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Sa cunoaștem.

să ne însușim

INIȚIATIVELE
BUNILOR r

GOSPODARIScriem zilnic despre însuflețî- toarele inițiative — una mai interesantă decît alta — născute în marea întrecere socialistă pentru realizarea înainte de termen și cu eficiență crescută a cincinalului. Să amintim fie și numai cîteva din aceste nuclee vii ale creației. Una dintre ele, cea de la uzina „Rulmentul" din Brașov, se intitulează „Micronul, gramul, secunda în slujba eficienței economice". Inițiativa, pornită dintr-o secție, a fost îmbrățișată de întregul colectiv. în. scurt timp a cuprins, cu bune rezultate, întreprinderi din întregul județ, apoi numeroase alte uzine din țară. „Leu cu leu se adună milionul" este inițiativa comuniștilor de la Combinatul de celuloză și hîrtie din Călărași. Aplicarea ei consecventă a dus ia descoperirea și valorificarea unor însemnate rezerve interne de reducere a costurilor de producție. Prin materializarea ....................„Productivitate maximă, minime", cimentiștii din___ __  __obținut sute de mii lei economii peste plan.Asemenea inițiative, cuprinzătoare și îndrăznețe, expresie a spiritului gospodăresc al colectivelor de muncitori și ingineri, se întîl- nesc pretutindeni in țară, în fabrici și-n uzine, pe șantiere, un.de marea întrecere socialistă mobilizează energiile, toate resursele umane și materiale pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Demn de remarcat este faptul că fiecare dintre ele, indiferent de condițiile specifice în care au apărut și se aplică, este străbătută, ca de un fir roșu, de ideea unanimă a mai bunei gospodăriri a timpului, banilor, materiilor prime și materialelor, a muncii.Cum au apărut aceste inițiative? Ce-i determină pe oameni să se preocupe atît de stăruitor de -gospodărirea cît mai bună a avuției pe care o stăpînesc ? Pasiunea pentru tot ce fac, abnegația cu care muncesc pentru înfăptuirea marilor noastre țeluri, răspunderea muncitorească față de tot ceea ce făurim spre binele patriei și al poporului nostru — iată temeliile de granit ale inițativelor valoroase, iată „secretele" experienței bunilor gospodari. Ele înseamnă același timp gîndire creatoare faptă’ săvîrșită cu îndrăzneală tenacitate,Experiența bunilor gospodari constituie un adevărat tezaur. Generalizarea inițiativelor gospodărești, transformarea lor în metode curente de lucru reprezintă o cale sigură pentru dezvoltarea concretă a unor acțiuni menite să contribuie la curmarea risipei — oriunde și oricum s-ar manifesta — la îndemnul general spre încetă- țenirea bunei deprinderi de a economisi.Dar exemplul bunului gospodar nu se extinde de la sine, doar prin
V_______________
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inițiativei cu costuri Bicaz au

înȘi

forța exemplului. Și nici prin simple îndemnuri. Iată de ce pretutindeni, în orice loc, în orice moment, prin toate mijloacele avem obligația morală și profesională să milităm activ pentru a face din fiecare muncitor și specialist, din fiecare cetățean al țării un participant activ la lupta pentru economii, la luptaCirculația gospodari se maximum de tr-un cadru organizat. Prin tot ce se face în acest scop trebuie să se vadă atît interesul general, cît și cel particular, specific unei întreprinderi, secții și chiar unui loc de muncă. Modalitățile de acțiune sînt diferite. Dintre toate însă se detașează, drept cea mai eficientă și convingătoare, schimbul de experiență. Acasă la bunul gospodar, la fața locului, acolo unde s-a născut o inițiativă poate să existe cea mai rodnică școală a experienței înaintate. Acesta este rodnicul perimetru al faptelor în care organele sindicale locale și uniunile sindicale de ramură pot și trebuie să facă mai mult. Nu prin campanii și acțiuni sporadice, ci sistematic, metodic, permanent.In întreprinderi, după cum se știe, există cabinete tehnice, stații de radioamplificare, cluburi, gazete de perete, se fac cursuri de perfecționare profesională. Și prin aceste forme și mijloace educative și de ridicare a calificării trebuie să pătrundă și să se generalizeze, în fiecare unitate, experiența bunului gospodar. Pe temelia exemplului viu, convingător trebuie să se afirme nestînjenite gindirea tehnică înaintată, ingeniozitatea spiritului de economie și chibzuință, măiestria bunului gospodar. Și în fruntea tuturor acțiunilor, promotorii și susținătorii experienței înaintate trebuie să fie comuniștii. Fiecare comunist — se arată în Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste — trebuie să acționeze pentru gospodărirea cit mai eficientă a mijloacelor și resurselor societății noastre, să lupte împotriva neglijenței și risipei, a tuturor manifestărilor care duc la irosirea averii obștești, în generalizarea exemplului înaintat al bunilor gospodari, comuniștii au datoria să se comporte ca autentici și hbtărîți militanți pentru promovarea a tot ce este nou, în gîndire, în metode de lucru, ca dușmani neîmpăcați ai rutinei, a tot ceea ce duce la risipirea bunurilor materiale și energiilor creatoare. Ei trebuie să mobilizeze întreaga masă a celor ce muncesc pentru a introduce și extinde noutatea tehnică și organizatorică in producție, să facă tot ce le putință pentru a transforma riența înaintată intr-un bun turor, în folosul tuturor.

