tzekias Papaioannu

Ritmul muncii 
pe ogoare 

nu trebuie slăbit I
MAI SÎNT DE FĂCUT ARĂTURI DE TOAMNĂ PE MARI 
SUPRAFEȚE, DE RECOLTAT CANTITĂȚI IMPORTANTE 

DE PORUMB Șl SFECLĂ

Lucrările agricole de toamnă — 
în special recoltatul și insămințările 
— se apropie de sfirșit. Țărănimea, 
întregul nostru popor au satisfac
ția că recolta acestui an este bună. 
Bucuria recoltei este deplină a- 
tunci cind totul, absolut totul este 
strîns de pe cimp și înmagazinat 
cu grijă. De aceea, nimeni nu-și 
poate găsi odihna pînă nu va fi 
strîns din cîmp ultimul știulete de 
porumb, pină ce întreaga producție 
de sfeclă nu va lua drumul fabri
cilor de zahăr. De asemenea, tre
buie să ne îngrijim de recolta vii
toare încheind grabnic însămînță- 
rile și executind arăturile de toam
nă pe toate suprafețele; Toate a- 
cestea cer, în continuare, eforturi, 
muncă bine chibzuită, participarea 
la lucru a tuturor cooperatorilor, 
mecanizatorilor din I.A.S. și 
S.M.A. Grăbirea lucrărilor de se
zon este impusă de evoluția timpu
lui care s-ar putea, să se înrăută
țească.

Una din cele mai importante lu
crări la ordinea zilei în agricultură 
o constituie stringerea și depozi
tarea recoltei de porumb. Mare 
parte din producție a fost culeasă 
și pusă la adăpost. In unele județe 
însă continuă să șe afle .în cîmp 
cantități importante de produse. 
De exemplu, !n județul Ilfov mai 
este de cules porumbul pe circa 
3 000 hectare. Suprafețe mari cu 
porumb nerecoltat sînt și în jude
țele Teleorman, Ialomița, Gonstanța. 
Subliniind și de această dată că 
oamenii muncii de la sate au făcut 
și fac eforturi deosebite pentru 
strîngerea recoltei, trebuie arătat 
totuși că, în unele locuri, ritmul 
de lucru a scăzut în intensitate. 
Acum, în cooperativele agricole, 
importante forțe au fost eliberate 
de la diferite lucrări ; ele pot și 
trebuie să fie concentrate la re
coltarea și transportul din cîmp a 
produselor. O deosebită atenție 
trebuie acordată recoltării porum
bului în întreprinderile agricole de 
stat. în aceste unități, pînă la 14 
noiembrie, recolta a fost strînsă de 
pe numai 80 la sută din suprafețe. 
In unele județe, forța de muncă 
proprie și sprijinul primit din a- 
fară n-au fost bine utilizate, ceea 
ce a făcut ca la ora actuală în uni
tățile agricole de stat să existe 
cantități apreciabile de porumb ne- 
cules.

în același mod trebuie procedat 
și cu sfecla de zahăr. Recoltarea 
acestei culturi se apropie de sfir- 
\;______  

șit. Deși au existat greutăți la 
transport, fabricile de zahăr au 
preluat circa 45 la sută din produc
ția acestui an. De asemenea, a fost 
însilozată o cantitate de 800 000 tone 
rădăcini. Totuși, in cimp, îndeosebi 
în județele Mureș, Ilfov, Botoșani 
și Neamț, continuă să existe mari 
cantități de sfeclă de zahăr recol
tată, dar netransportată. Ea trebuie 
să ajungă cit mai repede la fabrici 
sau să fie însilozată.

Deși insămințările de toamnă 
sint aproape terminate — pină la 
14 noiembrie a fost realizată o su
prafață de 2 275 000 hectare cu griu 
și secară — au mai rămas de în
sămânțat unele suprafețe mai mari 
in județele din zona subcarpatică. 
Este necesar să fie luate, in con
tinuare, măsuri ca activitatea in 
cimp să nu inceteze pină la insă- 
mințarea întregii suprafețe. Tre
buie să se întreprindă măsuri ea 
mijloacele mecanice și forța de 
muncă să fie dirijate operativ spre 
cooperativele agricole in care mai 
este de semănat ; lucrările in cimp 
să continue pină la realizarea in
tegrală a suprafețelor destinate a- 
cestei culturi, să se acorde in conti
nuare cea mai mare atenție lu
crărilor de întreținere : fertilizare, 
evacuarea apelor etc.

Recolta viitoare este hotărită in 
cea mai mare măsură de executa
rea arăturilor de toamnă pe toate 
suprafețele care urmează a se însă- 
mînța în primăvară, de folosirea ra
țională și gospodărească a tuturor 
cantităților de îngrășăminte chimice. 
Deși în majoritatea județelor s-au 
încheiat insămințările, tractoarele 
n-au fost dirijate operativ la arat. 
Ca urmare, numai aproximativ o 
treime din suprafața prevăzută a 
fost arată. Faptul că terenul este 
puternic tasat de ploi, iar în 
unele locuri apa în exces i-a stri
cat însușirile fizice, executarea a- 
răturilor de toamnă devine o lu
crare absolut obligatorie, hotărî- 
toare pentru nivelul viitoarei re
colte. Lucrările agricole de toamnă 
nu pot fi considerate ca încheiate 
pină nu se va trage ultima brazdă 
peste miriști și porumbiști.

Bunul gospodar nu stă liniștit 
pînă cind nu strînge întreaga re
coltă din cîmp, pînă ce nu însă- 
mințează ultimul petic de pămînt. 
Există condiții ca toate lucrările 
de sezon să fie încheiate în timp 
scurt. Pentru aceasta se cere insă 
menținerea în continuare a unui 
ritm ridicat, așa cum s-a muncit de 
altfel in tot cursul acestei toamne.
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După numai cinci ani de la intrarea în funcțiune, tinărul colectiv al Uzinei 
de sîrmă și produse din simtă din Buzău și-a cucerit, datorită calității pro
duselor obținute, un binemeritat prestigiu printre beneficiarii interni și ex

terni. în fotografie : un aspect din depozitul de produse finite al uzinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist.- Român, s-a întîlnit, joi, 16 
noiembrie, cu tovarășul Ezekias 
Papaioan-nu, secretar general al 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.), câre 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, aj Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C.. al P.C.R., Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizel-a Vass, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Tovarășul Ezekias Papaioannu a 
transmis, din partea ■ C.C. al Par
tidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru, un salut, călduros 
Comitetului Central al P,CR- to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, și a exprimat' profunde mul
țumiri pentru sprijinul acordat ac
tivității și luptei desfășurate de 
A.K.E.L. în apărarea drepturilor 
naționale ale poporului cipriot.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru salutul și 
sentimentele exprimate de oaspete 
la adresa Partidului Comunist 
Român și a transmis, la rîndul său, 
Comitetului Central al Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru, din partea C.C. al P.C.R. și 
a sa personal, un salut frățesc și 
călduroase urări de succes în acti
vitatea A.K.E.L., în realizarea pro
gramului său de acțiune, a luptei 
pe care o poartă în sprijinul inte
reselor. fundamentale ale poporu
lui cipriot.

în cursul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă în le
gătură cu activitatea și preocupă
rile actuale ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Ci
pru, subliniindu-se cu satisfacție 
bunele relații și colaborarea strîn
să'dintre cele două partide, bazate 
pe stimă și «respect reciproc, egali
tate în drepturi, solidaritate int?r- 
najional'st’i A fost recf'rmrdă 

hotărîrea comună de a extinde și 
dezvolta colaborarea în toate do
meniile de activitate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru, în interesul întăririi 
prieteniei dintre cele două țări și 
popoare, al cauzei colaborării și 
unității tuturor partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste.

Apreciindu-se evoluția pozitivă 
a raporturilor interstatale dintre 
România și Cipru, s-a exprimat, 
deopotrivă, dorințaz celor două 
partide de a acționa, în continuare, 
pentru promovarea și diversifi
carea pe mai departe a colaborării 
româno-cipriote pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral. in folosul ambelor țări și po
poare. al cauzei păcii. înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Reprezentanții celor două . parti
de au reafirmat atașamentul lor 
față de dreptul imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
nestînjenit destinele, fără ingerințe 
din exterior. în acest cadru, s-a 
subliniat dreptul poporului cipriot 
de a decide singur calea dezvoltă
rii viitoare, conform dorinței și as
pirațiilor proprii, pe baza asigură-, 
rii independenței și suveranității 
Ciprului, în interesul întregului 
ponor cipriot.

întîlnirea dintre secretarii gene

TOVARĂSUl NICOLAE CEAUSESCU A PRIMIT
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PE ZIARISTUL EGIPTEAN IBRAHIM NAWAR
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, la 16 noiembrie, 
pe Ibrahim Nawar. redactor-șef al 
Ziarului .,A1-Gomhouriya“, din Repu- 
bi ’a Arabă Egipt.

La primire au fost de fată tova

rali ai celor două partide a prile
juit, totodată, un schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale ale 
vieții ^internaționale. S-a apreciat 
pozitiv 'faptul că în aurind vor în
cepe lucrările pregătitoare a con
ferinței europene pentru securitate 
și s-a evidențiat rolul pe care tre
buie să-l joace conferința în așeza
rea pe baze noi a relațiilor dintre 
statele europene, care să excludă 
folosirea forței sau amenințarea 
cu forța, să deschidă calea colabo
rării nestingherite între națiuni, 
în spiritul respectului independen
ței și suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
Cele două părți s-au pronunțat 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii, bunei vecină
tăți și colaborării rodnice între 
toate statele.

P.C.R. și A.K.E.L. au reafirmat 
hotărîrea de a intensifica efortu
rile pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, contribuind astfe1 
la triumful luptei împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a cauzei liber
tății, democrației, progresului so
cial și păcii în lume.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie tovărășeas
că și de înțelegere reciprocă.

rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Constan
tin Mitea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu zia
ristului egiptean.

Un cetățean adevărat 
are ca o a doua natură 
patriotismul, simțămînt 
al apartenenței și răspun
derii față de oamenii 
dintr-un anumit loc și cu 
anumite tradiții și visuri. 
E o stare de conștiință, 
desigur, stăpînită de un 
cuget, dar și de o puter
nică afecțiune, îndătinat 
numită dor de țară, cind 
nu ești la tine acasă.

Dacă stau și mă gindesc. 
cu patria, în înțeles de 
loc natal și văi de odini
oară ale copilăriei, am le
gături prin rădăcini mult 
mai adinei decît cu mul
te din suprastructurile 
mele intelectuale.

Am spus-o nu o dată că 
Ia noi de legendele și 
cîntecele Iancului, o con
tinuare a tradiționalului 
cult al lui Horea, se vor
bea la vatră și se cînta și 
se povestea nu mai puțin 
ca de Făt-Frumos și de 
Ileana Cosînzeana, cea 
primejduită de balaur. Ci
titul în Ardeal, nu aș pu
tea spune de cînd, are o 
datină veche, seara la foc, 
iar cîntecul și povestitul 
în șezători — de totdeau
na. Și de drumurile lui 
Traian tot acolo, între 
furcile cu fuioare, lingă 
masa cu porumb fiert ori 
cu floricele tot de po
rumb, am aflat întîia 
oară.

încă nu cunoșteam bine 
pe Eminescu atunci, ca 
suprem reprezentant al 
patriotismului românesc, 
dar nu pot uita cit m-au 
zguduit aceste versuri ale 
lui Goga : „La noi sînt 
codri verzi de brad / Si 
cimpuri de mătasă, / La 
noi atiția fluturi sint / 
Si-atita jale-n casă / La 
'noi nevestele plingind / 
Sporesc pe fus fuiorul / 
Și-mbrăfișindu-și ' jalea 
pling / Si tata și feciorul".

Nu știu dacă rețin cu
vintele aidoma, dar și azi

mă înfioară aceleași sen
timente. E poezie pură, 
cum spunea unul din cei 
mai mari critici ai acestei 
țări, G. Călinescu. Este. 
Dar oare poezia pură nu 
este obligată să se logo
dească cu cel mai înalt 
sentiment al dragostei de 
patrie — cu ce alta ! — 
și cu cele mai înalte 
idealuri umanitare ale li
bertății și dreptății ? Cînd

Bălcescu să-1 fi egalat pe 
Iancu în dragostea de 
neam și țară.

Cu virsta, am simțit se
tea de a găsi izvoarele de 
unde porneau gîndurile 
mari ale vremii : drepta
tea socială, libertatea 
muncii. Vorbeau amără
ciunile gustate la sat și 
răzvrătirea mocnită a ce
lor ce munceau în fabrici.

Nu eram predestinat.

tul de înstrăinare mi l-am 
explicat totdeauna ca o 
stare de dezechilibru în
relațiile dintre individ cu 
lumea sa ori cu colectivi
tatea in care trăiește, ia
răși ireductibile la dicto
nul latin — de altfel cu 
dispreț folosit de Cicero 
— anume că : Ubi bene, 
ibi patria — unde mi-i 
bine, acolo-s acasă. Fals ! 
Tatăl meu a stat opt ani 
în America, unde plecase 
din cauza datoriilor la
bancă, dar se dusese cu 
gindul de a se întoarce 
cu bani. Că s-a întors să

PA TRIA - 
versul nostru 
cel mul de preț

recitesc „Oltul" Iui Goga 
simt că niciodată poezia 
românească n-a fost pă
trunsă de asemenea fiori 
ce cutremură temeliile 
țării străjuite de strătim- 
puri.

Pe acest drum, bătătorit 
de veacuri și milenii, am 
pornit să colind tărîmul 
poeziei patriotice, chiar 
de-acasă din vatra părin
tească, unde bunicul meu, 
loan al lui Bălintu, po
vestea de Iancu, cel care 
cinta din fluierul său 
dezamăgit, despre drep
tatea celor oropsiți. Poate

cred, să scriu cu priori
tate poezie patriotică, 
deci militantă pentru 
dreptate socială, decît în 
măsura în care tempera
mentul meu combativ nu 
se împacă cu nici un fel 
de nedreptate. Mai tîrziu 
am și dezvoltat într-o lu
crare științifică ideea de 
vatră. Cum puteam să nu 
rămin credincios și în 
poezie acestei idei de va
tră, străvechi cuvint al 
limbii noastre, plin de în
țelesuri și de tîlcuri, bo
gat nu numai ideational, 
ci și afectiv ? Sentimen

rac, e altă chestie. Dar 
dacă-1 întrebau unii-alții 
de ce s-a intors tot
la rău, ol răspundea 
simplu : „Mi-a fost dor 
de țară". Esențialul era 
să te întorci la ai tăi. a-
casă la tine.

Marele poem homeric, 
Odiseea, nu este decît un 
cintec «fdresat întoarcerii 
acasă, in Itaca, patria ; 
Eneida lui Vergiliu nu 
este altceva decit regăsi
rea patriei străbunilor, în 
Lațiu, după distrugerea 
Troiei.

Sîntem In esență pa- 
trioți, ca artiști și cetă
țeni. Fără îndoială că ati
tudinea patriotică în Ro
mânia de azi se identifi
că cu adeziunea la politi
ca Partidului Comunist 
Român, cu dăruirea cau
zei socialiste a patriei.

Poetul patriot în aceas
tă convergentă finaliza
tă este — ca să împrumut 
o metaforă a lui Hugo — 
un cristal sonor, in oâre 
orice poate să-și audă 
răsfrînt într-un ansamblu 
simfonic propriul rost. 
De fapt, acest cristal este 
însăși ideea de patrie în
truchipată în poezie, în 
care trecem din ieri prin 
azi către miine.

Mihai BEN1UC

Inițiativa primăriei 
îmbogățește
Din experiența județului Brăila în valorificarea resurselor 

locale pentru dezvoltarea sectoarelor productive 
și a secțiilor de prestații de pe lingă consiliile 

populare comunale

satul

Realitatea ne-a convins — nu o 
dată și nu într-un singur loc — că 
in fiecare comună există anumite re
surse materiale și că, dacă se pre
ocupă cineva de descoperirea și va
lorificarea lor, aprovizionarea cu 
produse alimentare și asigurarea u- 
nor prestații pentru populația de la 
sate nu au decît de cîștigat. Por- 
nindu-se de la acest considerent, în 
unele dintre județele țării se obțin 
succese din ce in ce mai evidente pe 
linia dezvoltării activității economi
ce a consiliilor populare comunale. 
Unul dintre aceste județe este Brăi
la, drept pentru care am solicitat to
varășului DUMITRU BALAN - 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean — o convorbire pe 
această temă.

— în unele dintre localitățile 
noastre exista mai de mult o oare
care experiență în acest sens — ne 
spune tov. Bălan. Consiliul popular 
din comuna Tudor VTadimirescu, de 
pildă, încă din anul 1970 a avut ini
țiativa de a crește și îngrăsa porci 
și păsări, prin a: căror valorificare a 
realizat mari sume de bani. Consi
liul popular comunal Dudești a or
ganizat ateliere de prestații de ser
vicii către populație — de prelucra
re a lemnului, de executare a con
fecțiilor metalice etc. Aceste reali
zări au constituit un început bun,

care a demonstrat eficienta unor a- 
samenea activități ale consiliilor 
populare și a stimulat extinderea lor.

In lumina sarcinilor izvorite din 
rezoluția Conferinței pe țară a se
cretarilor comitetelor de. partid și a 
președinților consiliilor populare co
munale; comitetul executiv al con
siliului popular județean a elaborat 
un program deLacțiune menit să 
ducă Ia: valorificarea pe scară su
perioară a resurselor existente. în 
toate comunele, cu sprijinul. specia
liștilor (ingineri, medici veterinari, 
economiști) și al organelor de spe
cialitate i județene, s-a pornit o lar
gă acțiune de studii și prospectare a 
posibilităților de înființare sau de 
extindere a unor activități economi
ce în fiecare localitate. în comuna 
Viziru, de exemplu, in urma studii
lor efectuate, s-a ajuns la conclu
zia că există condiții de creare a 
unor sectoare, de prestații și de creș
tere și ingrășăre a animalelor și pă
sărilor, într-un timp scurt, consiliul 
popular comunal a organizat o sec
ție de fabricare a cărămizilor și un 
atelier de prelucrare a lemnului. De 
asemenea. în prezent, sectorul zoo
tehnic însumează 300 de miei la, în
grășat și 48 de scroafe. Tot de aici 
au fost vînduți locuitorilor . comunei 
peste 100 de purcei pentru contrac
tare și sute de pui de găină. Rezul-

tate asemănătoare a obținut șt Con
siliul popular din comuna Vișani, 
caro a organizat exploatarea rațio
nală a unei cariere de nisip nece
sar construcțiilor locale-

Ceea ce trebuie in mod deosebit 
subliniat este faptul Că in acele co
mune unde eforturile comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
sînt conjugate cu îndrumarea orga
nelor județene de specialitate ^i cu 
sprijinul cetățenilor se obțin rezul
tate bune. Au fost însă și situații 
cînd, în unele localități, acțiunea a 
demarat mai greu, fiind nevoie de

Convorbire realizată de
Vasile MIHAI

(Continuare in pag. a Il-a)

PRIN INTRAREA
ÎN FUNCȚIUNE A UNUI 
NOU TURBOGENERATOR

Se triplează' 
puterea instalată 
a termocentralei 

Brazi
în cadrul termocentralei Brazi 

a fost pus în funcțiune un nou 
turbogenerator de 200 MW. care 
triplează puterea instalată a cen
tralei. El furnizează zilnic uni
tăților economice și consumului 
public aproape 5 milioane kWh 
energie electrică. Noul turboge
nerator are up ridicat grad de 
automatizare, ceea ce așigură o 
creștere simțitoare a productivi
tății muncii.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BELGIA

Bruxelles
Aflind cu adincă durere știrea încetării din viață a tovarășului Marc 

Drumaux. președintele Partidului Comunist din Belgia, militant devotat 
al mișcării comuniste internaționale, vă adresez în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și al meu personal cele mai sin
cere condoleanțe.

Prin dispariția tovarășului Marc Drumaux, partidul dumneavoastră, 
mișcarea muncitorească belgiană pierd un luptător neobosit pentru as
pirațiile de libertate și progres social ale oamenilor muncii belgieni, pen
tru cauza păcii, democrației și socialismului.

Vă rugăm să transmiteți familiei defunctului sentimentele noastre 
de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al P.C.Il.
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DIVERS
Felicitări
mecanicului

Stația C.F.R. Cățelu. încă pu
țin și trenurile de persoane 8321 
și 8320 urmau să facă obișnuita 
incrucișare. Primul se și afla la 
linia întii. Al doilea era aștep
tat pe linia vecină. Dar... stu
poare : 8320 venea cu viteză pe 
aceeași linie ! Din greșeală, im
piegatul de mișcare și acarul îl 
dirijaseră tot pe prima linie. 
Accidentul părea iminent. Noroc 
însă că mecanicul de locomotivă 
Nicolae Stan și ajutorul său Ma
rian Braniște au observat peri
colul, reușind să oprească trenul 
în ultima clipă. Pentru prezența 
de spirit dovedită li se cuvin fe
licitări. Impiegatul și acarul ur
mează, totuși, să primească sanc
țiunile.

Nababul
Așa îl botezaseră pe Nicolae 

Mircea Rusu colegii de serviciu 
de la cooperativa meșteșugă
rească „Munca" din Tg. Ocna. 
Nimeni nu se lăfăia în bani ca 
el. In plus, om cu inimă largă, 
împărțea in stingă și in dreap
ta cit și cui 
nu-și punea 
rea de unde 
prilejul unui 
gestiunea lui Rusu s-a desco
perit o lipsă de citeva zeci de 
mii de lei. De-abia atunci mis
terul a fost dezlegat. în calitate 
de merceolog principal la coo
perativa respectivă, el primea 
diferite sume de bani pentru 
procurarea unor materiale și 
rechizite ; iar banii obștei ii dă
dea pe veresie. Dar cei care a- 
veau sarcina să-l controleze, ce 
au păzit ?

dorea. Nimeni 
însă intreba- 

atlta bănet. Cu 
control însă, în

în calitate de cumpără
tor, sau simplu vizitator 
al magazinelor de încăl
țăminte, fiecare dintre noi 
a putut observa unele a- 
nomalii de aprovizionare : 
cauți un produs de sezon, 
dar nu e de găsit ; se în- 
tîmplă adesea să vină mai 
devreme anotimpul căldu
ros sau rece, dar sandalele 
apar în magazine abia pe 
la mijlocul verii și cizme
le cînd dă zăpada. Cauzele 
sint diverse : unele țin de 
aprovizionarea defectuoa
să de la depozitele comer
țului, altele de livrarea cu. 
întîrziere a produselor de 
către fabrici.

Legea contractelor eco
nomice consfințește un 
vechi deziderat : existen
ța unor relații contractuale 
directe intre industrie și 
comerț, care să exprime 
necesarul real de consum, 
tendințele șl orientarea 
cererii de mărfuri și, c- 
vident, capacitățile și po
sibilitățile producției. în- 
cercind să vedem concret 
cum sint valorificate a- 
vantajele oferite de legea 
amintită, am. participat la 
contractarea încălțămintei 
pentru semestrul I 1973, 
operație care a avut loc 
nu demult la Mangalia- 
Nord.

...în jurul meselor, con- 
sultind vrafuri de hîrtii și 
documente, întoreînd mos
trele pe o parte și pe cea
laltă, reprezentanții „păr
ților", față-n față, discutau 
aprins.

— Din acest model de 
pantofi bărbătești doresc 
să iau 5 000 în trimestrul 
I — comandă N. Stan, 
șef de serviciu la ICRTI 
București.

— Nu pot să livrez de-: 
cît începînd cu trimestrul 
al II-lea — ' 
prezentantul fabricii.

Aceasta este părerea ex
primată, intr-un fel sau 
altul, de toți comercianții 
cu care am discutat (indi
ferent de județul din care 
fac parte). Dacă industria 
vrea să impună comerțu
lui anumite termene, can
tități etc. pe ce bază o 
face 1 Analizează fenome
nele complexe ale pieței ?

— Ca să fiu sincer, noi 
nu am întocmit niște stu
dii speciale pentru con
tractări — ne-a declarat 
tov. C. Badea, directorul 
comercial al Centralei de 
încălțăminte nr. 1 — Bu-

nostru și de asta am ce- 
-rut .atît. Știm noi cam 
cit se cere ; doar am mai 
vîndut pantofi (! ?).

înainte de a comenta 
un asemenea răspuns eva
ziv, să auzim și opiniile 
unui alt reprezentant al 
comerțului. Cristian Țu
gui, șef de serviciu la 
ICRTI Craiova.

— Noi am 
18 090 perechi 
de 210 lei. Pe 
Am ținut seama
rul populației (? !). Apoi, 
pornind de la vinzările 
înregistrate în anul 1970

comandat 
pantofi 

ce bază ? 
de numă-

Cum se face

intervine re

ia
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interzis
Patru tineri bucureșteni —stu

denții Ana Cornea, Ioana Sfir- 
loagă, Sergiu Kleinerman și a- 
sistentul Bogdan Lungulescu — 
au plecșt într-o excursie în Bu- 
cegi. Voiau să ajungă la cabana 
Piatra Arsă. Pentru aceasta insă, 
ei și-au ales un drum interzis 
iarna — traseul Jepi. Urmarea : 
după un timp au rătăcit dru
mul și i-a cuprins frigul. Sergiu 
Kleinerman a hotărît să se în
toarcă pentru a chema în ajutor 
Șelvamontul din Bpșteni. A a- 
juns aici abia a doua zi pe la 
prînz. Șapte alpiniști, in frunte 
cu șeful echipei Salvamot, Ion 
Catu, au pornit în căutarea celor 
trei tineri. I-au găsit în punctul 
numit „între clăi". Doi erau în
ghețați. Ana Cornea mai dădea 
semne de viață. îh grabă, a fost 
transportată la spitalul din 
Bușteni. Dar, aici, cu toate în
grijirile medicale, a decedat. 
Trei tineri au căzut victime 
muntelui pentru că nu au 
pectat regulile drumeției, 
dureros semnal de alarmă.

— Dv. asistați doar 
una din discuțiile noastre, 
ele pot fi insă multiplicate 
de „n“ ori, ne spune tov. 
N. Stan. Sandalele, de 
exemplu, trebuie să fie 
livrate din aprilie pentru 
a le avea in toate maga- ’ 
zinele în mai și iunie. Cu 
toate acestea, cea mai 
mare parte ne sînt oferite 
abia spre sfirșitul trimes
trului al doilea (! !). Co
mandăm o cantitate de 
produse, dar ni se spune : 
„prea mică", sau „prea 
mare", și ni se livrează 
după alte criterii decît 
cererea pieței. Unii produ
cători uită că multe pro
bleme de marketing tre
buie rezolvate de ci înșiși. 
Ei trebuie să determine 
potențialul de vînzări pe 
piață, perioada optimă 
pentru desfacerea produ
selor, dimensiunile cererii, 
și, corelat cu ele. să-și or
ganizeze producția.

curești. Am creat produse 
noi, le-am adus aici, in 
fața comercianților — 
unde le oferim așa cum 
sint și în funcție de pe
rioada în care credem că 
le putem realiza.

...Așadar, se cuvine să 
facem O PRIMA CON
STATARE : deși actualul 
cadru organizatoric - este 
deosebit de favorabil re
lațiilor dintre industrie și 
comerț, contractarea măr
furilor, de către o bună 
parte din 
realizează 
a avea la 
științifică, 
seama de 
ale comerțului.

Să vedem. însă pe ce 
anume își întemeiază unii 
comercianți cererile for
mulate la contractări ?

— Eu doresc să comand 
6 300 perechi de pantofi 
de 100 lei — spune Sîrbu 
Dumitru, merceolog prin
cipal la întreprinderea 
economică județeană Iași 
a cooperației de consum.

— De ce atît și nu mai 
mult, sau mai puțin ? — 
intervenim noi. Pe ce fel 
de documentații este ba
zată formularea comenzii?

— Acesta e necesarul

(peste 16 000 de perechi) 
și în anul 1971 (peste 7 000 
perechi), am apreciat că 
vom putea vinde in '73 
cantitatea comandată.

...Ne întrebăm însă 
cum pot fi luate în con
siderație date din 
trecuți, cînd

anii 
desfacerea 

realizată este atît de 
de la un an

di- 
la

res-
Un

producători, se 
încă greoi, fără 
bază o analiză 
fără a se ține 
cerințele reale

ferită 
altul ?

Am primit fel de 
de „explicații" care 
cercau să justifice 
menzile date. Toate con
duc spre o A 
CONSTATARE: 
cianții — cei care 
bui să comande 
mărfurile cerute de cum
părători — se prezintă și 
ei deseori la contractare 
cu comenzi stabilite din... 
birou, fără studierea ști
ințifică a cererii de con
sum.

întîlnirea dintre furni
zorii de încălțăminte și 
comercianți a avut loc, 
așadar, în linii generale, 
după aceleași metode em
pirice, insuficient fun
damentate, ca și în anii 
trecuți.

Ministerul Comerțului 
Interior — preocupat de

fel 
în- 
co-

DOUA 
comer- 
ar tre- 
tocmai

fundamentarea științifi
că a activității comer
ciale — a realizat, prin 
institutul propriu de cer
cetări, o serie de studii 
privind cererea de con
sum a populației. Dacă 
la acest nivel (macroeco
nomic) s-au putut între
prinde asemenea analize, 
nu este cu atît mai fi
resc — și mai necesar ! 
— ca fabricile și organi
zațiile comerciale locale 
să facă efortul de a cu
noaște ele însele — di
rect și științific — volu
mul și structura cererii, 

' specificul local al aces
teia ?

— Bineînțeles — ne 
spune tovarășul Radu 
Paul, directorul Institutu
lui de cercetări comer
ciale. Realizarea funcții
lor economico-sociale ale 
comerțului impune o 
preocupare pentru cerce
tarea continuă și sistema
tică, pentru studierea 
multilaterală a cererii 
prin folosirea unof meto
de variate. Comandarea 
corectă, contractarea ju
dicios fundamentată a 
mărfurilor nu se pot face 
decît cunoscînd cu multă 
precizie : care anume pro- _ 
duse, în ce cantitate și 
sortimente, la ce preț, 
cînd, in ce moment sînt 
solicitate ? Răspunsurile 
la acește întrebări nu pot 
fi date decît în urma unei 
studieri științifice, per
manente, a cererii de că
tre producători și de către 
întreprinderile și organi
zațiile comerciale. Metode 
sînt multe, de la cele mai 
simple la cele mai com
plexe : notațiile vânzăto
rilor în caiete sau pe for
mulare speciale, observa
țiile și sugestiile clienți- 
ior în condici, chestio
narele, și sondajele statis
tice în rîndurile popu
lației, organizarea de ex
poziții și festivaluri ale 
modei, completate cu în
registrarea organizată a 
opțiunilor etc.

Iată, așadar, că există 
modalități suficiente pen
tru ca operațiunea de con
tractare — și, în ultimă 
instanță, aprovizionarea 
magazinelor — să se facă 
pe baza unor cercetări ju
dicioase și nu a unor pă
reri subiective, nefunda
mentate. Sînt lucruri cu
noscute nu de ieri sau de 
azi, dar cînd se vor ho
tărî partenerii — partjci- 
panți la contractări — să 
înlocuiască munca empi
rică de o zi cu activitatea 
științifică sistematică și 
ou cercetarea cererii ? 
Este un deziderat așteptat 
de prea multă vreme ca 
să mai fie ignorat 1
George POPESCU

Autobas 
culantă
contra avion

S-a petrecut pe aeroportul 
Băneasa. Autobasculanta 31—B 
—2289 condusă de șoferul Ghe- 
orghe Vasile — proprietatea în
treprinderii de construcții speci
ale, industriale și montaj Bucu
rești — făcea manevre pe pista 
de zbor. Mergind in marșarier, 
virful stabilizatorului de la un 
avion ce se afla în apropiere 
— proprietatea întreprinderii de 
reparat material aeronautic — a 
fost lovit de autovehiculul în 
mișcare. Evident, pagubele vor 
fi suportate de conducătorul 
auto neatent.

„Triumvi
ratul* ‘ și-a

sa-

I primit 
i pedeapsa

Iîn prezența a peste 800 de
lariați, la Fabrica de conserve 
din Caracal a avut loc un pro
ces public. Cu un an în urmă, 

Irecepționerul Florea Cocoșilă, 
în complicitate cu casierul Aris
tide Defta și Grigore Subțirelu, I șeful centrului de colectare și a- 
chiziții din Cilieni, a produs a- 
cestei întreprinderi un prejudi
ciu de 197 436 lei. Pentru această

I faptă, completul de judecată i-a 
condamnat pe cei trei la 13, 10 
și, respectiv, 4 ani închisoare.

I Totodată, prin aceeași sentință, 
ei au fost obligați să suporte re
cuperarea întregului prejudiciu 
produs.
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la Salvare
Recent, o formație operativă 

din cadrul serviciului circula
ție de la Miliția municipiului 
București a efectuat un control 
la autobaza stației de salvare 
din Capitală. Din cele 35 de 
autovehicule verificate cu acest 
prilej, 13 prezentau defecțiuni 
tehnice de natură să pună în pe
ricol siguranța circulației ru
tiere. Cele mai multe defecțiuni 
au fost constatate la sistemul 
de frinare și direcție. De fapt, 
nu era o surpriză. Din totalul 
de 119 mașini existente în do
tarea stației de salvare, doar 
vreo 80 pot fi folosite. Așa stind 
lucrurile, facem cuvenitul apel : 
salvați mașinile ...Salvării!

Rubricâ redoc’ato de > 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînfeii"

•..o

Blocuri noi în centrul vechiului oraș Miercurea Ciuc

INIȚIATIVA
SAT U-M AR E (Corespondentul 

„Scînteii” Octav Grumeza). — Re
țeaua de desfacere a organizațiilor 
comerciale sătmărene cunoaște o con
tinuă extindere, diversificare și mo
dernizare — ne spune tovarășul Sa
bin Trifan, director adjunct al direc
ției comerciale a județului. Pînă a- 
cum, în acest an, au fost înființate 
13 unități moderne, cu o suprafață 
comercială de peste 6 100 metri pă- 
trați. în zona nordică a municipiului 
s-a creat un veritabil, „centru comer
cial" la parterul noilor blocuri, alcă- r

tuit, între altele, dintr-un mare ma
gazin alimentar cu autoservire, bra
serie, un magazin cu articole de me
naj, o unitate de textile-încălțăminte.

De la același interlocutor am aflat 
că, adoptindu-se soluții constructive 
moderne — deopotrivă economice și 
estetice — vechi vaduri comerciale 
din centrul orașului, unele nefolosite 
în ultimii ani, găzduiesc în prezent 
unități de bijuterie, foto-muzică, ga
lanterie, cofetării, un magazin de 
pescărie, o expoziție de mobilă cu 
vinzare și altele.

PRIMĂRIEI

ÎMBOGĂȚEȘTE

SATUL
(Urmare din pag. 1)

BĂILE FELIX își sporesc confortul
Renumite — atît în țară, cît și peste hotare — ca izvoare de sănă
tate, Băile Felix cuqosc în ultima vreme o puternică dezvoltare. în 
frumosul peisaj bihorean, alături de edificiile balneare mai vechi, 
unde și-au îngrijit sănătatea mii și mii de oameni, s-au construit de 
curînd noi clădiri care adăpostesc săli de tratament, un hotel și ma
gazine. Fotografiile înfățișează : un complex comercial (stingă), un 
ansamblu balnear cu bazine pentru tratament (mijloc), un hotel mo
dern (dreapta), care-și așteaptă oaspeții

Foto : S. Cristian

intervenția județului. Este cazul 
Consiliului popular din comuna Ci- 
reșu care, deși beneficia de con
diții naturale prielnice, nu a trecut 
din vreme la amenajarea unui eleș
teu de pește. în această toamnă 
însă, cînd cei de aici s-au convins 
că în urma unor cheltuieli minime 
se obțin mari cantități de pește și, 
desigur, importante venituri, au ho
tărît extinderea suprafeței eleșteului 
prin muncă patriotică. Mai sint și 
acum consilii populare care nu folo
sesc pe deplin condițiile naturale 

• favorabile dezvoltării acestor sectoa
re. în comuna Mărasu, așezată în 
Insula Mare a Brăilei, se poate în
ființa o ingrășătorie de porci ; In 
comuna Bărăganu se poate extinde 

"de. cărămidă etc. Rezultă 
tf’W'conTrnuare, comitetul

executiv al consiliului popular jud< - 
trebuie să ..impulsioneze această 

’acțiune, astfel ca în toate localită
țile să se dezvolte asemenea acti
vități economice.

— în ce stadiu se află tn prezent 
această acțiune in județ ?

— în momentul de fată, produc
ția de cărămidă este organizată in 17 
comune ; in 3 comune există atelie
re pentru prelucrarea lemnului, iar 
în 19 — activități de gospodărire co
munală și prestări in construcții. 
Dar ponderea, datorită condiții
lor favorabile de la noi, o
dețin sectoarele zootehnice, organi
zate in 10 de comune ; de asemenea, 
sînt amenajate și populate trei eleș- 
tee de pește. Evident, 
activități contribuie la 
provizionare și servire 
din județul nostru.

— Cum asigură consiliile popu
lare baza materială pentru dezvolt 
rea acestor sectoare economice ?

— Desigur, organizarea activității

toate aceste 
mai buna a- a populației

—
Ziua de 11 august anul 

curent ar fi trecut ca toate 
celelalte zile, dacă Lucica 
Diaconu n-ar fi expediat 
niște mobilă la Pașcani. 
Dar Lucica Diaconu — eco
nomist principal — trimise
se cu două săptămîni îna
inte mobilă unor rude din 
orășelul amintit, motiv 
pentru care, în ziua de 11 
august, a făcut un lucru 
simplu, dar neobișnuit. A 
avizat un decont.

Desigur, a verifica un 
decont este un lucru foarte 
obișnuit, mai ales pentru 
un economist, dar funcțio
nara noastră a procedat 
mai simplu și mai direct 
decît de obicei : a verificat 
cum trebuie. Mai exact — 
așa cum ar trebui. Așa 
cum ar trebui să avizeze, 
să certifice ori să aprobe 
orice împuternicit din țara 
asta cind își pune semnă
tura pe un act. Lucica 
Diaconu a îndeplinit spon
tan operațiunea de a se 
gîndi la avutul obștesc ca 
la avutul ei. Și-a spus : 
„Dacă pe mine m-a costat 
o garnitură de mobilă 60 
de lei. cum poate costa un 
colet de un kilogram tri
plu ? Adică 180 ?"

Aparent nu este nimic 
mai meschin de chițibușă- 
rit decît un decont de spe
ze poștale. Așa considera
seră pînă în ziua fatală și 
economiștii, contabilii, alți 
funcționari ai Institutului 
de cercetări și proiectări 
pentru celuloză și hirtie, 
care certificaseră, verifi
caseră, aprobaseră aseme
nea deconturi. Așa mai 
consideră încă prin diferite 
— și destule — unități cei 
care efectuează 
. A fost 
funcționară să 
operațiunea de 
la

controlul, 
suficient ca o 

raporteze 
verificare 

cheltuielile dumneaei 
personale ca să se consta
te un fapt uluitor : DE
CONTUL ERA FICTIV. Și- 
nu cu un leu, doi. ci cu 
de treizeci și ceva de ori va
loarea lui reală ! S-au re
luat actele din ultimele 
două luni. TOATE DECON
TURILE de cheltuieli poș
tale erau falsificate. TOA
TE fuseseră plătite cu de<____ ____

zeci de ori peste maximum 
necesar și posibil. în a- 
ceastă scurtă perioadă de 
timp, institutul plătise pen
tru expedierea proiectelor 
sale 18 396,55 lei. Dar din 
această sumă numai 373,70 
lei constituiau valoarea 
reală a expediției. DE 
CINCIZECI DE ORI MAI 
PUȚIN !

Cînd Ilie St. Ion, autorul 
și beneficiarul deconturilor 
false, a apărut în fața ma
iorului de miliție Cioroia- 
nu, pregătit 6ă-l aresteze.

plare. Decontul 1733 din 3 
august 1972. Sumă reală : 
10,30 ; sumă fictiv deconta
tă : 825,60 lei. De ce ? Pen
tru că, în conformitate cu 
actul, un colet de 0,9 kg 
expediat Ia Piatra Neamț 
putea să coste 53,25 lei, un 
altul de 1,7 kg expediat la 
Suceava — numai 35,25 lei, 
dar unul de 1 kg (Lo.co) 
137,25 lei !

Purtăm discuții drama
tice cu cei care și-au pus 
semnătura pe deconturile 
lui Ilie St. Ion :

mul dumneavoastră de 
competentă ?

— Oricum...
— Oricum ce ? Ați accep

tat pînă și recipise falsifi
cate cu două culori. Negrul 
reprezenta realul, violetul 
— cifrele adăugate. în bat
jocură. Mai simplu de de
pistat decît doi și cu doi 
fac patru.

— De ce n-a observat 
șefa mea, Popescu Ioana 
Flori ca ?

— în' momentul verifică
rii, pentru mine nu contau

plar. Era clar că putea tre
ce ce sume dorea. Ștampi
la nu era de certificare, ci 
de anulare, cum este cea 
pusă pe timbre, pe plicuri.

— Dacă venea cu o invi
tație de nuntă ștampilată 
ați fi decontat-o și pe 
aceea ?

— Nici chiar așa...
— Dar ați acceptat sim

ple bucățele de hirtie albă 
drept acte justificative ! 
După ce criteriu ?

— Dacă decontul era cer-

UNUL „MUNCEA* ȘI CINCI 
SEMNAU CĂ A MUNCIT »

9 ACOLO UNDE RĂSPUNDEREA SE FĂRIMIȚEAZĂ PÎNĂ LA DIZOLVARE • DE LA IN
DIFERENȚĂ LA RISIPĂ, DE LA RISIPĂ LA FRAUDĂ

ofițerul s-a mirat și s-a 
uitat dacă pe ușă mai apa
re cineva.

— Cum, dumneata ești 
Ilie Ion ?

— Da. eu sint.
Mirare, intr-un fel, justi

ficată. Pentru că am auzit 
frecvent și în institut :

— Cine ar fi crezut !
— Tocmai el...
— Prăpăditul ăla ?
— De cînd sustragi în 

sistemul ăsta ?
— De prin 1970.
Salariații serviciului fi

nanciar încremenesc. „Pră
păditul", „șobolanul" care 
se strecura pe lingă pereți 
„cirpitul" și „prăfuitul" îi 
păcălea de atîta vreme, iar 
ei habar n-aveau.

Se verifică decont cu de
cont. Luăm unul la întîm-

I

ancheta socială
— Cum ați acceptat la 

controlul preventiv ase- 
meneg acte ? o intrebăm pe 
Frăsina Popescu, economist 
principal.

— Nu-mi mai amintesc. 
Eu n-am verificat decît in 
primii ani. Eram începă
toare.

— Oare la serviciul fi
nanciar merge treaba ca la 
cursurile de limbi străine ? 
Se împarte pe începători 
și avansați ? Se fac exer
ciții de căscat gura pe ba
nii statului ?

— Nram zis asta.
•— Atunci care era bare-

ca false, replică .Ioana Flo- 
rica Popescu. Nimic nu-mi 
spunea că ar putea fi 
false...

— Dar ce trebuiau să 
facă ? Să țipe, să vă tragă 
de mînecă ?

— Nu era vorba de tras 
de mînecă. Mi se prezen
tau însă niște imprimate 
tipizate, cu ștampile pe 
ele. Cum le-a obținut el 
de la poștă ?

— Tipizatele nu aveau 
valoare de acte de plată. 
Erau scrise cu cerneală, 
deci într-un singur exem*

tificat de șeful comparti
mentului...

— Șeful compartimentu
lui este o simplă dactilo
grafă, neinițiată.

„Decontul bicolor" la 
care ne-am referit mai sus 
poartă nu mai puțin de 
cinci iscălituri. Cu a escro
cului — șase. Unul a certi
ficat, doi au verificat, al 
patrulea a aprobat, iar pes
te toți aceștia și directorul 
a mai semnat. Cel care a 
certificat dă vina pe cei 
care au verificat, cei care 
au verificat pe cei care au 
aprobat, aceștia se Întorc 
către neînsemnatul func
ționar care a ...certificat. 
Te pierzi între atîtea de
gete întinse acuzator. Prea 
multe fărîme de competen
tă și nici una autentică.

Prea multă risipă de func
ționari, al cărei singur e- 
fect e divizarea răspunde
rii pînă la dizolvarea ei.

Nu ne mai surprinde că, 
în sarabanda de semnături, 
unele au ajuns să fie apli
cate de către salariați agă- 
țați întîmplător pe sală. 
N-a fost numai greșeala 
lor de a fi iscălit fără să 
fie împuterniciți, a fost și 
efectul excesului de aposti
le. Exces menit să înmul
țească garanțiile pentru 
avutul obștesc, dar care, in 
realitate, le-a diminuat.

Lansînd expresia „risipă 
de funcționari", cineva se 
poate gindi : „într-adevăr, 
unul muncea, iar cinci cer
tificau că a muncit". Nu 
este așa. Este mai grav. 
„Munca" lui Ilie St. Ion era 
tot o activitate administra
tivă. El primea, împacheta 
și ducea la poștă proiecte
le. Oficiul poștal poate fi 
văzut de la fereastra con
tabilului șef. Numărul co
respondenților trimise zil
nic era în medie de 3—4. 
Și pentru aceasta era ne
voie de un funcționar spe
cial !? Există o registratură 
care expediază și ea (in lu
nile de vîrf !) cantitatea 
exorbitantă de... 13—14 
plicuri pe zi. Pe zi, dar nu 
zilnic. Corespondenta fiind 
prea puțină, este imborde- 
rată cam de trei ori pe 
săptămină. (Mai există ac
tivitate de expediție și la 
secția de cercetare, aflată 
la altă adresă). Ilie St. Ion 
lucra în paralel cu rogistra- 
tura, iar dacă cineva își în
chipuie că pentru făcutul 
proiectelor sul este nevoie 
de o calificare deosebită, 
atunci să ne amintim că 
I. St. I. a fost „promovat" 
din funcția de ...portar. 
L-am întrebat pe contabilul 
șef, Constantin Popescu, 
pentru ce era nevoie de 
acest post și, în aceeași or
dine de idei, pentru ce 
există două (adică trei) ca
nale de trimitere a cores
pondenței, dar n-a știut ce 
să ne răspundă.

Dar cu privire la celelal
te aspecte vom reveni.

Sergiu ANDON

J

la care m-am referit, și în special 
a celei de creștere a animalelor și 
păsărilor, a ridicat pentru toate con
siliile populare unele probleme pri
vind amenajarea de ateliere, con
strucțiile zootehnice, procurarea de 
utilaje etc. Pentru a veni în spriji
nul lor, comitetul executiv al consi
liului popular județean a înființat 
comisii speciale care au mers în fie
care comună și, împreună cu orga
nele locale, au stabilit care anume 
dintre construcțiile existente sint 
disponibile, puțind fi amenajate și 
folosite ca ateliere de prestații și 
pentru creșterea animalelor ; acolo 
unde nu au existat asemenea posi
bilități. au fost ridicate adăposturi 
necostisitoare, boxe, padocuri, saiva
ne etc. din resurse locale. Unor co
mune — printre care Măxineni, Vi- 
ziru, Suțești, Siliștea și altele — li 
s-au pus la dispoziție, de către in
dustria locală, prese pentru confec
ționarea cărămizii. Putem afirma 
că, acum, multe comune și-au creat 
baza materială necesară atît pentru 
creșterea animalelor, cît și pentru 
dezvoltarea secțiilor de prestații.

în viitor, consiliile populare vor 
dezvolta și mai mult activitățile e- 
conomice, vor căuta noi căi de pu
nere în valoare .a resurselor existen
te. Astfel, avîndu-se în vedere ne
cesitățile crescinde de materiale de 
construcții la sate, producția de că
rămidă va spori prin folosirea inte
grală a capacităților existente. Se 
va lărgi rețeaua de eleștee de pește, 
se vor dezvolta sectoarele zootehnice 
și unitățile de preparare a cărnii. 
Pentru folosirea forței de muncă și 
în timpul iernii, consiliile populare 
vor depista noi terenuri improprii 
agriculturii, ce vor fi plantate cu ră
chită, din care să se confecționeze 
obiecte de împletituri.

Comitetul executiv al consiliului 
popular județean și-a propus genera
lizarea experienței bune acumulate de 
unele consilii populare comunale in 
ce privește dezvoltarea acestor acti
vități economice, astfel ca în fiecare 
localitate rurală să existe cel puțin 
2—3 sectoare de producție. Pentru 
că, așa cum cred c-am reușit să de
monstrez pînă aici, resurse materiale 
există în fiecare localitate. Valori
ficarea lor însă depinde de intere
sul nostru, de priceperea noastră 
gospodărească.
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în întrecerea pentru realizarea PRODUSE DE BUNĂ CALITATE

cincinalului in patru ani și jumătate

UZINA „REPUBLICA"
RĂSPUNDE PROMPT

Grupul industrial de 
petrochimie din Pitești. 
Constructorii, beneficia
rul, furnizorii de uțilaje 
— preocupîndu-se de tra
ducerea în fapt a unei 
sarcini trasate de condu
cerea de partid — stabi
lesc strategia accelerării 
ritmului de execuție a in
stalațiilor secției de piro- 
liză II. Se ia o serie de 
măsuri operative. La un 
moment dat însă se i- 
vește o piedică. Destul 
de mare și descurajatoa
re. Pentru fabricarea de 
către unitățile Centralei 
industriale de utilaj chi
mic și rafinării a unor 
schimbătoare de căldură 
erau absolut necesare 
țevi trase la rece, cu pre
cizie înaltă, recoapte in 
atmosferă neutră. Sin
gura uzină — ..Republi
ca" din București — care 
putea executa aceste țevi, 
avea, potrivit calculelor, 
capacitățile de producție 
încărcate cu alte comenzi, 
în plus, producția anteri
oară de asemenea țevi nu 
se soldase cu rezultate 
convingătoare. Ce era de 
făcut ? Se părea că ar fi 
O singură alternativă : 
procurarea din import a 
țevilor respective. Nu se 
ia însă o decizie defini
tivă.

între timp, la „Repu
blica" se formulează un 
răspuns neașteptat. Răs
punsul afirmativ al fap
telor. „Da, vom realiza 
noi țevile de care aveți 
nevoie". Așa au hoțărît 
comuniștii. Așa a hotărîț 
colectivul de aici. S-a tre
cut neintirziat la treabă. 
S-a lucrat cu grijă, ca să

nu fie afectate interesele 
altor beneficiari. în pri
mul rînd s-au reanalizat 
contractele scadente îm
preună cu beneficiarii a- 
cestora și s-au' stabilit 
alte termene reciproc con
venabile. Timpul acordat 
pentru execuția a 544 
tone de țevi cu caracte
risticile amintite a fost de 
numai o lună și jumătate.

Nicolae Bundălescu s-a 
folosit un alt unguent 
pentru țevi, care ne-a 
permis să obținem țevile 
din două trageri, in loc 
de patru. în sectorul de 
pregătire am îmbunătățit 
sistemul de fosfotare a 
țevilor, care a determinat 
sporirea productivității la 
tragere cu 100 la sută. De 
asemenea, aplicînd un

0 ATITUDINE CARE FACE CINSTE
MUNCITORILOR Șl INGINERILOR 

MARII UZINE BUCUREȘTENE

S-a lucrat în trei schim
buri „pline", inclusiv du
minica. Nu au existat di
ferențe de cantitate sau 
de calitate. Intr-un cuvînt, 
de productivitate, 
rezultatele 
schimburi, 
cultăm pe 
cei care au 
ceastă comandă

— Am 
cele mai 
bricarea 
spus ing. 
secției de tras 
rece. în primul 
raționalizarea 
tehnologic am 
dice.le de utilizare la ma
șinile de tras, de la 76 la 
sută la 82 la sută. Tot-

intre 
celor trei 

Dar să-i aS- 
cîțiva dintre 
executat a- 

urgentă. 
ales soluțiile 

bune pentru fa- 
țevllor — ne-a 
Ion Voina, șeful 

țevi la 
rînd, prin 

fluxului 
mărit in-

odata, la propunerea in
ginerului Constantin Os- 
troveanu și a maistrului

dispozitiv imaginat de lă
cătușul Ion Ghimpău, la 
piesele de înaltă tensiune 
s-a redus consumul de 
ulei și a crescut produc
tivitatea la ulelere cu a- 
pror.pe 200 la sută. Și 
conducerea uzinei ne-a 
ajutat, asigurîndu-ne e- 
boșul pentru tras la rece 
în tolerante minime.

— Fiind vorba de un e- 
fort colectiv, de durată 
mai mare, comitetul de 
partid a discutat, înainte 
de a trece la execuția co
menzii, cu toți oamenii 
secției și toți s-au decla
rat de acord să sprijine, 
cu toate forțele, realiza
rea unui obiectiv de in
vestiții important — ne-a 
declarat maistrul Vasile 
Filiera. Știind apoi că ori
ce minut este prețios, am

lucrat cu foarte multă a- 
tenție pentru a face de la 
bun început operații de 
calitate, în acest sens 
existînd un control in- 
terfazic permanent.

—’ Oamenii au lucrat 
cu multă tragere de 
inimă, ne-a mărturisit 
Nicolae Ghinea, șef de 
echipă. Am avut materia
le de bună calitate, deci 
însemna că restul, adică 
obținerea țevilor, depin
dea numai de noi. De a- 
ceea am și executat a- 
ceastă comandă pe cele 
mai bune mașini, cu cei 
mai calificați muncitori. 
Cind am terminat toată 
cantitatea de țevi am ră
mas cu toții uimiți de 
ceea ce am făcut. ' Aș 
putea spune că pînă a- 
tunci nu ne-am dat sea
ma de adevărata noastră 
forță, de capacitatea 
noastră de a realiza pro
duse superioare.

Așadar, unitățile ce 
construiesc utilaje pentru 
„Piroliza II" de la Pitești 
au primit la timp țevile 
de care aveau nevoie. Un 
ciștig pentru economie ; 
dar și un ciștig pentru co
lectivul uzinei „Republi
ca". Execuția acestei co
menzi urgente a dat mă
sura exactă a posibilită
ților sale creatoare, l-a 
determinat să caute so
luții de îmbunătățire a 
fabricației de țevi și de 
utilizare deplină a capa
cităților productive, so
luții ce vor fi aplicate, in 
continuare, în folosul di
rect al uzinei, al econo
miei naționale.

C. CORNHL1U

PENTRU ȘANTIERELE CHIMIEI
Angajat in marea întrecere socialistă, desfășurată în cinstea celei de-a XXV-a 

aniversări a Republicii, colectivul Uzinei de utilaj chimic din Ploiești obține noi și im
portante succese. Organizind munca pe baze științifice $i respecțindu-se tehnologiile 
prescrise, muncitorii •’e la atelierul de neferoase, de pilda, au reușit să realizeze, pe aceeași 
suprafață productivă, o producție de trei ori mai mare. Utilizarea judicioasă a suprafe
țelor de producție a condus la rezultate deosebit de bune și in secția cazangcrie grea 
(in foto 1 : sc lucrează Ia montarea noilor schimbătoare de căldură). Prin aplicarea me
todei drumului critic, suprafețe pină acum neutilizatc au intrat in circuitul productiv, 
determinind o creștere a producției de la 1.45 Imp la 2,45 t/mp.

în secția de rulmenți, deși intrată numai parțial in funcțiune, se reali
zează, pentru prima dată la noi in țară, rulmenți nestandardizați, intr-un număr foarte 
mare de tipodimensiuni, aproximativ 280. Noul produs se bucură deja de o bună apre
ciere. contribuind la înlocuirea importului unor piese similare necesare utilajelor grele.

— Ceea ce iese din miinile noastre ne aparține, poartă marca fabricii noastre, este 
destinat unor mari obiective de investiții — ne spunea rectificatorul Călin Florea — și 
de aceea ne străduim ca rodul muncii noastre să fie cit mai bun.

Iată-1, de altfel, pe rectificatorul Călin Florea. împreună cu controlorul Alexandru 
Vulpescu (foto 2), executind inelele pentru rulmenții pe care, in curind, vor glisa utilaje 
de zeci de tone.

la uzina „Republica", din Capitală, un harnic colectiv realizează în timp record o comandă urgentă de
544 tone țevi. In imagine : ing. Ion Voina ți maiștrii Nicolae Bundălescu și Vasile Pipera, trei dintre frun

tașii uzinei care au contribuit la realizarea acestui succes Foto : S. Cristian

„Am economisit 1580 tone de metal, 

dar contai nostru rdmîne deschis"
Uzina „Electroputere" 

din Craiova este, prin 
specificul producției, o 
mare consumatoare de 
metal. In prețul de cost al 
produselor ce se fabrică 
la noi in uzină, valoarea 
materiilor prime și mate
rialelor are o pondere de 
80 la sută. Cu deplin te
mei, deci, economisirea 
metalului — ca principală 
materie primă — a deve
nit o preocupare de căpe
tenie pentru fiecare mun
citor, inginer fi tehnician,

Colectivul uzinei s-a 
angajat să economisească 
anul acesta 720 tone me
tal. tn acest scop s-a în
tocmit un plan care cu
prinde măsuri tehnico-oi'- 
ganizatorice ce vizează in 
mod special economisirea 
metalului. Prin reproiec- 
tarea unor produse spre a 
fi competitive atit sub as
pectul parametrilor tehni- 
co-economici, cit și in pri
vința greutății lor, prin 
revizuirea consumurilor 
specifice, extinderea for
jării in matrițe, îmbună
tățirea tehnologiei de for
mare a diferitelor piese 
pentru reducerea adaosu
lui de prelucrare, folosirea 
deșeurilor recuperabile 
etc, s-a reușit ca, de la 
începutul anului șt pînă 
în prezent, să se economi
sească 1 5S0 tone metal șt

o însemnată cantitate de 
materiale electroizolante. 
De exemplu, prin repro- 
lectarea posturilor de 
transformatoare ce se 
montează în stațiile elec
trice se obține o econo
mie de 1 630 kg metal pe 
produs. Totodată, prin re- 
proiectarea motorului e- 
lectrlc de tracțiune de la

tru a fi valorificate. Îm
bucurător este că inițiati
va „La fiecare produs, 
consumuri cît mai redu
se", pornită din fabrica 
de transformatoare, s-a 
extins in toate secțiile. De 
asemenea, inițiativa „Din 
deșeuri, repere noi“.jȘe a- 
plică la diferite locuri de 
munci, .

locomotiva Diesel electri
că se obține o economie 
de 26 tone metal ș.a.m.d. 
O altă măsură luată pri
vește folosirea deșeurilor, 
tn acest scop, peste 350 
tone de deșeuri recupera
bile (ștraifuri-benzi rezul
tate la debitarea tolelor 
din care se execută mie
zurile magnetice pentru 
motoarele electrice de dl-

Evidențiind aceste re
zultate meritorii nu pu
tem să trecem cu vederea 
peste faptul că in uzină 
nu au fost închise toate 
canalele prin care se face 
risipă de metal. Se înre
gistrează încă destule re
buturi, în special la pie
sele turnate din fontă cu 
grafit nodular și la tur

narea în rășini sintetice a 
unor transformatoare de 
măsură a curentului din 
fabrica de aparataj. Sem
nalăm, de asemenea, că 
în uzină există peste 200 
tone de deșeuri din tablă 
silicioasă (la fabricile de 
transformatoare și de ma
șini electrice rotative) încă 
nevalorificată. Alte aproa
pe 300 tone de tablă sili
cioasă stau de aproape 
doi ani nefolosite, rugi
nind și ocupind suprafețe 
de depozitare și așa insu
ficiente în uzină. Totoda
tă, mai sint destule cazuri 
cind nu sosesc la timp a- 
numite materiale coman
date și se înlocuiesc cu 
altele, supradimensiona
te, lucru care, se înțelege, 
duce la risipă de metal.

Nu subapreciem realiză
rile, dimpotrivă, ele ne 
bucură. Dar, după cum 
am arătat, posibilitățile 
noastre sint mult mai 
mari și de aceea — cum 
s-ar spune — „contul de 
economii" al uzinei rimi
ng deschis. Depinde de 
fiecare dintre noi și de în
tregul colectiv ca el să fie 
și mai bogat.

S I

ferite puteri) du fost ex
pediate la „Electromotor"- 
Timișoara, Fabrica de mi- 
cromotoare din Pitești, 
cooperativa „Electrobobi- 
najul" din București, pen-

VICTOR MITU, tehnician, DUMITRU 
BARBU, oțelar, NICOLAE VRAPCEA, 
inginer, ION DUGAEȘESCU, econo
mist, din grupul de corespondenți vo
luntari ai „Scinteii", de la uzinele 
„EIectroputere“-Craiova

Se poate aprecia că, la ora actua
lă, o principală cerință a realizării 
integrale a sarcinilor de producție 
în acest an, pentru multe unități 
constructoare de mașini, o consti
tuie înfăptuirea exemplară a planu
rilor de colaborare, asigurarea pri
mirii in întregime și ritmice a can
tităților de piese și subansamble 
prevăzute in contractele ile coope
rare. Aceste necesități sint bine 
cunoscute. Față de prevederile 
scadente pînă la sfîrșitul trimes
trului III, „Electroprecizia" din Sa
pele nu livrase decit 86 la sută din 
demarorii necesari fabricației de 
autocamioane la uzina „Steagul 
roșu" din Brașov ; 93 la sută din re
gulatoarele de tensiune și 92—97 la 
sută din tipurile de demarori, pro
duse solicitate de uzina „Tractorul" 
tot din Brașov ; numai o parte 
din alternatorii ce se utilizea
ză în fabricația Uzinei de auto
turisme din Pitești și Uzinei meca
nice Muscel. Or. cum 6e știe, fără 
aceste instalații electrice nu pot fi 
montate și livrate nici autovehicu
lele, nici tractoarele. La fel. între
prinderea de fabricat și montat as
censoare întimpină dificultăți im
portante la realizarea planului pro
ducției marfă, deoarece „Neptun" 
din Cimpina nu ’i-a livrat 124 trolii 
de ascensor. Situații care nu pot 
fi admise, întrucit economia na
țională are nevoie de aceste pro
duse.

Cum se intervine, concret, pentru 
înlăturarea cauzelor- unor asemenea 
restanțe ? Pentru început ne-am 
concentrat investigațiile la Cen
trala industrială de autocamioane și 
tractoare din Brașov, in care se pre- 
limină unele nerealizări ale sarci
nilor de cooperare. Sint afec
tate, îndeosebi, Uzina de piese auto 
Sibiu, care face parte din centrala 
amintită, Uzina de autoturisme din 
Pitești, „Timpuri noi" din Capitală, 
U.C.M. Reșița. >.6 Martie" Zărnești 
ș.a. Ceea ce împiedică eforturile de 
lichidare a restantelor este lipsa de 
capacitate in secțiile primare, a căror

dotare nu a fost corelată cu dezvol
tarea secțiilor de prelucrare la rece, 
cu creșterile de plan.

— Cu ani în urmă — ne spune 
ing. Nicolae Grama, director pentru 
problemele de fabricație din centrală 
— noi am tras „semnalul de alarmă" 
asupra greutăților pe care le întreză
ream și de care ne lovim astăzi, dar 
nu s-a ținut seama de el. Este ade
vărat, în ultima vreme, s-au creat

grupelor de utilaje. Așa se face că 
cele mai substanțiale restanțe se da
torează unor utilaje grele, cum sint 
ciocanele de 20 000-30 000 kg metri, 
în timp ce alte instalații nu sint 
Încărcate la capacitatea lor. Or. or
ganele centrale, respectiv ministerul, 
trebuiau să tină seamă de acest lu
cru la stabilirea sarcinilor de coope
rare. Părerea mea este că se impune 
o analiză neîntirziată a capacităților

dată peste cap. Fapt este că, pentru 
perioada care a mai rămas pînă la 
sfirșitul anului, se impune concen
trarea eforturilor în vederea înfăp
tuirii sarcinilor de cooperare, tre- 
cîndu-se, împreună cu beneficiarii, 
la înfăptuirea unei asemenea progra
mări a fabricației de piese și suban
sambluri care să satisfacă cerințele 
prioritare ale economiei.

Asupra modalităților de realizare

— Da, sîntem cu adevărat in res
tanță față de „Progresul" din Brăila. 
Nu atit la pompe hidrostatice cit, 
mai ales, la distribuitoare, din care 
nu am expediat citeva sute de bucăți. 
Mai precis, pînă la sfîrșitul anului, 
ar trebui să mai livrăm unității co
laboratoare 374 distribuitoare.

— Ați spus „ar trebui". Să înțe
legem că nu veți onora în întregi
me obligațiile contractuale ?

îmbunătățiri necesare in funcționarea

COOPERĂRII INTERUZINALE
Opinii și concluzii deduse din practica unor întreprinderi constructoare de mașini

noi capacități de producție,' dar, în 
unele cazuri, acestea au devenit, ra
pid, insuficiente. Aceasta se explică, 
pe de o parte, prin inexistența unor 
studii de prognoză temeinic funda
mentate de dezvoltare, iar pe de altă 
parte, prin durata prea mare care 
trece între elaborarea documentațiilor 
și transpunerea lor în practică.

— Dacă la întocmirea planului de 
colaborare nu s-a ținut seama de 
potențialul de producție real, de ce 
ați acceptat să contractați aceste co
laborări, din moment ce știați că nu 
le veți putea realiza integral ?

— în calculul asupra posibilități
lor noastre de a executa cooperări 
cu alte unități se ia în considerare 
capacitatea totală și nu capacitatea

existente, dar pe grupe de utilaje, 
iar în funcție de realitate să se di
mensioneze și cooperările.

Se cuvine analizat și un alt as
pect. Unele unități solicită cantități 
mult mai mari de piese, pentru ca 
pe parcurs să renunțe la o parte din 
ele. Un exemplu : Uzina mecanică 
Muscel a comandat, inițial, 34 000 
chiulase și alte piese turnate, iar în 
cursul anului a renunțat la o bună 
parte din acestea. La fel stau lucru
rile cu unele piese de schimb. 
Furnizorii, unități ale Centralei in
dustriale de autocamioane și trac
toare, au luat măsuri pentru ono
rarea acestor cereri, s-au aprovizio
nat, au rezervat anumite capacități. 
Și iată că această organizare a fost

pînă la sfirșitul acestui an a con
tractelor de cooperare am adincit 
analiza noastră la o altă unitate res- 
tanțieră — și anume Uzina mecanică 
din Plopeni. S-a pornit de la o si
tuație statistică : pină la 1 octombrie 
a.c., față de termenele scadente, 
această întreprindere nu expediase 
decît 65-68 la sută din cantitatea pla
nificată de pompe, blocuri de sigu
ranță, drose, distribuitoare ș.a. Dacă 
lucrurile vor continua așa, planul 
fizic la anumite tipuri de excava
toare hidraulice la uzina „Progresul" 
din Brăila nu va putea fi îndeplinit 
decît tot într-o proporție asemănă
toare. Tovarășul Gheorghe Silaev, di
rectorul uzinei din Plopeni, recu
noaște ;

— Deși este greu de recunoscut, 
totuși, așa stau lucrurile. Nu vom 
putea în nici un fel realiza integral 
cantitățile restante.

Am aflat, de la lnginerul-șef, 
Ion Eremia, care se ocupă direct 
cu produsele hidraulice, că rămî- 
ner-ea în urmă se datorește si lip
sei de capacitate dar, mai ales, ne- 
punerii la punct a unor tehnologii 
de fabricație.

— Turnarea carcasei, respectiv a 
distribuitorului — ne explică in
terlocutorul — ne produce și acuta 
necazuri. Avem rebuturi, nu toate 
carcasele corespund la probele de 
presiune. Ne străduim, în conti
nuare, să găsim soluții de perfec

ționare a turnărilor. Cînd vom 
reuși acest lucru, atunci vom pu
tea onora angajamentul luat.

Noi am pune altfel problema : do 
ce uzina din Plopeni se angajează să 
facă o treabă pe care știe, dinainte, 
că nu o va duce cum trebuie la bun 
sfîrșit ? Nu este oare nefiresc să în
carci fabricația unei uzine cu promi
siuni „ferme", dar care nu vor fi 
sigur onorate ? Credem că acest as
pect trebuia mai bine analizat la 
întocmirea planului de colaborare și, 
înainte de definitivarea sa, era ne
cesar fie să se pună la punct tehno
logia la producătorul de la Plopeni, 
fie să se asimileze fabricația suban- 
samblurilor în discuție chiar de către 
uzina „Progresul" din Brăila. Oricum, 
o soluție trebuie urgent adoptată ; nu 
se poate admite perpetuarea la infi
nit a unor asemenea cooperări defec- 
toase. Ce se întreprinde insă acum ?

— Vom asigura, în primă instanță, 
livrarea a 50 de distribuitoare care, 
pentru „Progresul" din Brăila, repre
zintă urgențe la planul de export, ne 
spune inginerul-șef. în continuare, 
în condiții de efort maxim, vom pu
tea să mai livrăm pină la sfîrșitul 
anului încă 100 de bucăți. Este tot 
caa ce putem face.

Totuși, avem temeiuri să credem 
că acolo unde, In loc de justificări se 
aplică măsuri organizatorice interne, 
se asigură anumite materiale, prin 
eforturile conjugate ale colectivelor 
din unitățile furnizoare, ale forurilor 
de resort, in timpul rămas din anul 
1972, se vor putea fabrica mai ales 
acele piese și subansambluri care 
condiționează direct producția de ma
șini și utilaje prevăzîite in pian. De 
aceea, este necesar ca, înțelegindu-se 
nevoile majore ale economiei, să se 
acționeze cu fermitate și răspundere, 
înfăptuindu-se în bune oondiții pla
nul de oooperare pe acest an în uni
tățile constructoare de mașini la care 
ne-am referit în rindurile de față.

Nicolae MOCANU 
Constantin CAPRARU 
Corneliu CARLAN

ÎNTREPRINDERILE din 
SECTORUL 7 
AL CAPITALEI

în patru luni și 
jumătate au cîștigat

UN AVANS 
DE 14 ZILE

Ieri, la Comitetul de partid 
al sectorului. 7 din Capitală a 
fost consemnat un eveniment 
deosebit : îndeplinirea de către 
colectivele unităților economi
ce din acest sector a planului 
producției globale și marfă pe 
11 luni. Cu alte cuvinte, In răs
timpul celor patru luni și ju
mătate cît au trecut de la data 
asumării mobilizatorului anga
jament al organizației de par
tid a Capitalei de a realiza cin
cinalul în patru ani și jumătate, 
In însuflețită întrecere pe care 
o desfășoară colectivele de 
muncă de aici, au cîștigat un 
avans de 14 zile.

Din calculele făcute la comi
sia . economică a Comitetului de 
partid a sectorului 7 se esti
mează că pînă la finele lunii 
noiembrie se va realiza o pro
ducție suplimentară față de 
sarcinile planului pe anul în 
curs de 400 000 000 lei. Această 
producție se concretizează în 
însemnate produse finite î 350 
bucăți semănători de precizie 
pe șase rînduri, 20 combine au
topropulsate ■ „Gloria", motoare 
electrice cu o putere totală de 
75 000 kW, 900 000 bucăți trico
taje, 145 milioane lei confecții 
textile, 1 100 000 perechi ciorapi 
etc. Pe panoul de onoare al în
trecerii și-au înscris numele u- 
nități între care Fabrica de 
confecții și tricotaje București, 
Uzina de mașini electrice, „Se- 
mănătoajea", întreprinderea de 
produse din ceramică fină, în
treprinderea de ambalaje șl 
piese de schimb pentru indus
tria alimentară, Grupul de uzi
ne pentru producerea pieselor 
de schimb pentru industria ma
terialelor de construcții, Fa
brica de țigarete și altele.

„Să economisim 
centimetru 

cu centimetru*4
FOCȘANI (Corespondentul 

,-Scînteii", Ion Nistor). — La fa
brica de confecții din Focșani se 
desfășoară o susținută acțiune 
de economisire a materiilor pri
me și a materialelor auxiliare. 
„Să economisim centimetru cu 
centimetru" — iată deviza aces
tui harnic colectiv, care s-a an
gajat să îndeplinească sarcinile 
planului cincinal in numai 4 ani.

După cum ne informa tovarășa 
Elena Ioachim, secretara comi
tetului de partid, din inițiativa 
comuniștilor de la sectorul de 
croit, fiecare muncitor și-a des
chis un „cont personal al eco
nomiilor" în care își înscrie zil
nic reducerile de materii și ma
teriale realizate. „Depunerile" în 
acest „cont" sporesc de la o zi 
la alta. Pină în prezent, colecti
vul fabricii a înregistrat econo
mii de materii prime și materiale 
auxiliare în valoare de 1,5 mi
lioane lei. Din stofa economisită 
se pot obține 4 675 costume băr
bătești, 316 pantaloni și sacouri, 
996 rochii și 353 sarafane femei. 
De asemenea, numai prin redu
cerea consumului de ață cu 45 
milioane m.l. s-au economisit 
315 000 lei.

t
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PROTEJAREA INII INESTIMABIL
PATRIMONIU MUZEISTIC

Muzeele etnografice din 
țara noastră adăpostesc as
tăzi un bogat și valoros 
patrimoniu, cuprinzind su
te de mii de obiecte lu
crate în lemn din cele mai 
variate esențe și realizate in 
diverse tehnici. Este vorba 
despre un nesfîrșit reper
toriu de obiecte de uz cu
rent, vase și piese de mo
bilier, ca și de marele ca
pitol al arhitecturii țără
nești în lemn.

Putem spune că ritmul de 
formare a acestor colecții 
a fost tot mai intens, de-a 
lungul ultimilor ani. pe 
măsură ce se constituia în
săși rețeaua de muzee din 
țara noastră și — totodată 
— pe măsură ce procesul 
de modernizare și de trans
formare revoluționară a în
tregului mod de viață de
termină părăsirea sau eli
minarea unor obiecte de
pășite ca folosință, însă 
de o mare valoare docu
mentară și artistică. Situa
ția este caracteristică pen
tru toate domeniile sau ge
nurile culturii și artei 
populare (ceramică, textile, 
port etc.) ; ea privește însă 
cu deosebire capitolul lu
crărilor în lemn, poate cel 
mai întins ca sferă de via
tă economică, socială și 
culturală, fiind cel mai le
gat de viața de'toate zilele 
și de munca omului, dar și 
cel mai supus perisabilității, 
în comparație cu lucrările 
în metal, cu ceramica sau 
altele.

O cercetare cit de suma
ră a colecțiilor de obiecte 
în lemn de la diferitele 
muzee demonstrează cu e- 
vidență valoarea și impor
tanța acestui domeniu al 
culturii noastre 
fie că este vorba 
te care se referă 
țiile tradiționale 
tură, păstorit, ■ 
etc.), la meșteșuguri și in
dustrii țărănești (vase, mobi
lier, teascuri, mori etc), ar
hitectură sau obiecte legate 
de viața spirituală și obice
iuri (fluiere, troițe, măști 
ele.).

Nu există zonă în care 
să nu se fi dezvoltat arta 
lucrărilor în lemn, ajun- 
gindu-se la un specific lo
cal, care păstrează însă cu 
evidentă trăsăturile stilis- 
t ice generale ale artei 
populare românești. Am 
putea cita, în acest sens, 
pe lingă colecțiile marilor

populare, 
. de obiec- 
la ocupa- 

(agricul- 
viticultură

muzee etnografice (Muzeul 
satului, Muzeul de artă 
populară al Republicii So
cialiste România. Muzeul 
Brukenthal, Muzeul etno
grafic al Transilvaniei din 
Cluj, Muzeul etnografic al 
Moldovei din Iași), impor
tantele colecții ale muzee
lor din Oradea, Sighet, Go
lești, Suceava, Cimpulung, 
Rădăuți, Gura Humorului, 
Focșani, Tg. Jiu, Craiova, 
Caransebeș, Lugoj, Timi
șoara, Orăștie, Reghin, 
Cristurul Secuies-c. cărora 
li se pot adăuga colecțiile, ce 
nu sînt deloc mai prejos, 
din unele muzee sătești.

că procesul de degradare 
a unora din cele mai va
loroase monumente de ar
hitectură), continuind apoi 
cu Muzeul etnografic al 
Transilvaniei, care în sui
ta unor încercări notabile 
de protejare a 
niului, a folosit ulei de in 
fiert și ceară de albine, 
pentru ca apoi — după mai 
mulți ani — să constate 
că unele piese se înnegresc, 
pierzîndu-se o calitate fun
damentală a diferitelor e- 
sențe lemnoase, aceea a 
structurii și coloritului fi
brelor. Nici prin pulveri
zarea cu „deparatox" la

patrimo-

testabilă importanță istori
că și valoare artistică, care 
vorbesc mai convingător 
decit alte documente despre 
etnogeneza poporului ro
mân, despre modul de trai 
și despre trăsăturile sale 
spirituale. Față de situația 
colecțiilor 
muzee,

conservate în 
grija noastră a 

tuturor rămîne mult de- 
preocuparea tre-

O PROBLEMĂ
ÎN ACTUALITATE

cum ar fi Lupșa, Rășinari, 
Gura Riului ș.a.m.d.

Față de valoarea incon
testabilă a acestui patrimo
niu, întrebările legitime care 
se pun sînt : in ce situație, 
din punct de vedere al con
servării, se află în prezent 
monumentele de arhitectu
ră țărănească și obiectele 
de artă populară din 
lemn ? Ce măsuri s-au 
luat, ce soluții muzeoteh- 
nice s-au aplicat și ce re
zultate s-au obținut ?

Din discuțiile purtate, re
cent, la fața locului, în- 
tr-o documentare făcută 
la 21 de muzee cu colecții 
de lemn 
prilejuită 
expoziției 
la români", 
preocupare 
cumspecție 
serva torilor 
tificată de 
multe ori, chiar acolo unde 
s-au aplicat unele 
suri, rezultatele 
parte de a fi 
toare.

Dacă ar fi să 
căm subliniind 
vorba de excepții, putem 
să cităm, în primul rind, 
cele mai vechi muzee et
nografice. incepînd cu Mu
zeul satului (căruia i se 

deși a 
de conser- 

reușit să opreas-

mai valoroase, 
de pregătirea 
„Arta lemnului 

se degajă o 
plină de cir- 
a tuturor con- 
muzeologi, jus- 
faptul că, de

mă- 
sînt de- 

satisfăcă-
exemplifi

că nu e

poate reproșa că, 
aplicat lucrări 

a

Muzeul din Golești și nici 
cu soluțiile similare cu 
cele de la Sibiu, aplicate 
la Tg. Jiu și Rm. Vîlcea- 
Bujoreni, nu se obțin de
cit rezultate parțiale și 
temporare. Nu lipsesc în-, 
cercări, mai mult sau mai 
puțin eficiente, la muzeele 
din Timișoara, Iași, Re
ghin ș.a. Ceea ce nu s-a 
făcut apoi, decit parțial, 
este evidența științifică a 
efectelor diferitelor soluții 
aplicate, la diferite genuri 
de lucrări și esențe lem
noase, în timp.

Oare n-ar trebui să a- 
mintim tot aici și despre 
asistenta tehnică pe 
muzeele de 
țională, ca 
ciale sau 
datoare să 
zeelor locale sau „sătești1 . 
ale căror colecții s-au for
mat din dragostea gene
roasă a unor inițiative și 
a unor donatori locali ? 
Am cita, într-un spirit au
tocritic, situația unor mu
zee sătești din județul Si
biu, unde cariile, praful și 
umezeala amenință să dis
trugă 
piese 
vrig, 
șoara și Poiana Sibiului.

Legitim te întrebi dacă 
este suficient să se adune, 
cu greu și cheltuială, toate 
aceste vestigii, de incon-

care 
importanță na
și cele provin- 
județene, sint 
o acorde mu- 

i“

o serie mare de 
la muzeele din A- 

Gura Riului. Cîrți-

ficitară, 
buind să formeze o con
stantă a noii orientări sta
tornicite de Comisia mo
numentelor istorice și de 
artă.

Sînt lesne de înțeles, în 
această perspectivă, ini
țiativa luată și pregătirile 
ce se fac, cu ajutorul 
Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, pentru 
organizarea unui seminar 
național, cu caracter apli
cativ, în legătură cu con
servarea acestui patrimo
niu. Consfătuirea se va 
bucura de autoritatea știin
țifică a unor instituții spe
cializate, care și-au anun
țat participarea : Institutul 
de fizică atomică. Univer
sitatea București — Facul
tatea de- chimie, Institutul 
de proiectări pentru indus
tria lemnului, Institutul de 
cercetări in construcții și e- 
conomia construcțiilor, In
stitutul de cercetări chimice 
București, Institutul Chimi- 
gaz Mediaș, Facultatea de 
silvicultură a Universității 
Brașov.

Desigur, simpozionul nu 
va putea rezolva totul. El 
va fi doar un început pen
tru o etapă, care nu exclu
de, ci, din contra, pune 
toate problemele de ordin 
teoretic ,și practic, cum ar 
fi cursuri de inițiere pen
tru personalul științific, 
tehnic și, mai cu seamă, 
auxiliar din muzee, elabo
rarea unor produși chimici 
și a unei tehnologii de apli
care a lor după norme ri
guroase la toate muzeele, 
asigurarea unui sistem de 
evidență incepînd cu siste
mele de depozitare etc.

Incontestabil că există 
căi și mijloace suficiente 
pentru a interveni și rezol
va acum această problemă 
acută privind conservarea 
unui patrimoniu de inesti
mabilă valoare.

Dr. Cornel 1RIM1E 
directorul muzeului 
Brukenthal

Sala de lectura a bibliotecii Casei de cultura a sindicatelor din Galati

■
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„Zilele dramaturgiei românești•st Un frumos spectacol
BUZĂU (Corespondentul „Scînteii", 

Mihai Bâzu). — în cadrul manifestă
rilor cultural-educative consacrate 
aniversării republicii, _ la Buzău se 
desfășoară .„Zilele dramaturgiei ro
mânești". Rină duminică, 19 noiem
brie, teatrele populare din Buzău, 
Mediaș și Lugoj vor prezenta o serie 
de spectacole cu piese din dramatur
gia românească clasică și contempo
rană : „Sînziana și Pepelea" de Va
sale Alecsandri, „Cuiul lui Pepelea"

de V. I. Popa, „Siciliana" de Aurel 
Baranga, „Șantajul" de Șt. Berciu, 
„Urme pe zăpadă" de Paul Everac, 
„Evadarea" de Leonida Teodorescu 
și „Ancheta" de Al. Voitin.

Cu același prilej va avea loc o dis
cuție la masa rotundă cu tema : 
„Teatrul — înaltă tribună de educație 
comunistă", precum și o consfătuire 
a teatrelor populare, la care participă 
reprezentanți din toate județele țării.

de melodii și dansuri

Expoziție omagiala
Joi la amiază, la Sala Dalles, a 

avut loc vernisajul expoziției lui 
Alexandru Ciucurencu, personalitate 
de seamă a artei plastice românești 
contemporane, deschisă cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 de ani a pic
torului.

Noua expoziție personală reunește 
mai bine de 80 de lucrări reprezen- 
tind rezultatul experienței acumulate 
în ultimii 8 ani, perioadă care — 
după cum mărturisește însuși picto
rul — a reușit să adincească com
ponentele artei sale — compoziția, 
culoarea, lumina.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej de Tamara Dobrin, vicepreședinte

al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Brăduț Covaliu, președin
tele Uniunii artiștilar plastici, și cri
ticul Dan Hăulică s-a subliniat că 
Alexandru Ciucurencu este unul din 
cei mai mari coloriști și autentici 
creatori din mișcarea plastică româ
nească, ce aparține in egală măsură 
și artei universale. Numeroasele ex
poziții organizate în cele mai diverse 
orașe ale lumii l-au confirmat pe. re
putatul artist ca pe unul dintre cei 
mai mari pictori contemporani.

La vernisaj au participat directori 
de muzee, critici de artă, artiști, al ți 
oameni de artă și cultură, 
maros public.

te tradiționale ca : doi- 
ra, rubab, tamburina 
etc). Grupul „Ialla" s-a 
impus prin măiestria 
cu care Gherman Raj- 
kov și Evghenii Sirisev 
au armonizat și orches
trat melodiile prezen
tate, prin acuratețea și 
calitatea interpretării, 
s-au relevat grija pen
tru dozarea proporțio- 
nată a volumelor so
nore, bunul gust artis
tic. Prezentarea pro
gramului în limba ro
mână, îmbinată cu ex
celente numere de ilu
zionism. a fost făcută 
de originalul artist 
Vla'dimir Dolghin, care 
a menținut un perma
nent și agreabil dialog 
cu publicul spectator.

Spectacolul oaspeți
lor sovietici, cu toată 
diversitatea sa, se cere 
apreciat ca un act ar
tistic unitar, 
rile sale 
rezidind 
măiestrită 
cîntec și dans, în ținu
ta scenică impecabilă 
și, îndeosebi, în senti
mentul de mîndrie u- 
nanimă, manifestat de 
reprezentanții republi
cilor socialiste sovie
tice : Ucraineană, Es
tonă, Uzbeca, Tadjică, 
Tătară și a Federației 
Ruse, în fața marelui 
eveniment căruia i-au 
consacrat 
cea de-a 
sare a
U.R.S.S.

Publicul 
a primit 
mesajul 
prietenie pe care l-au 
adus solii țării sovie
telor.

și acompaniindu-se la 
bandure, au creat, prin 
interpretarea cintecelor 
ucrainene, un moment 
liric elevat. Vocea am
plă, plină de vibrație 
și căldură a basului 
Vladimir Stepanov, ar
tist emerit al R.S.S.

în atmosfera creată 
de fondul sonor al 
semnalului muzical 
de la posturile de ra
dio sovietice, spectato
rilor bucureșteni le-au 
fost adresate în limba 
română cuvintele : 
„Dragi tovarăși, dragi 
prieteni ! Țara soviete
lor a împlinit 50 de 
ani !“ Apoi s-a des
chis cortina și grupul 
de artiști din mai mul- 
,te republici unionale, . 
care se află în turneu 
în țara noastră, a pre
zentat spectacolul de 
estradă : „MELODII
SI DANSURI DIN 
ȚARA SOVIETELOR".

Programul lor a re
levat o 
varietate 
mijloace de 
artistică, 
loare numeroase 
suri, de la originalul 
dans popular tadjic, 
interpretat de H. Za
kaeva, acompaniată de 
o singură tamburină, la 
dansurile lirice estone, 
susținute de cuplul 
Helga și Anton Borne, 
de la expresivele dan
suri tematice ruse, pre
zentate de Evghenia 
Rezgoli și. Konstantin 
Papemîi.jJfl, cele gruzi
ne, pline de tempera
ment, realizate cu o 
înaltă măiestrie de -un 
grup de dansatori con
duși de Teimuraz Co- 
bahidze.

Partitura muzicală a 
spectacolului a înfăți
șat, de asemenea, o 
bogată diversitate co- 
loristică, proprie spec
tacolelor de estradă 
sovietice. Valentina 
Tretiakova. Nina Pav
lenko și Nelli Moskvi
na, alcătuind un trio 
vocal bine armonizat

cuprinzătoare 
de stiluri și 

expresie 
a pus in va- 

dan-

TURNEUL
UNUI GRUP
DE ARTIȘTI

DIN UNIUNEA
SOVIETICĂ

trăsătu- 
unificatoare 
in finisarea 

a fiecăruiAutonome Tătare, so
list al Operei din Ka
zan, a conferit specta
colului- o notă de mo
numentalitate. Stăpîn 
pe arta cîntului, V. 
Stepanov -înnobilează 
melodiile de estradă cu 
virtuți ce le situează 
alături de genurile mu
zicale care se bucură 
de o ridicată valoriza
re estetică. Un exem
plu de îmbinare a me
lodiilor de inspirație 
folclorică cu stilul 
modern de interpreta
re a muzicii de estradă
1- a oferit formația vo- 
cal-instrumentală „Ial- 
la“, alcătuită dintr-un 
grup de tineri din Uz
bekistan, cu o bună 
pregătire de speciali
tate, mulți cîntînd la
2— 3 instrumente (prin
tre care și instrumen- Iacob CIORTEA

spectacolul :
50-a aniver- 

constituirii

bucureștean 
cu căldură 
artistic de

ROMÂNIA-FILM

vare, nu

ca

t V
PROGRAMUL I

10,00

10,30

teatre

de 360 DE GRADE (In

16,30

emisiuni ne-a de-

Ora

ac-
PROGRAMUL II

20,00

Neapole". 
orchestra

20,00
20,15

21,55
22,35
22,45

13.30
18.40
13,50

10,30
11,20

19,20
19,30

CRONICA T.V.

Zone de lumină

emisiunii 
grade", anun- 

un moment 
Și nu

Romului : BUCU- 
11: 13,30 
8,30; 11;

21,10 Evocări : P. P. Negulescu în 
peisajul gîndirii filozofice ro
mânești. La discuție participă 
dr. Radu Pantazi și dr. Nico- 
lae Gogoneață. Emisiune de 
Petre Niță.

21,30 Capodopere ale muzicii uni
versale : Simfonia „Din lumea 
nouă" de Antonin Dvorak. 
Interpretează Orchestra sim
fonică a Radloteleviziunii. Di
rijor : Ilia Temkov (Bulgaria).

22.15 Stadion — emisiune de repor
taje din lumea sportului.

Film serial pentru copii : 
„Delfinul Flipper".

20,25 Biblioteca pentru toți. Mihail 
Sadoveanu (II).

cinema reluarea unul mare 
succes de public 
al anilor *40 qsgjlS Marea

SECERA
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SĂLBATIC
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• Cu mîinxle curate : PATRIA — 
9; 11,30; 14: 16,30; 19; 21, CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 2C 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11 
13,30; 16; 18,15; 20,30. GLORIA 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Cheia : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Bulevardul 
REȘTI — 8,30;
21, SCALA — 
18,30; 21.
s Vacanță la Roma : CAPITOL — 
9; 11,15; 13.30; 16: 18,30: 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
a Am încălcat legea : LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15 
18,30; 21, MODERN 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Drum în penumbră : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• A fost odată un polițist : FE 
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15
20.30. AURORA — 9; 11,15; 13,30 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
a Imblinzirea focului : UNIREA
— 15,30; 19.
a Marea hoinăreală : GIULEȘTI
— 10; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 17,30; 20.
a Liubov Iarovaia : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Fuga e sănătoasă : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.30. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a A venit un soldat de pe front 
VIITORUL — 16; 18; 20.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Aleargă repede, aleargă liber : 
DOINA — 11,15; 13,30; 15,45.
a Petrecerea : DOINA — 18; 20,15. 
a Bambi : TIMPURI NOI — 9,15— 
20,15 în continuare.
a Sunetul muzicii : DRUMUL SĂ
RII — 10,30.
a In trecere prin Moscova : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Eliberarea lui L. B. Jones : 
CEGI — 15,45; 18; 20,15.
a O floare și doi grădinari 
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
a Sftnta Tereza și diavolii 
TROCENI — 15,30; 18; 20,15.
a Creierul : COTROCENI 
11; 13.
a Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
a Al treilea : PACEA — 16; 18; 20. 
a Toamna cheyennilor : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 19.
a Fata care vinde flori : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 18,15; 20.30.
a Mania grandorii : MOȘILOR — 
io; 12; 15,30; 17,45; 20, FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,15.
a Născut liber I POPULAR 
15,30; 18; 20,15.
a Opiul și bîta : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
a Vagabondul — 9; 12,30, Vă arăt 
eu vouă ! — 16; 18; 20 : VITAN.
a Nevăzut, necunoscut t MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
a Anonimul venețian : ARTA 
15,30; 18; 20,15.
a Dacă e marți» 
GREȘUL — 15,30;
a Un candidat

Cu: John Wayne, Pau
lette Godard, Ray Mil
land. Regia : Cecil B. de 

Miile

e Belgia : PRO- 
18; 20,15.

__ ___  la președinție :
LAROMET — 15,30; 17,30; 19,30. 
a Mesagerul : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
a Trei din Virginia : FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 20.

în programul duminical 
al televiziunii, emisiunea 
360 de grade ocupă un loc 
distinct, adresîndu-se — 
săptămină de săptămînă 
— unor foarte diferite ca
tegorii de telespectatori. Cu 
un sumar alcătuit din ru
brici permanente, din ci
cluri,. sau din rubrici ocazio
nale (care antrenează cola
borarea unor personalități 
de prestigiu și sint consacra
te unor teme variate, ade
seori de un cert interes ac
tual), această emisiune — 
Incluzînd și manifestări 
sportive, momente de diver
tisment etc. — învederează 
preocuparea autorilor săi 
de a-i asigura relieful și 
atractivitatea implicate de 
un program destinat celei 
mai largi audiențe.

Calităților in genere cu
noscute, intrate in tradiția 
emisiunii „360 de grade", li 
se adaugă, în ultima vre
me,un efort notabil în di
recția deschiderii spre as
pecte mai substanțiale ale 
realității social-culturale 
românești ; e foarte bine 
venită ideea de a trimite 
care de reportaj în diferi
te centre județene, pentru 
a întregi astfel, prin pro
grame realizate cu for
țe locale, sfera de cu
prindere și caracterul re
prezentativ al acestei e- 
misiuni. Sînt inițiative, 
preocupări promițătoare, 
puse în evidență și de su
marul emisiunii „360 de 
grade" transmisă duminica 
trecută.

Merită astfel semnalată 
dezbaterea despre spiritul 
de sacrificiu (deschisă in 
urmă cu două săptămîni și 
continuată in emisiunea la 
care ne referim). Prima 
parte a acestei dezbateri, 
bine condusă și bazată pe 
cîteva exemple revelatoare, 
a prilejuit un schimb de 
opinii viu și convingător, 
menit să extragă și să ge
neralizeze 
unor acte exemplare, 
fapt, 
și-a

semnificațiile
De 

dezbatere 
clarifice 

de sacri- 
condițiile

întreaga 
propus să 

sensul „spiritului 
ficiu" raportat la 
de existență și de muncă, 
la înalta conștiință și la 
angajarea directă în e- 
fortul creator al întregii

colectivități — caracteristice 
omului epocii socialiste. A- 
bordarea acestei teme in
teresante și actuale — co
respunzătoare orientării 
programelor de televiziune 
spre obiective majore, cu 
finalitate educativă — s-a 
înscris pozitiv in perime
trul tematic al 
„360 de 
țindu-se 
de autentic relief.

emisiuue 
după masă, „strînsă" între 
meciul de fotbal și serialul 
științifico-fantastic pentru 
tineret), temele cele mai 
importante se cer tratate cu 
cea mai înaltă rigoare, in
clusiv în ce privește clari
tatea și concentrarea la e- 
sențial, argumentarea vie, 
evitarea lungimilor, a gene
ralităților care pot impieta 
— și, de regulă, impietează

ra. Uneori însă — 
cazul programului transmis 
din Cluj, duminica trecută 
— prezentarea (la un mo
ment dat prea verbioasă), 
ne-a evocat ipostaza de ne
invidiat a reporterului care 
adresează întrebări stufoa
se pentru a primi — de la 
vedeta intervievată și su- 
pusp bombardamentului de 
cuvinte — un răspuns ex
tenuat și monosilabic. Este

și unghiuri de umbră 
într-un panoramic

este vina temei puse în 
discuție dacă, în pofida 
unor virtuți necontestabile, 
dezbaterea despre spiritul 
de sacrificiu nu și-a reali
zat în întregime scopul 
propus. Partea a doua a 

‘dezbaterii, îndeosebi, în
dreptățește această părere 
— date fiind insuficienta 
conciziune a discuției și ca
racterul mai puțin edifica
tor al exemplificării; faptul 
că ideile generoase și con
cluziile expresiv formulate 
de participanți au fost flan
cate de multe considerații 
generale, a diluat și a dila
tat emisiunea, limitîndu-i 
puterea de a captiva.
și contextul în care a fost 
plasată dezbaterea au 
centuat aceste aspecte. Mai 
ales în cazul unei emisiuni 
duminicale de genul celei 
care face obiectul însemnă
rilor de față („360 de gra-

— asupra finalității oricărei 
emisiuni de televiziune. E 
vorba despre eficiență, des
pre adevărate legi ale efi
cienței programelor T.V., 
care-i vizează cu precădere 
pe realizatori și reporteri, 
pe conducătorii diferitelor 
dezbateri, dar care presu
pun și punerea în valoare 
a emisiunilor printr-o pro
gramare atentă — adecvată 
genului, întinderii, adresei 
lor specifice.

Rubricile de larg ecou ale 
emisiunii „360 de grade" de
monstrează, adeseori, că 
toate acestea sint bine cu
noscute. Un rol important 
în fluența emisiunilor re
vine prezentatorilor acesto-

un aspect care nu poate 
trece neobservat.

Fără îndoială, inițiati
va excelentă a realizării 
aoestui program clujean a 
suscitat interesul celor care 
au urmărit emisiunea de 
duminică. Pentru că — 
oraș cu veche și bogată 
tradiție culturală — Clujul 
dispune- de numeroși crea
tori, din diferite generații, 
care s-au impus prestigios 
în cele mai variate domenii 
ale literaturii și artei, dis
pune de formații artistice 
cunoscute, de viguroși ar
tiști populari. Salutînd, 
așadar, inițiativa, trebuie 
să remarcăm că programul 
în sine a fost, din păcate, 
sub așteptări, pregătit parcă 
în grabă și fără preocupa
rea de a fi, în ansamblul 
său, reprezentativ. Avem 
în vedere, de pildă, afec
tarea școlărească cu care

au . fost recitate versu
rile, altminteri frumoase, 
selecționate din creația ta- 
lentaților poeți din locali
tate. La .rîndul ei, viața 
muzicală clujeană a fost 
ilustrată de prezența unuia 
dintre cei mai înzestrați 
reprezentanți ai tinerei ge
nerații de compozitori : 
Cornel Țăranu, la pupitrul 
formației „Ars nova" ; uni
ca piesă interpretată (din 
categoria creațiilor dacă nu 
neconcludente, in orice caz 
deconcertante pentru ne- 
specialiști, pentru marele 
public) ni s-a părut însă 
a face corp străin în con
textul unei emisiuni deschi
se — prin profilul ei — 
mai ales valorilor de cea 
mai largă accesibilitate. 
Iar Clujul oferea neîndoiel
nic, și aici, multe posibili
tăți de selecție.

In sfîrșit, o actriță, de 
data aceasta din Capitală, 
care se bucură de o sta
tornică popularitate — Dra
ga Olteanu — a prezentat, 
cu farmecul .care-i e pro
priu, un monolog (despre 
„poetul preferat") pornind 
de la intenția binevenită de 
a polemiza cu autorii de 
versuri macabre și expri- 
mindu-și opțiunea pentru 
valoarea poetică . a prozei 
lui Caragiale ; lipsindu-ne 
totuși de plăcerea de a o 

• asculta recitind din lirica 
noastră clasică sau con
temporană.

Și cam atit — trebuie să 
recunoaștem, cam puțin în 
raport cu promisiunea pe 
care o implica deplasarea, 
la Cluj, a unui car dc 
reportaj...

„Conurile de umbră" nu 
acoperă desigur decit o 
parte din cadranul celor 

grade, predomi- 
fiind zonele de

360 de 
nante 
lumină. Dar popularitatea 
acestei
terminat să insistăm asupra 
unor.inconsecvențe care a- 
fectează laturi importante 
ale programului duminical. 
Inconsecvențe specifice și 
altor emisiuni T.V și a 
căror preintîmpinare — do
rită, sîntem convinși, de 
foarte mulți telespectatori 
— condiționează finaliza
rea unor lăudabile idei și 
intenții.

D. COSTIN
■ ■ »

________ /

Joi la amiază a sosit m Capitala 
cunoscuta formație muzicală iugo
slavă „Soliștii din Zagreb", care în
treprinde un turneu in țara noastră, 
la invitația Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Creat de Radioteleviziunea din Za
greb în anul 1954, acest grup cameral, 
care reunește interpreți de valoare, 
se bucură de o largă apreciere în

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleenciclopedia.
Muzică populară cu Maria 
Cornescu și Nelu Bălășolu. 
Curs de limba germană. Lec
ția a 28-a.
Comentariu la 40 de steme. 
Județul Gorj.
Revista literară TV.
Teatru scurt : „Farsa lui 
Pathelin".
Desene animate.

___  Teleglob : „Același 
12,25 Muzică ușoară cu 

Bebe Prisada. 
Telejurnal. 
Teleșcoală : Matematică, 
ajutorul candldaților la exa
menul de admitere în învăță- 
mîntul postliceal șl superior). 
NUMERE COMPLEXE. Pre
zintă prof. dr. I. Gh. Sabac. 
• Literatura română (anul 
IV liceu). VASILE ALECSAN- 
DRI : Pasteluri — Serile la 
Mircești (an'aliză literară). 
Prezintă St. Cazimir.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba 
engleză. Lecția a 28-a.

18,00 Atenție la... neatenție ! Pro
tecția muncii în transporturi
le interne uzinale.
Tragerea Loto. 
Oameni șl fapte. 
Teleconferința de presă. 1971— 
1975. Peste 1 000 000 de noi 
locuri de muncă. Invitatul 
emisiunii : Ion Păcuraru, ad
junct al ministrului muncii. 
1001 de seri.
Telejurnal a In cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
Reflector.
Film artistic : „Diminețile 
unul băiat cuminte". Regla : 
Andrei Blaier.
Universitatea TV.
„24 de ore".
Din țările socialiste.
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Iugoslavia și în străinătate. El a sus
ținut cu succes concerte în cadrul u- 
nor mari festivaluri internaționale, 
cum sînt cele de la Edinburgh, Sal;. 
burg, Dubrovnik, Praga, Varna, Ve
neția, Osaka etc.

în timpul șederii în România, for
mația „Soliștii din Zagreb" va pre
zenta concerte la București, Mediaș, 
Brașov și Cluj. (Ăgerpres) ?

• A.R.I.A. prezintă (la Sala Pala
tului) : Concert extraordinar de 
muzică ușoară susținut de David 
Alexandre Winter) France Pom- 
mery și Jean-Yves Gran — Franța 
— 20.
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert dat de formația „Soliștii 
din Zagreb". Conducerea muzica
lă : Dragutin Hrdjok — 20.
a Opera Română : Boema — 19,30.
• Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Părinții teribili 
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20.
a Teatrul Mic : Simfonie pentru 
destinul meu — 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30.
a Teatrul Giulești : Freddy — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15, (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea 7
— 15.
a Studioul I.Ă.T.C. „I. L. Cara
giale" : Autorul moare azi — 20.
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 și comedie 
„Ion Vasilescu" : Cind revolverele 
tac — 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști de la circu
rile din Moscova, Ulan-Bator, Pra
ga, București — 19,30.

"1

i

(
*

V:
(

r
v

*

*a



SCINTEIA — vineri 17 noiembrie 1972 PAGINA 5

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

încheierea vizitei delegației Cronica zilei
M-au bucurat foarte mult urările prietenești adresate de Excelența 

Voastră cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Austriei, pentru care do
resc să vă exprim mulțumirile mele cele mai cordiale.

Ministerului Sănătății 
din R. S. Cehoslovacă

Doctor honoris causa
FRANZ JONAS

Președintele Federal 
al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vicepreședintele Consiliului 
Miniștri Paul Niculescu-Mizil 
primit, joi dimineața, delegația 
nisterului Sănătății din R. S. __ 
hoslovacă, condusă de prof. dr. Emil 
Matejicek, ministrul sănătății al 
R. S. Slovace.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au luat parte acad. Theodor Bw- 
ghele, ministrul sănătății, precum și

de 
a 

Mi- 
Ce-

Miroslav Sulek. ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor în domeniul ocro
tirii sănătății și al cercetărilor știin
țifice. medicale între cele două țări.

★
în aceeași zi. delegația ceho

slovacă a plecat spre patrie.
(Agerpres)

f

în numele poporului și guvernului panamez, adresez Excelenței 
Voastre mulțumiri pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul ani
versării independenței noastre.

DEMETRIO B. LAKAS
Președintele Republicii Panama

Tovarășului WILLY STOPII
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Stimate tovarășe Stoph,
Am aflat cu întristare de catastrofa naturală care s-a abătut asupra 

țării dv., în urma căreia au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și 
pagube materiale. Permiteți-mi, vă rog, stimate tovarășe președinte, să 
vă transmit expresia profundei noastre solidarități, iar familiilor afectate 
iincere sentimente de compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
PARLAMENTARE DIN R. P. POLONĂ

energetică și chimică, precum și al 
Comisiei planului economic, bugetu
lui și finanțelor, Ludwika Miesz- 
kowska, membru al Comisiei pentru 
sănătate și cultură fizică, Zygmunt 
Kukszczynky, membru al Comisiei 
pentru agricultură și industrie ali
mentară ale Seimului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de acad. Ilie Murgulescu și Maria 
Groza, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Dumitru Balalia, Du
mitru Coliu, Constantin Dinculescu 
și Alexandru Sencovici, președinți 
ai unor comisii permanente ale 
M.A.N., Iullu Fejes, secretar al 
M.A.N., Ștefan Voicu și Marin E- 
nache, membri ai unor comisii per
manente ale M.A.N.

Au fost, de asemenea, de față 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
R.P. Polone la București, și membri 
ai ambasadei.

La invitația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
joi seara a sosit în Capitală o dele
gație parlamentară din Republica 
Populară Polonă, condusă de An
drzej Benesz, vlcemareșal al Seimu
lui, care va face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte Wincenty 
Krosko, președintele Comisiei pen
tru probleme externe, membru al 
Consiliului de Stat, Witold Lassota, 
președintele Comisiei pentru cul
tură și artă, redactor-șef al ziarului 
„Curierul polonez ilustrat" (I.K.P.), 
Zbigniew Nadratowski, membru al 
Comisiei pentru construcții și gos
podăria comunală, precum și al Co
misiei pentru știință și progres teh
nic, Norbert Gowik, membru al Co
misiei pentru industria minieră, e- 
nergetică și chimică, precum și al 
Comisiei pentru știință și progres 
tehnic. Zofia Legowik, membru al 
Comisiei pentru industria minieră,

Joi seara a avut loc. în studioul 
Radioteleviziunii, un concert simfonic 
Ia care și-au dat concursul pianistul 
Hans Richter Haaser din R. F. a Ger
maniei și violoncelistul Stanislav 
Apolin din R. S. Cehoslovacă.

Programul a cuprins lucrarea în 
primă audiție „Divertisment pentru 
orchestră de coarde" de Mircea Chi- 
riac, două concerte de Robert Schu
mann, precum și „Amorul vrăjitor" 
de Manuel de Falia.

La pupitrul Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii s-a aflat 
rul Paul Popescu.

*
Cunoscutul critic și istoric 

francez Pierre de Boisdeffre 
zentat joi, la librăria „Dacia" din 
Capitală, lucrarea sa „O istorie vie 
a literaturii franceze de azi", tra
dusă de curînd în limba română.

Relevînd importanța lucrării. Va- 
leriu Râpeanu, directorul Editurii 
„Eminescu", a arătat fă ea se im
pune prin diversitatea materialului 
informativ, prin remarcabilele pa
gini de analiză consacrate unor cu
noscut! și apreciați autori francezi, 
cum sînt Claudel, Bernanos. Mau- 
riac, Pierre Emanuel. Camus, Sar
tre, S. De Bauvoir, Aragon, Eluard 
și alții.

dirijo-

literar 
a pre-

★
S-a deschis recent „Laboratorul 

de literatură comparată", creat pe 
lingă Facultatea de literatură româ
nă din cadrul Universității București, 
în cuvîntul său, prof. dr. docent Di- 
mitrie Păcurariu, decanul facultății, 
a. relevat scopul acestui laborator : 
studiul prezenței literaturii române 
pe meridianele globului. Conducerea 
acestui laborator a fost încredințată 
prof. dr. docent Alexandru Dima, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România.

Excelenței Sale
Domnului WILLY BRANDT

Cancelar federal al Republicii Federale a Germaniei

’ Stimate domnule cancelar,
Profund întristat de vestea catastrofei naturale 

pra țării dumneavoastră, vă rog să-mi permiteți să 
voastră și familiilor afectate sincerele mele sentimente de compasiune.

care s-a abătut asu- 
vă adresez dumnea-

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România La invitația C.C. al P.C.R., joi 

seara a sosit în Capitală delegația 
partidului Congresul Național Afri
can (A.N.C.), din Africa de Sud, 
condusă de Alfred Nzo, secretar ge
neral executiv, care va face o vizită 
în țara noastră.

I

Comisia națională a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO a 

' organizat joi, la București, co
locviul „Filozofia și cercetarea in- 
terdisciplinară".

Reflectînd interesul oamenilor de 
știință pentru abordarea și interpre
tarea interdisciplinară a fenomenelor 
manifestate în diferite domenii de 
cercetare, reuniunea a supus aten
ției participanțiilor mai multe comu
nicări susținute de personalități de

La Bacău, în domeniul

alimentației publice

seamă ale vieții noastre științifice. 
Astfel, după cuvîntul de deschidere 
rostit de Tudor Bugnariu, membru 
corespondent al Academiei, o sferă 
largă de probleme privind rolul ma- ' 
tematicii in cercetarea intendiscipli- 
nară. factorii care au determinat e- ,■

■ voluția științelor Unidisciplinare spre 
cele interdisciplinare, investigațiile 
interdisciplinare în biologie, istoria 
civilizației antice și în cultură au 
fost tratate de academicienii Gri- 
gore Moisil, Remus Răduleț, Emil 
Condurachi, de prof. univ. Nicolae 
Botnariuc, membru corespondent al 
Acadomiei, și doctor Al. Duțu. La rîn- 
dul lor, prof. univ. dr. docent Al. 
Tănase și prof. univ. Henri Wald 
au vorbit despre filozofia și mode
lul cibernetic, despre filozofie și u-r 
niversul spiritual al omului contem
poran.

(Agerpres)

laDelegația a fos.t întâmpinată, 
aeroportul Otopeni, de tovarășii _Ion 
Dincă, secretar al C.C. .1 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ionel Dicu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

al P.C.R.,

CU 40 DE ZILE ÎNAINTE DE TERMEN A FOST LANSAT

AL 10-LEA CARGOU MARITIM
DE 1920 TDW

La Șantierul naval din Constanța a 
fost lansat joi cel de-al 10-lea 
cargou maritim de 1920 tdw și ulti
mul din seria celor care se constru
iesc pentru export. Evenimentul are 
loc cu 40 de zile înainte de termenul 
planificat și vine să completeze șirul 
de realizări cu care constructorii na
vali constănțeni întîmpină aniversa
rea republicii.

Menționăm faptul că de la prima 
navă lansată, constructorii de aici 
și-au îmbogățit »experiența, scur- 
tind la jumătate timpul de asambla
re. în cadrul șantierului sînt pregă-

PRIMUL RINICHI ARTIFICIAL 
CREAT LA NOI ÎN ȚARĂ

«*.

tite pentru probe alte două nave a- 
semănătoare, comandate de Uniuhea 
Sovietică pentru transportul cheres
telei și mărfurilor generale în apele 
nordice.

' (Agerpres)

Vinuri românești
t

apreciate la expoziția

internațională
1

La expoziția de vinuri organi
zată la Ziirich între 2—16 noiem- ' 
brie 1972, vinurile românești 
s-au bucurat de o bună apreciere. 
La bordul celor 8 vapoare am
plasate pe lacul Ziirich, în apro
piere de gara centrală, au fost 
prezentate peste 900 soiuri de vi
nuri de către 17 expozanți din 8 
ț^ri. România, înscris^ Ja ^a-. 
ceasta expoziție pentru prima 
dală,, a .prezentat, prin Centrala. ,, 
viei și vinurilor din București, 
8 soiuri de vinuri albe și 3 soiuri 
de vinuri roșii. Aprecieri deose
bite au întrunit soiurile „Baba- 
dag" și „Tămiioasa".

r
Ț

V

i
I
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încheierea ediției de toamnă
a Tîrgului de la Canton

Miercuri și-a închis 
porțile, la Canton, Tîr- 
gul de bunuri pentru 
export. Aceasta a fost 
cea de-a 32-a ediție a 
tirgului car-a, prin tra
diție, are loc în acest 
oraș în fiecare primă
vară și toamnă.

Timp de o lună, 
Cantonul a cunoscut 
o animație deosebită, 
în raport cu edițiile 
anterioare, tîrgul . din 
toamna acestui an s-a 
bucurat de participa
rea unui număr consi
derabil sporit de re
prezentanți 
organizații 
comerciale, 
afaceri și 
din întreaga 
Față de 1 200 de oas
peți din 27 de țări, 
prezenți la tîrg în 
1957, la actuala ediție 
au participat ! 
vizitatori din | 
de țări. S-a : 
cu deosebire i 
numărului de 
zentanți ai vieții eco
nomice din țările în 
curs de dezvoltare ale 
Asiei, Africii și Ame

ai unor 
și firme 

oameni de 
vizitatori 

lume.

23 000 de 
peste 100 
remarcat 
creșterea 

; repre-

rica Latine, din Japo
nia și multe alte state.

Această afluență 
sporită de particlpanți 
constituie o expresie a 
lărgirii și dezvoltării 
continue de către 
R. P. Chineză a legă
turilor economice cu 
celelalte țări ale lu
mii, numărul statelor 
cu care China popu
lară întreține în pre
zent . relații comerciale 
ridieîndu-se la peste 
130.

Bogata varietate de 
produse industriale și 
agricole expuse 
toamna acestui an 
Tîrgul de la Canton 
peste 30 000 
stiituit o 
economiei 
vînt a R. 
prilejuind 
comerciale 
pășit cu mult volumul 
celor încheiate la edi
țiile anterioare. în 
contractele comerciale 
realizate acum, o pon
dere tot mai mare o- 
cupă produsele noi ale 
industriei chineze, ca

Plenara C. C
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — în- 

tr-un comunicat transmis de agenția 
M.T.I. se arată că plenara C.C. al 
P.M.S.U. a aprobat principalii indici 
ai planului economiei naționale și 
bugetului de stat pe 1973.

’ ! .

în 
Ja

a con- 
reflectare a 
în plin a- 
P. Chineze, 

tranzacții 
care au de-

mașini-unelte. utilaje 
perfecționate, produse 
chimice, textile 
care, ca și 
tradiționale, 
produsele 
mătasea, 
uleiurile speciale, 
biectele de artizanat, 
ilustrează disponibili
tățile mereu crescînde 
de export ale R. P. 
Chineze.

In ultima zi a tir
gului a avut loc o 
mare recepție, la care 
au participat peste i 
4 000 de persoane. Cu 
acest prilej, Cen Yu, 
directorul tîrgului și 
vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar 
al provinciei Guandun, 
a relevat că, o dată cu 
dezvoltarea continuă a 
relațiilor externe ale 
R. P. Chineze, sporesc 
legăturile ei economi
ce, se întărește prie
tenia dintre poporul 
chinez și popoarele 
din diferitele țări ale 
lumii.

etc. 
mărfurile 

cum ar fi 
agricole, 

ceramica, 
o-

I. GALATEANU

al P.M. S. U

I

1

In comunicat se menționează, prin
tre altele, că se creează condițiile pen
tru reglementarea relațiilor intersta
tale dintre R.P. Ungară și R.F. a 
Germaniei, inclusiv pentru stabilirea 
de relații diplomatice.

R.D.G. propune încheierea unui acord
guvernamental cu R.F.G. asupra poștei

și
• •

BERLIN 16 (Agerpres). — Rudolph 
Schulze, ministru al poștelor și tele-’ 
comunicațiilor din R.D. Germană, a 
propus, omolpgplui său veșț-german,f 
Lauritz Lauritzen, începerea de nego
cieri în vederea realizării unui acord 
guvernamental asupra poștei și tele
comunicațiilor. Ministrul Lauritzen a 
salutat această propunere.

După cum transmite agenția A.D.N.,

propunerea a fost făcută în conformi
tate cu..ințelggerea. intervenităua, «- 
zultat al schimbului de scrisori dintre 
secretarii stat Michael#»Kohl 
(R.D.G.) Și Egon Bahr (R.F.G.) Ia pa
rafarea tratatului care reglementează 
bazele relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G. •

Data începerii negocierilor urmează 
«ă fie stabilită în scurt timp.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Astă-seară (ora 21,01), la Brașov RUGBI. In vederea meciului de la Constanța

START IN „RALIUL BALCANIC" Echipele României și Franței susțin

în alimentația publică băcă
uană se desfășoară o intensă ac
tivitate pentru reprofilarea, mo
dernizarea și diversificarea rețe
lei de desfacere. O serie de bu
fete și restaurante care, pînă de 
curînd vindeau doar băuturi și 
țigări, au fost transformate în 
unități cu caracter culinar, pu- 
nînd la dispoziția gospodinelor 
un sortiment bogat de preparate 
și semipreparate proaspete. Au 
fost organizate noi unități lacto- 
vegetariene, pensiuni și restau
rante cu autoservire. N-au fost 
uitați nici copiii. Pentru prima 
dată la Bacău s-a deschis o pen
siune pentru copii și elevi. De 
la începutul anului și pînă acum 
au fost modernizate 13 unități. 
De menționat că toate lucrările 
de modernizare și de mobilare 
a acestor localuri s-au făcut cu 
forțe proprii, prin autodotare. 
Directorul T.A.P.L., Emilian 
Rusu, ne spunea că au fost eco
nomisiți, în felul acesta, 1 000 000 
lei. Conducerea trustului este 
preocupată să pună la dispo
ziția consumatorilor sbrtimente 
de produse alimentare tot mai 
variate, de bună calitate și în 
condiții optime de igienă. în ul
tima vreme, bunăoară, au fost 
realizate aproape 100 de sorti
mente culinare specifice bucătă
riei moldovenești. De la numai 
4-5 la sută cît reprezenta în anii 
trecuți producția proprie de pre
parate culinare în totalul desfa
cerilor, în unele unități s-a ajuns 
astăzi la 75 la sută, și chiar 
mai mult. S-a urmărit ca în fie
care cartier al orașului să existe 
unități specializate în desfacerea 
produselor de tip gospodina, co
fetării, braserii etc. De la în
ceputul anului și pînă acum, 
planul a fost depășit cu aproape 
1,5 milioane lei. Se poate afirma 
că T.A.P.L. Bacău a cîștigat o 
bună experiență în organizarea 
și modernizarea rețelei, în servi
rea cît mai bună a consumatori
lor, situindu-se printre trusturile 
fruntașe din țară. Dovada o con
stituie și faptul că, în ultima 
vreme, aici au fost organizate de 
către ministerul de resort două 
schimburi de experiență la care 
au luat parte lucrători din 
T.A.P.L. din 19 județe din țară.

Primul rinichi artificial românesc a 
fost supus la toate verificările biolo
gice, primind calificativul „excelent". 
Spre deosebire de aparatele de dia
liză provenite din import, acesta se 
remarcă prin cîteva performanțe su
perioare : gabarit redus, ușurință în 
manipulare și deplasare în caz de in
tervenții extraclinice, randament 
mare de filtraj. Sistemul de alimen
tare cu soluție de dializă este com
plet diferit de al rinichilor artificiali 
existenți în prezent în cîteva centre 
medicale din țară. Aici a fost înlo
cuită acționarea electrică, făcîndu-se 
posibilă utilizarea rinichiului artifi
cial în orice situație. Această valoroa
să realizare tehnică, denumită „Sel- 
mar“ după numele autorilor, dr. Emil 
Selișcanu și Aurel Marian, a intrat în

dotarea Clinicii chirurgicale nr. 1 
Cluj.

Pe o plăcuță argintată, fixată pe 
acest prim rinichi artificial produs in
tegral din materiale indigene și după 
o concepție originală, se află gravată 
o emoționantă dedicație : „Din partea 
colectivului uzinei „Tehnofrig", ca o- 
maglu celor cu halate albe, pentru 
prețuirea pe care o acordă ființei u- 
mane". Directorul clinicii, prof. dr. 
docent Aurel Nana, membru al Aca
demiei de științe medicale, a arătat 
că rinichiul artificial „Selmar" va 
permite salvarea ă numeroase vieți, 
scoaterea bolnavilor din unele stări 
acute (de hiperazotemie, blocaje re
nale sau stări septice grave).

(Agerpres)

LA ÎNTREPRINDEREA „BĂIMAREANA"

PRECIZIE Șl EFICIENȚĂ"
cuvinte de ordine ale producătorilor

de piese de schimb
întreprinderea 

locală 
din

ție o hală nouă de 
montaj, cu o supra
față de peste 1 200 mp, 
o adevărată „mlcro- 
uzină" pentru piese de 
schimb auto. Suprafața 
de producție, ca și uti
lajele cu care este în
zestrată hala, contri
buie la o bună organi
zare și desfășurare a 
tehnologiei de fabrica
ție, la îmbunătățirea 
calității pieselor, a 
ritmicității producției 
și creșterea eficienței 
activității economice.

„Precizie și 
ență” — iată 
sub care se 
șoară întrecerea 
cialistă întțe formați
ile de lucru din noua

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

La 
de industrie 
„Băimăreana” 
Baia Mare s-a organi
zat o expoziție cu 
produse fabricate de 
colectivele sectorului 
metal. între altele, a- 
trage atenția gama 
largă de piese de 
schimb auto, de bună 
calitate, fabricate de 
muncitorii și specia
liștii întreprinderii. 
Este vorba de circa 
80 de repere asimilate 
și produse pentru uni
tăți ale Ministerului 
Transporturilor, pen
tru uzinele „Steagul 
roșu" din Brașov. U- 
zina de autoturisme 
Pitești și altele. __

De la tovarășul Ha- hală de montaj. Prin- 
ralambie Ionescu, in- 
ginerul-șef adjunct al 
întreprinderii, am a- 
flat că, de curînd, a- 
ici a intrat în produc-

efici- 
deviza 
desfă-■ 

so-

tr-o organizare rațio
nală, în flux conti
nuu, a muncii, respec
tarea graficelor de co
laborare între sectoa-

auto 1

rele metal, folosirea 
mai bună a utilajelor 
și întărirea disciplinei 
s-a reușit ca sarcinile 
de plan pe perioada 
care a trecut din a- 
cest an să fie depășite 
cu peste 10 milioane 
lei la piese de schimb 
auto. întrucît în anul 
viitor producția de 
piese de schimb auto 
crește cu peste 30 mi
lioane lei față de pla
nul pe 
comitetul 
muncii din întreprin
dere este 
de încheierea 
rilor pentru i 
„demaraj" al 
ției încă din 
zile ale anului

acest an, 
oamenilor
preocupat 

pregăti- 
un bun 
fabrica- 
primele 

. 1973.

Vasile 
GAFTONE 
corespondentul
„Scînteii"

• 28 de echipaje din Bulgaria, Iugoslavia, Turcia, România
• Automobilîștil noștri concurează pe mașini „Renault 12 
Gordini” și „Dacia 1300" • Circa 2 000 km, prin 11 județe
• Un important test și pentru... cauciucurile „Danubiana"
Cea mai mare competiție auto

mobilistică organizată anul acesta 
în țara noastră se va desfășura, înce- 
pind de astăzi, pe un circuit de 
1 981 km, cu trecerea prin 11 județe : 
Brașov, Argeș, Vîlcea, Gorj, Hune
doara, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, 
Neamț, Covasna. Este vorba de cel 
de-al 8-lea raliu balcanic, la startul 
căruia s-au înscris 28 de echipaje din 
Bulgaria, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia.

Automobilismul românesc va fi re
prezentat la acest important raliu de 
10 echipaje, patru dintre ele formînd 
de fapt echipa națională. Automobil 
Clubul Român, căruia îi revine în
treaga organizare (sprijinit fiind, 
firește, de organele locale din jude
țele amintite), a selecționat pentru 
această competiție pe cei mai in for
mă și mai experimentați automobi- 
liști. Piloții mașinilor echipei națio
nale sînt : Eugen Ionescu-Cristea 
(număr de concurs 5), Aurel Puiu 
(7), Dorin Motoc (18), Horst Graef 
(12). Ei vor concura pe noile mașini 
de sport (grupa 2) ale firmei fran
ceze „Renault" — Renault 8 Gor- 
dini —, mașini cu caroseria asemă
nătoare „Daciei 1 300", echipate însă 
cu un motor R 16 TS. de 125 CP. 
Specialiștii consideră că, deși ne
adaptați prea bine cu noile mașini, 
concureriții noștri au posibilitatea să 
se comporte la înălțime, puțind spera 
la un loc fruntaș in clasamentul pe 
echipe.

„Raliul balcanic" constituie, tot
odată, un test important și pentru 
uzinele de automobile de la Pitești, 
la start urmînd a fi prezente și două 
mașini „Daciji-1300" (piloții lorsînt: 
Ilie Olteanu — 26 și Ștefan Lință —

27), adaptate la condițiile speciale 
ale competiției. Este de reținut, de 
asemenea, că automobiliștii români, 
precum și unii dintre concurenții 
străini au preferat ca mașinile lor 
să fie echipate cu cauciucuri pro
duse la uzina bucureșteană „Da
nubiana".

Competiția comportă parcurgerea 
celor aproape 2 000 de kilometri cu 
viteze medii orare impuse (intre 
50—70 km) și — partea cea mai inte
resantă, și, totodată, hotărîtoare îh 
stabilirea clasamentelor generale și 
pe clase — 13 probe speciale (viteză 
în coastă) la Moeciu, Mateiaș, Al- 
maș, Praid (două), Gheorghieni (trei), 
Toplița (trei), Poiana Sărată, Poia-, 
na Brașov. Este de observat că in' 
zona cea mai dificilă a traseului 
(„bucla" Gheorghieni — Lacul 
Roșu — Bicaz — Poiana Teiului — 
Toplița — Gheorghieni) sînt concen
trate șase probe speciale ! Punctele 
principale de trecere în acest raliu 
sînt Brașov — Bran — Rucăr — 
Curtea, dc Argeș — Pitești — Rm. 
Vîlcea — Tg. Cărbunești — Tg. Jiu — 
Petroșani — Hațeg — Sinieria — Al- 
maș — Bucium — Cabana Sloboda — 
Aiud — Teiuș — Blaj — Copșa 
Mică — Tîrnăveni — Sovata — 
Praid — Borzonț — „bucla" amin
tită mai sus — Praid — Odoriieiul 
Secuiesc — Miercurea Ciuc — Tg. 
Secuiesc — Poiana Sărată — Bra
șov. Sosirea primului concurent, la 
Brașov, duminică dimineața. în to
tal, parcurgerea traseului necesită 34 
de ore (dintre care 24 în timpul 
nopții).

I. D.

vremea
Ieri în țară : vremea s-a răcit în 

toate regiunile. Cerul a fost mai mult 
acoperit în jumătatea de est a țării 
și variabil in rest. Au căzut precipi
tații sub formă de ploaie în Dobro- 
gea, sudul Moldovei și cea mai mare 
parte a Munteniei, și sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare in sudul 
Transilvaniei și nordul Moldovei. In 
zona de munte a nins. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, exceptînd Olte
nia, unde a prezentat intensificări 
temporare. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între zero grade Ia Tul-

nici și 13 grade la Calafat. La Bucu
rești : vremea s-a răcit. Cerul a fost 
mai mult acoperit. Temporar a plouat. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 10 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 noiembrie. în țară : cerul 
se va înnora treptat, începînd din 
vestul țârii. Vor cădea ploi, mai ales 
în nordul țării, și mai frecvente în 
prima parte a intervalului. Vînt cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 4 și 14 grade. La 
munte va ninge, iar in zona deluroa
să se va semnala lapoviță. La Bucu
rești : cerul va fi temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată în prima 
parte a intervalului. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

ultimele partide de pregătire
Duminica viitoare, Constanța va 

găzdui, după cum se știe, meciul in
ternațional de rugbi România—Fran
ța, meci anual, de tradiție, care, de 
această dată, are și un caracter ofi
cial, disputîndu-se în cadrul campio
natului european (fosta „Cupa Națiu
nilor — F.I.R.A."). Preparativele în 
cele două tabere au intrat în faza fi
nală ; după ultimele verificări ale se- 
lecționabililor, forurile de resort au 
definitivat componența loturilor. An
trenorii noștri Teodor Rădulescu și 
Radu Demian vor conta pe următorii 
jucători : Gh. Rășcanu, Vollmann, 
Fugigi, Șerban. Dărăban, Postolache 
Pop, Baciu, Dinu, Ciornei, Ortelecan, 
lorgulescu (înaintași), D. Rășcanu, 
Bărgăunaș, Nicolescu (mijlocași), 
Dragomirescu, Marica, Motrescu 
(centri), Nica, I. Constantin, Suciu 
(aripi), Durbac, Bucos (fundași).

Rugbiștii noștri — trăgînd învăță-

mintele de rigoare din comportarea 
mediocră și insuccesul de acum cîteva 
zile — se arată deciși să se pregă
tească în mod corespunzător pentru 
partida cu echipa Franței. Duminica 
aceasta ei vor susține, la Constanța, 
pe stadionul ..1 Mai", un joc de ve
rificare cu formația Farul.

Pe de altă parte, așa cum au anun
țat ieri ziarele pariziene de sport, an
trenorii naționalei franceze au stabi
lit chiar „cinclsprezecele" probabil : 
linia întîi — Racabal, Benesis, Va- 
querin ; linia a doua — Este, Cester : 
linia a treia — Boemouret, W. Span- 
ghero, Saisset : mijlocaș la grămadă 
— louroux; mijlocaș la deschidere—! v 
Romeau ; trei sferturi — Lux, Trillo. 
Dourthe, Campaes ; fundaș — Droite- 
court. în lot mai figurează : Maso, 
Bertranne, Azarete, Yachvili, Barrau, 
Luprano.

ÎN CÎTEVA rinduri
A A

feminin de șah a 
(Bulgaria) cu dis- 
din runda a 9-a. 
interes, partida

• Turneul zonal 
continuat la Pernik 
putarea partidelor 
Așteptată cu mare 
dintre liderele clasamentului, maes- 
trele românce Alexandra Nicolau și 
Gertrude Baumstarck. s-a incheiat 
remiză. Karakas a cîștigat la Konar- 
kowska-Sokolov, Erenska la Jansen, 
iar Hart a învins-o pe Gordana Io- 
vanovici. Restul part.ideloi- s-au în
trerupt. în clasament continuă să 
conducă Alexandra Nicolau (Româ
nia) cu 6 puncte (1), urmată de 
Gertrude Baumstarck (România) — 
6 puncte. Eretova (Cehoslovacia) — 
4,5 puncte (2), Karakas (Ungaria) 
— 4 puncte etc. • In cadrul campio
natului european de fotbal rezervat 
echipelor de tineret, la Varșovia se
lecționata Poloniei a Întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) formația Da
nemarcei. • Noul campion al Euro
pei Ia categoria semigrea este pugi- 
listul vest-german Rudy Schmidtke. 
La reuniunea desfășurată la Wem
bley el l-a învins prin abandon in 
repriza a 12-a pe englezul Chris Fin
negan. • Selecționatele de tenis de 
masă ale R.P. Chineze și-au început 
turneul în Iugoslavia, evoltiînd la 
Șkoplje. In meciul masculin, echipa 
Iugoslaviei1 a obținut victoria cu 
scorul de 5—1. La feminin, echipa 
R.P. Chineze a întrecut w 3—0 se
lecționata Iugoslaviei. Oaspeții vor 
mai evolua la Zagreb, Liubliana și 
Split. Apoi jucătorii din R.P. Chineză 
vor pleca în Suedia pentru a parti
cipa la campionatele internaționale 
ale Scandinaviei. • în preliminariile 
campionatului mondial de fotbal ; Ia

Glasgow, Scoția — Danemarca î—0 
(1—0) (grupa a 8-a). Punctele au fost 
marcate de Dalglish (1’) și Lorimer 
(46’). Meciul a fost marcat de unele 
incidente. Peter Lorimer (Scoția) și 
Roentved. (Danemarca) au fost eli
minați de pe teren pentru lovire re
ciprocă. Alți doi jucători, Harper 
(Scoția) și Jensen (Danemarca) au 
primit avertismente din partea arbi
trului olandez Corver. Meciul a fost 
urmărit, de peste 50 000,de spectatori; 
la Dublin, Irlanda — Franța 2—1 
(1—0) ; la Cardiff, Țara Galilor — 
Anglia 0—1 (0—1). • Turneul final 
al „Cupei campionilor europeni" Ia 
polo pe apă va avea loc Ia Buda
pesta. Ieri a fost stabilit programul : 
1 decembrie : O.S.C. Budapesta — 
Dinamo București ; Ț.S.K.A. Mos
cova — Partizan Belgrad ; 2 decem
brie : O.S.C. Budapesta — Partizan 
Belgrad : Ț.S.K.A. Moscova — Di
namo București ; 3 decembrie : Di
namo București — Partizan Belgrad 
și O.S.C. Budapesta — Ț.S.K.A. 
Moscova. • în „Cupa campionilor 
europeni" Ia baschet (masculin). Di
namo București a învins, la Helsinki, 
cu 77—74 (44—34) pe Honka Tapiola, 
calificîndu-se pentru turul următor, 
în primul joc, dinâmoviștif obținu
seră victoria cu scorul de 95—58. 
• în turneul international de tenis 
de la Nottingham a fost înregistrată 
o mare surpriză : neozeelandezul 
Parun l-a învins în numai 50 de mi
nute (cu 6—4, .6—3) pe campionul 
american Stan Smith, învingător la 
Wimbledon. în alt joc. Gorman 
(S.U.A.) a cîștigat (cu 6—3, 8—3)., in 
fața englezului Mendoza.



viața internațională
O. N U

Condamnare fermă
a politicii de apartheid

• REZOLUȚII ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ

NAȚIUNILE UNITE 16. — Co respondentul nostru, C. Alexandroaîe, 
transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, cu majorități covîrși- 
toare sau în unanimitate, o serie de rezoluții privitoare la politica de 
apartheid și la alte forme de discriminare rasială.

în prima dintre rezoluții — la 
care România a figurat printre co
autori — se subliniază că numai a- 
doptarea de către Consiliul de Secu
ritate a unor sancțiuni obligatorii — 
economice și de altă natură — îm
potriva regimului din Africa de Sud 
va putea pune capăt pe cale pașni
că politicii de apartheid. Rezoluția 
reafirmă legitimitatea luptei poporu
lui oprimat din Africa de Sud îm
potriva acestei politici inumane și 
pentru dobindirea dreptului său de 
autoguvernare.

în problema apartheidului, plena
ra Adunării Generale a adoptat alte 
cinci rezoluții, la care s-a înregistrat, 
de fiecare dată, un singur vot nega
tiv — al Africii de Sud. Unul din 
documente cere regimului de la 
Pretoria să pună capăt maltratării și 
tonturării oponenților politicii de 
apartheid, care au fost întemnițați cu 
miile în închisorile țării. Altă rezo
luție lansează un apel către statele 
membre ale organizației de a con
tribui la fondul Națiunilor Unite 
destinat ajutorării victimelor apart
heidului. A treia rezoluție cere Co
mitetului pentru problemele apart
heidului ca, împreună cu Organiza
ția Unității Africane, să stabilească 
cele mai bune căi și mijloace pentru 
acordarea unui ajutor material și mo
ral sporit mișcării de eliberare na
țională din Africa de Sud. Al patru
lea document — care a avut între 
coautori, și România, — cere răspîn-

direa, cit mai 
informațiilor 
apartheidului, 
doptată de plenară 
pentru continuarea activității de re
dactare a unei convenții internațio
nale împotriva apartheidului.

Adunarea Generală a adoptat, de 
asemenea, trei proiecte de 
care privesc discriminarea 
Documentele se pronunță 
lichidarea tratamentului și 
lor discriminatorii la care 
puși, în unele țări occidentale, mun
citorii imigranți, pentru declararea 
unui Deceniu împotriva discrimină
rii rasiale, incepînd de la 10 decem
brie 1973 — cînd va fi marcată a 
25-a aniversare a Declarației uni
versale a drepturilor omului — și 
pentru aderarea tuturor statelor, 
pină la această dată, la convenția îm
potriva discriminării rasiale.

★
La rindul său. Comitetul pentru 

problemele economice al Adunării 
Generale a aprobat în unanimitate 
o rezoluție în care se hotărăște ca 
cea de-a doua Conferință generală a 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
să aibă loc la Viena, *în prima ju
mătate a anului 1975. Prezentată în 
comun de un grup de 9 state, rezo
luția recomandă organizarea confe
rinței la cel mai înalt nivel guver
namental posibil.

pe larg cu putință, a 
privind • fărădelegile 
Ultima rezoluție a- 

se pronunță

rezoluție 
rasială, 
pentru 

practici- 
sînt su-

DEZBATERI ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Să se pună capăt colonialismului

portughez în Africa!

Condiții favorabile începerii 
convorbirilor pregătitoare
pentru convocarea Conferinței 

general-europene 
Comunicat polono-belgian

BRUXELLES 16 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. a dat publicității comu
nicatul cu privire la vizita oficială 
făcută în Belgia de Stefan Olszowski,, 
ministrul de externe al R.P. Polone, 
și convorbirile pe care acesta le-a 
purtat cu omologul său belgian, 
Pierre Harmel. Cele două părți au 
relevat dezvoltarea cu succes a cola
borării dintre statele europene, creș? 
terea încrederii reciproce și a cola
borării pe continent, considerînd că 
această evoluție pozitivă face posibilă

!>

începerea în bune condiții a con
vorbirilor multilaterale pregătitoare 
privind convocarea conferințe^ gene- 
ral-europene pentru securitate și cola
borare.

★
LUXEMBURG. — Stefan Olszowski, 

ministrul afacerilor externe al R.P. 
Polone, a făcut o vizită oficială în 
Luxemburg unde a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe al acestei 
țări, Gaston Thorn, informează agen
ția P.A.P.

Discursul ministrului de externe al Franței 
în fața Adunării Naționale

PARIS 16 — Corespondentul 
tru transmite-: intr-un discurs 
nunțat joi în fața Adunării Națio
nale, ministrul afacerilor externe, 
Maurice Schumann, a spus, referin- 
du-se la conferința asupra securită
ții și cooperării în Europa, că Fran
ța va aborda convorbirile de la 
Helsinki conducîndu-se după princi
piul conform căruia în lumea con
temporană confruntarea dintre blocuri 
și sisteme militare trebuie să fie 
înlocuită prin dialogul între popoa

nos- 
pro-

TOATE NATIUNIEE"
9

și prin eforturi de apropie- 
între toate națiunile. Cu privire 

■ tratatul^ dintre Republica Demo-
re 
re 
la 
erată Germană și Republica Federa
lă a Germaniei, Maurice Schumann 
a afirmat că „semnarea și ratifica
rea' acestui acord vor deschide dru
mul către intrarea celor două sta
te germane in O.N.U. și către sta
bilirea de raporturi normale între 
R.D. Germană și ansamblul comu
nității internaționale".

Alegerile

La Viena s-a deschis

SESIUNEA

A. E. L. S
(De la corespondentul nostru, 

Petre Stăncescu). în capitala 
Austriei s-a deschis, joi, sesiu
nea ministerială a Consiliului 
Asociației Europene a Liberu
lui Schimb (A.E.L.S.). Reuniu
nea, prezidată de ministrul 
austriac al comerțului, indus
triei și meșteșugurilor, Josef 
Staribacher, își propune să exa
mineze, în cele două zile de 
dezbateri, trei teme principale : 
viitorul A.E.L.S., integrarea e- 
conomică a Europei occidentale 
și evoluția comerțului mondial.

Conferința de la Viena este 
menită să reproiecteze sarcinile 
A.E.L.S. în noua situație creată 
prin aderarea Angliei și 
nemarcei la Piața comună 
prin semnarea de către
cinci state membre (Austria, 
Elveția, Islanda, Portugalia și 
Suedia) a acordurilor separate 
cu C.E.E. Norvegia, de aseme
nea membră a A.E.L.S., îm
preună cu Finlanda sînt anga
jate în negocieri pentru regle
mentarea relațiilor lor cu C.E.E.

Statele ce rămîn în A.E.L.S. 
doresc să mențină și să dezvol
te colaboraresa lor in această or
ganizație. Anglia și Danemarca 
intenționează, de asemenea, 
să-și mențină relațiile economice 
speciale cu foștii parteneri 
A.E.L.S. în acest scop, este 
luată în considerare crearea 
unei Camere de comerț 
mune.

Da-
Și 

alte

Încheierea lucrărilor sesiunii a Vl-a 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-cehoslovace de colaborare 
economică și tehnico-științifică

între 14 și 16 noiembrie 
la Praga sesiunea a Vl-a 
mixte guvernamentale româno-ceho- 
slovace de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Delegația română 
a fost condusă de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
iar delegația cehoslovacă de Jan 
Gregor, vicepreședinte al guvernului 
R.S. Cehoslovace. La lucrări a par
ticipat, de asemenea, ambasadorul 
României la Praga, Teodor Haș.

Cu acest prilej, ambele părți au 
constatat că de la sesiunea anteri
oară a comisiei și pină în prezent 
relațiile de colaborare și cooperare 
economică și tehnico-științifică ro- 
mâno-cehoslovace s-au dezvoltat con
tinuu, îndeosebi în domeniile indus
triei construcțiilor de mașini și al 
schimburilor comerciale. Au fost fi
nalizate importante acțiuni de coo
perare și specializare în producție 
privind subansamble pentru tractoa
re, mașini-unelte, vagoane ș.a.

De asemenea, s-au încheiat înțe
legeri de colaborare economică și 
tehnico-științifică între organe și 
organizații cu profil similar din cele ' 
două țări ca, de exemplu, în indus
tria construcțiilor de mașini, indus
tria metalurgică, industria chimică, 
știință și tehnologie <etc.

a avut loc 
a Comisiei

Comisia (a stabilit măsuri pentru 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării și cooperării economice și teh- 
nico-științifice între cele două țări, 
îndeosebi privind mijloace de trans
port auto, mașini-unelte, aparate de 
măsură și control, utilaj energetic, 
utilaj pentru industria chimică, uți- 

, laj minier, electronică și electroteh
nică, oțeluri aliate și speciale, di
ferite produse chimice, precum și 
alte acțiuni din domeniile industriei 
ușoare, industriei alimentare, con
strucțiilor industriale și materiale
lor de construcții.

Comisia a examinat modul de des
fășurare a schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări și a convenit 
măsuri cu privire la dezvoltarea lor 
în continuare.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de prietenie și iti- 
țelegere reciprocă.

Protocolul încheiat cu acest pri
lej a fost semnat de președinții ce
lor două părți în comisia 
vernamentală.

★
Seara, vicepreședintele 

R. S. Cehoslovace, Jan

mixtă , .1-

guvernului
Gregor, a 

oferit un cocteil în cinstea delega
ției guvernamentale române, con
dusă de tovarășul Ion Pățan.

PREȘEDINTELE GUVERNULUI R.S. CEHOSLOVACE 
L-A PRIMIT PE PREȘEDINTELE PĂRȚII ROMÂNE

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-cehoslovacă 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, aflat la Praga cu prilejul 
lucrărilor celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei mixte, a fost primit, joi 
după-amiază, de Lubomir Strougal, 
președintele guvernului K. S. Ceho
slovace.

în cursul convorbirilor ce au avut 
loc cu acest prilej, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării, 
colaborării și cooperării între cele 
două țări.

La întilnire au participat Jan Gre
gor, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, președintele părții 
cehoslovace în Comisia mixtă guver
namentală, și ambasadorul României 
Ia Praga, Teodor Haș.

NAȚIUNILE UNITE 16. — Cores
pondentul nostru 
iiul de Securitate 
miercuri seara, la 
de s»ite africane, 
situația din teritoriile coloniale ale 
Portugaliei.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne al Liberiei, Roeheforte Weeks, 
a declarat că „administrarea" de că
tre Portugalia a Angolei, Mozambi- 
cului și Guineei-Biissau s-a dovedit 
a fi o crîncenă exploatare și asu
prire colonială. Ministrul liberian a 
cerut Consiliului de Securitate să

transmite : Consi- 
a fost convocat, 
cererea unui grup 
pentru a examina

PARIS

CONFERINȚA 
CVADRIPARTITĂ

ÎN PROBLEMA
VIETNAMULUI

recunoască liderii mișcărilor de eli
berare din coloniile portugheze drept 
singurii reprezentanți ai 
lor lor.

Ministrul de externe al 
Leone, S. Pratt, a declarat 
aproape 10 ani de luptă împotriva 
asupririi străine, au fost eliberate 
două treimi din Guineea-Bissau. o 
treime din Mozambic și o pătrime 
din Angola. Acest război, a arătat 
vorbitorul, nu ar fi durat mai mult 
de o săptămînă, dacă Portugalia, 
țară subdezvoltată, nu ar fi fost a- 
jutată din punct de vedere econo
mic și militar de unele state mem
bre ale blocului nord-atlantic. S. 
Pratt a cerut să se pună imediat ca
păt ignorării de către aceste țări a 
rezoluțiilor Națiunilor Unite.

Vorbind în calitate de președinte 
al grupului african pe luna incurs, 
reprezentantul Etiopiei, ambasado
rul Gabre Sallassie, a declarat că 
este de datoria Consiliului de Secu
ritate să adopte măsuri urgente și 
eficace pentru a determina înceta
rea războaielor colonialiste ale Por
tugaliei în Africa. El a recomandat 
instituirea unui embargo asupra li
vrărilor de armament către Portu
galia și sporirea ajutorului material 
și moral către mișcările de eliberare 
națională.

popoare-

Sierrel
că, după

din Brazilia

municipale

agențiile de presă transmit Declarația cu privire

IBUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
Guvernul argentinean a propus tutu
ror partidelor din țară un program 
de conciliere și uniune națională, a 
anunțat într-un mesaj radiotelevizat 
ministrul de interne, Arturo Mor 
Roig. El a precizat că acest program, 
susceptibil de îmbunătățiri, vizează 
întărirea regimului federal existent 
în Argentina și dezvoltarea armo
nioasă a țării. Mesajul subliniază ne
cesitatea asigurării unei mai bune 
distribuiri a venitului național, adop
tarea unei politici ferme în domeniul 
exporturilor și modernizarea lucră
rilor în agricultură.

'Acțiiaiul guvern argentinean se 
pronunță pentru o politică externă 
independentă care să favorizeze coo
perarea latino-americană.

Guvernele R.P. Chineze 
și Luxemburgului au decis 
să se recunoască reciproc 
și să stabilească relații diplomatice 
începînd de la 16 noiembrie. Cele 
două guverne, menționează un comu
nicat al agenției China Nouă, declară 
că relațiile lor vor fi călăuzite de 
principiile respectului mutual, al su
veranității și integrității teritoriale,

PARIS 16 Agerpres). — La Paris 
a avut loc, joi, cea de-a 167-a șe
dință plenară a Conferinței cvadri- 
partiite în problema Vietnamului. 
Xuan Thuy, șeful delegației R.D. 
Vietnam, și Nguyen Thi Binh, șe
ful delegației Guvernului Revoluți
onar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, au cerut guvernu
lui Statelor Unite să semneze ne
întârziat acordul de încetare a răz
boiului și restabilire a păcii în Viet
nam.

IMREVEDERFLE IUI
IE DUC THO IA MOSCOVA

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că Mihail Suslov, 
membru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Konstantin Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., l-au primit pe Le Duc 
Tho, consilier special al delegației 
R.D. Vietnam la Conferința de la 
Paris în problema vietnameză, aflat 
la Moscova, în trecere spre capitala 
Franței.

i

Un protest 
al M.A.E.

al R. D. Vietnam i

HANOI 16 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat joi publicității o declarație 
prin care protestează împotriva fur
nizării masive de arme de către 
S.U.A. regimului saigonez și trimi
terii în Vietnamul de sud a unui nu
meros personal militar, sub denumi
rea de „consilieri civili", pentru a 
antrena trupele saigoneze, informează 
agenția V.N.A. Totodată, declarația 
condamnă intensificarea, în ultima 
perioadă, a atacurilor lansate de a- 
vioanele și navele militare ale S.U.A. 
împotriva celor două părți ale Viet
namului.

*
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*
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SĂPTiMlNĂ FIERBINTE"
pe frontul social

sute 
mi- 
din 

a 
de

Joi dimineața, 
de mineri de la 
nele de potasiu 
Alsacia, aflați în 
patra săptămînă
grevă, au sosit la Pa
ris cu un tren spe
cial pentru a cere o 
întrevedere primului 
ministru. Revendică
rile lor sînt legate, in 
principal, de decalajul 
existent între salarii 
și sporirea continuă a 
preturilor.

Pe de altă parte, în 
ultimele zile, parizie
nii au resimțit cu pu
tere greva feroviari
lor începută marți la 
ora 4 dimineața. Gre
va începută marți 
este o grevă turnan
tă : ea a afectat în 
prima zi rețeaua de 
vest a 
franceze, 
paralizat 
sud-vest,
de sud-est și coasta 
Mediteranei, iar vi
neri — rețeaua de est 
și nord. Astfel, prin- 
tr-o rotație în sensul 
invers al acelor de 
ceasornic, greva afec
tează întregul terito
riu al Franței.

La greva feroviari
lor se adaugă greve 
mai mult sau mai pu
țin importante, care

afectează poșta 
lefoanele, unele 
cii publice, precum și 
teatrele subvenționate 
de stat, care au fost 
închise joi.

Acest uriaș val 
greve îi determină 
unii comentatori 
presei pariziene
denumească săptămî- 
na care a început o 
„săptămînă fierbinte". 
Cauzele acestei efer
vescente sociale tre-

și te- 
servi-

de 
pe 
ai 
să

la 1
care 
de-

luna
au

oc-
fost

a- 
de 
ar 
de

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

căilor ferate 
miercuri a 
rețeaua de 
joi — zona

buie căutate în ne
mulțumirea unor largi 
categorii de salariați 
față de creșterea con
tinuă a preturilor, 
față de tendința 
flaționistă, pe 
guvernul încearcă 
stăvilească, 
rezultate 
pină la ora

Feroviarii,
răspuns masiv 
mării la greva lansa
tă de centralele sin
dicale
C.F.D.T„ 
salariilor 
trimestru

in- 
care 
s-o 

fărădar 
palpabile 
actuală.
care au 

che-

C.G.T. și 
cer sporirea 
pe ultimul 
al acestui

an și vor ca revendi
cările lor pentru anul 
1973 să fie discutate 
înainte de stabilirea 
bugetului Societății 
naționale a căilor fe
rate franceze, 
va avea loc 
cembrie.

Deși pe 
tombrie nu
încă date publicității 
cifre oficiale, ziarul 
„L’Aurore" de joi 
firmă că indicele 
scumpire a vieții 
reprezenta un spor
0,9 la sută fată de luna 
precedentă, în vreme 
ce C.G.T. avansează 
cifra de 1,1 la sută. 
De remarcat că ten
dințele inflaționiste se 
manifestă nu numai 
în cadrul economiei 
franceze, ci reprezintă 
un fenomen generali
zat la scara întregii 
lumi occidentale.

„Săptămînă fierbin
te" de pe_ frontul so
cial din 
dențiază 
acuitatea 
inflației, 
căreia eforturile foru
rilor competente și ex- 
perților nu se dove
desc însă, pină în pre
zent, prea eficiente.

Franța evi- 
și mai mult 

problemei 
în rezolvarea

Paul
DIACONESCU

RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). 
— Aproape 30 de milioane de brazi
lieni s-au prezentat în fața urnelor 
pentru a alege primarii și membrii 
consiliilor locale din 3 498 de mu
nicipalități.

La scrutin au participat candidați 
ai partidului de guvernămînt Alianța 
Renovatoare Națională (A.R.E.N.A.) 
și ai Mișcării Democratice Brazilie
ne (M.D.B.X partid de opoziție. Con
ducătorii partidului A.R.E.N.A. au a- 
nunțat că âu obținut între 80 și 90 
la sută din totalul voturilor. Rezul
tatele finale ale alegerilor vor fi 
date publicității peste o lună.

Santiago de Chile. Demonstrație a 
tineretului în sprijinul politicii gu

vernului Unității Populare

neamestecului fn afacerile interne, 
egalității și avantajului reciproc. Gu
vernul Luxemburgului confirmă că 
recunoaște guvernul R. P. Chineze ca 
singurul guvern legal al Chinei.

la lucrările si hotăririle
I

Comitetul Executiv al Fe
derației Mondiale a Tinere
tului Democratși a !nceput ioi 
lucrările la Moscova. La lucrări 
participă și o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist din România, 
condusă de tovarășul Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C.

Conferința 0.N.U.-I.M.C.0.
La Geneva au început lucrările con
ferinței Organizației Națiunilor Unite 
și Organizației interguvernamentale 
consultative pentru navigația mariti
mă (O.N.U.—I.M.C.O.), la care par
ticipă delegații din peste 85 de state, 
printre căre și o delegație din Româ
nia. Conferința își propune elaborarea 
unor convenții privind transporturile 
internaționale conteinerizate, precum 
și dezbaterea unor probleme privind 
politica în domeniul transporturilor 
combinate, normalizarea și standardi
zarea, marcarea și identificarea con- 
teinerelor.

In Algeria a fost creată 
„Comisia Națională a ges
tiunii socialiste a întreprin
derilor de stat". Comisia este 
însărcinată cu aplicarea prevederilor 
ordonanței prezidențiale, semnată de 
șeful statului, Houari Boumediene, în 
noiembrie 1971, privind instituirea 
noului sistem de organizare și func
ționare a întreprinderilor de stat al
geriene. Astfel, în toate întreprinde
rile de stat vor fi înființate comitete 
ale salariaților, alese în adunările ge
nerale ale acestora, și consilii de con
ducere din care fac parte, cu drepturi 
depline, reprezentanți ai muncitorilor.

FILON
ÎN INIMA

în Nordul Alaskăi se 
află marea cămară a 
„aurului negru". A- 
ceasta este cel puțin 
concluzia desprinsă de 
specialiști în urma ce
lor 6 foraje „norocoase" 
întreprinse în ultima 
vreme în țara de din
colo de Cercul polar. 
Tărâmurile povestiri
lor lui Jack London, 
populate odinioară doar 
de eschimoși și urși po
lari, sînt asaltate acum

/

In sala mare a Conservato
rului „Ceaikovski" din Moscova 
a avut loc primul concert al Or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu", in cadrul unui 
turneu întreprins in Uniunea So
vietică, in cinstea împlinirii unui 
sfert de veac de la proclamarea 
republicii in România.

Ziarele „Pravda“ și „Moskov- 
skaia Pravda" relatează despre 
concertul inaugural al turneului, 
care s-a bucurat de succes.

★
în cadrul manifestărilor pri

lejuite de aniversarea procla
mării Republicii, la Ahmedabad, 
capitala statului indian Gujarat, 
s-a deschis, sub auspiciile A- 
cademiei de arte frumoase, o 
expoziție de grafică romă-

nească contemporană. Expozi
ția a fost inaugurată de către 
ministrul de stat pentru educa
ție din guvernul local, Aysha 
Begam Shaik, in prezența unor 
funcționari superiori din Mi
nisterul Educației, precum si a 
unor personalități ale vieții 
cultural-artistice. Posturile de 
radio și televiziune au trans
mis aspecte de la deschiderea 
expoziției românești.

★
Asociația de prietenie Suedia- 

România a organizat, joi, o 
seară jubiliară dedicată țării 
noastre. Profesorul Per-Olof 
Ekstrom a împărtășit, cu acest 
prilej, unele impresii despre 
România.

Plenarei naționale
I

a P. $. din Chile"
Pentru îndeplinirea neabătu
tă a programului guvernului 

Unității Populare

Echipajul misiunii spa
țiale americane „Apollo-17" 
a intrat în carantină medicală, pre
mergătoare lansării spre Lună pro
gramată pentru 6 decembrie.

Conferința cvadripartită 
la nivel înalt de la Brazza
ville, a șefilor de stat din Zair, 
Congo, Gabon și Guineea Ecuatoria
lă a dezbătut problema reglementării 
diferendului teritorial dintre Gabon 
și Guineea Ecuatorială. în urma reco
mandărilor, președinții celor două 
țări au căzut de acord să-și regle
menteze, pe cale pașnică și în spiri
tul Cartei O.U.A., neînțelegerile care 
s-au ivit între cele două țări.

Primul ministru al R.A. 
Yemen Mohsen Al Aini, va face, 
la 30 noiembrie, o vizită la Aden, la 
invitația premierului sud-yemenit,

Aii Nasser Mohamed, a declarat mi
nistrul informațiilor din R.D.P. a Ye
menului, Abdullah Al Khamari, la 
încheierea unei scurte vizite între
prinse la Sanaa. (M.E.N.).

0 delegație guvernamen
tală a R.P. Chineze, °°ndusă 
de Pai Sian-kuo, ministrul comerțu
lui exterior, a sosit la Belgrad. Dele
gația chineză urmează să discute cu 
Muhamed Hadjici, secretarul federal 
pentru comerțul exterior al R.S.F. Iu
goslavia, probleme ale relațiilor eco
nomice dintre cele două țări (Taniug).

DE „AUR NEGRU" 
GHEȚURILOR VEȘNICE

de specialiști, care, a- 
jutați de mijloacele 
tehnice modeme, duc 
o luptă neîntreruptă 
cu natura vitregă pen
tru a-i smulge bogă
țiile. Pe întinderile 
„deșertului alb" au a- 
părut sonde argintii. 
După cum informează 
ziarul „Frankfurter Al- 
lgemeine Zeitung", nu
meroase firme care 
și-au disputat întin
sele zone pentru pros-

pecțiuni, s-au instalat 
de acum aici, aducind 
și utilajele necesare 
pentru exploatarea pe
trolului și gazelor na
turale. Ziarul citat 
menționează că se pro
iectează construirea u- 
nei imense conducte ce 
urmează să transporte 
aceste bogății peste in
sule și fiorduri pină în 
S.U.A. Costul acestei 
construcții va atinge 
cifra de 5 miliarde de 
dolari.

Primul ministru britanic, 
Edward Heath, a sosit la 
Belfast, unde va avea o serie de 
convorbiri 
formații politice din Ulster. Agenția 
Reuter menționează că liderii ca
tolici au respins invitația de a lua 
parte la aceste convorbiri.

Președintele Egiptului, 
Anwar Sadat, l-a primit pe Hedi 
Nouira, primul ministru al Tunisiei, 
care se află într-o vizită oficială la 
Cairo. Au fost examinate o serie .de 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
egipteano-tunisiene, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale.

Expediția britanică,formată 
din 11 membri, care a încercat să 
escaladeze Everestul pe versantul de 
sud-vest, a eșuat în tentativa sa și a 
trebuit să abandoneze proiectul, au 
anunțat oficialitățile nepaleze. Alpi- 
niștii au renunțat la încercarea de a 
ajunge pe piscul Everestului din pri
cina unui vînt violent, care a suflat 
cu o viteză de peste 150 km/oră, a 
frigului intens și a benzii de roci si
tuate la aproape 8100 m.

cu liderii principalelor

SANTIAGO DE CHILE 16. — Co
respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : în cadrul unei conferințe de 
presă, la Santiago de Chile a fost dată 
publicității „Declarația cu privire la 
lucrările și hotăririle Plenarei na
ționale a Partidului Socialist din 
Chile", care a făcut „un bilanț al si
tuației politice și economice a țării și 
al tentativei reacționare de a răstur
na guvernul popular".

Relevind însemnătatea dezbaterilor 
și a raportului prezentat, documentul 
subliniază că „deliberările s-au des
fășurat într-un climat de fraternitate 
și unitate, care reafirmă forța și 
combativitatea partidului în asuma
rea responsabilității istorice de că
lăuzire a oamenilor muncii spre pu
tere și de a face din Chile o republică 
socialistă".

Participanții la plenară și-au expri
mat hotărîrea de a milita „pentru a- 
profundarea procesului revoluționar 
și pentru îndeplinirea neabătută a 
programului Unității Populare". „S-a 
reafirmat, de asemenea, prețuirea 
pentru unitatea oamenilor muncii, a 
Unității Populare și a alianței dintre 
socialiști și comuniști, care tinde să 
se exprime într-o poziție comună de 
clasă, în orice moment". Declarația 
relevă că „plenara a formulat nece
sitatea adoptării unor măsuri hotă- 
rîte față de manifestările reacțiunii".

★
Președintele Allende a apreciat că, 

în cursul acestui an, producția națio
nală de cupru se va ridica la 596 000 
tone, iar comercializarea se va face 
prin intermediul Secretariatului Exe
cutiv al relațiilor economice externe 
— organism nou creat — în atribuții
le cătjuia intră promovarea importu
rilor și exporturilor, contractarea de 
credite și stabilirea de relații cu or
ganismele internaționale.

Denunțînd blocada economică și di
ficultățile înregistrate de Republica 
Chile în operațiunile de credit, pro
vocate de către compania multinațio
nală „Kennecott", președintele Al
lende a arătat că hotărîrea suverană 
a țării sale de a naționaliza cuprul 
a fost urmată de o adevărată agre
siune economică din partea firmei 
„Kennecott", la care s-a adăugat și 
sistarea creditelor din partea unor 
bănci străine.
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