împotriva risipei, experienței bunilor poate realiza cu beneficiu numai în-

stă în expe- al hi

© „întreaga producție suplimentară realizată din me
tal economisit" • Instituțiile de cultură întîmpină aniver
sarea Republicii : MIȘCAREA ARTISTICĂ DE AMATORI 
O Protecția muncii nu înseamnă doar cifre și procente, ci 
însăși sănătatea ș> viața oamenilor — Realizări în indus
tria ușoară pentru crearea unui microclimat optim la 
locul de muncă • Din instanță în fața opiniei publice 

O Adnotări

„Acolo unde, acum 
un sfert 
singurul 
dustrial" 
vîntului

ds veac, 
șuier „in- 
era glasul 
prin frun

zișuri"VÎLCEA. Un județ al interferării armonioase, pline de profunde și emoționante semnificații, intre tradiție și modernitate, între vestigiile unei zbuciumate istorii stră- vcehi și edificiile revelatoare ale vîrstei socialiste a țării. Un județ unde se serie — cu țapina străveche și cu macaraua cea mai modernă, cu toporul bătrin și cu cele mai noi mijloace de tăiere și transport — încă un capitol din impresionanta devenire contemporană a acestor locuri care și-au înscris pe stemă, alături de semnele chimiei și electro- construcției, pe acela al prelucrării moderne a lemnului.Cum se înfățișa industria
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ÎN CUPRINSUL ZIARULUI

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

30 BANI

La combinatul chimic din Craiova se construiește o nouă fabrică de îngrășăminte complexe

„PANOUL INOVATORILOR TOATE
semn de distincție

al responsabilității muncitorești,
al maturității gîndirii tehniceforestieră vilceană cu un pătrar de veac in urmă ? Cîteva joagăre arhaice, cî- teva ulucuri rudimentare, cîteva sute de tăietori pier- duți în deșișuri, mai mult haiduci decit oameni ai in-

De 314 ori moi mult 
decît în 1952 !...Noiembrie 1972. Rîm- nicu-Vîlcea. Pe arcul metalic de la intrarea în-

REPORTAJ
DIN RM. VlLCEA

dustriei, nedeprinși cu altă | „tehnică" decit aceea a izbiturii icnite de topor, a opintelii asupra trunchiuri- s lor trimise Ia vale...- Urma prelucrarea anevoioasă intr-o măruntă întreprindere — cîteva zeci de gateriști, apoi stivuirea manuală pe rampă — și lemnul vîlcean, ca mai tot lemnul desprins în acea vreme din pădurile țării, pleca spre alte zări.

pe atunci fusesb în- nume care rezonanță cincea a- republicii".

TRACTOARELE
elMe de la semănat

de la făbricuța de-atunci la combinatul de astăzi ? Iată : in 1952 a intrat în funcțiune fabrica de placaj. Acum ea produce de ~ 18 ori mai mult decît în anul înființării. La fel, fabrica de furnituri estetice, creată în 1958, și-a sporit producția de 8,5 ori, iar cea de P.A.L. produce de 19.7 ori mai mult decit în 1961, cînd a luat ființă. Ca să nu mai vorbesc de fabrică de panel, a cărei producție a crescut, față de 1952, de... 314 ori !“

să fie folosite
ARATURI!Acum, in agricultură, fiecare zi trebuie folosită din plin pentru încheierea lucrărilor în cîmp. După terminarea însămînțări.’or și recoltărilor de toamnă, tractoarele au fost concentrate la executarea arăturilor pentru însămin- țările de primăvară- Pină la sfîrșitul sâptămî- nii. această lucrare a fost efectuată pe aproape 1 560 000 ha, ceea ce reprezintă 42 la sută din suprafețele prevăzute de cooperativele agricole și 31 la sută de întreprinderile agricole de stat, în județele Tulcea, Cluj. Satu-Mare, Constanța. Bihor unitățile agricole cooperatiste au realizat adeastă lucrare pe 60—67 ]a sută din suprafețele -planificate. Se impune intensificarea rit- mjplui Ia arături în județele Teleorman, Ilfov, Ialomița, Olt, Timiș, Arad, Brăila -.fi altele ca-\ re> au de executat ogoare de toamna pe supra- fețe foarte mari. . în aceste județe, ca și în altele, de altfel, în ultima săptămî.nă s-au înregistrat viteze de lucru mai mici în raport cu posibilitățile reale de care dispun unitățile a- gricole- Printre cauze se numără și faptul că suprafețe mari sint .ocupate încă de coceni, co- lete de sfeclă și chiar de paie. Aceste terenuri trebuie eliberate grabnic pentru a se crea front larg de lucru tractoarelor. De asemenea, se impune concentrarea tuturor tractoarelor pe solele care se pot lucra cu prioritate .și utilizarea întregii lor capacități. Ca și la înssimînțări, viteza de lucru poate fi sporită prin organizarea lucrului în schimburi prelungite și în două schimburi.Ritmul alert de lucru nu trebuie să ducă la- slăbirea atenției pentru calitatea arăturilor. Nu trebuie uitat că dacă brazdele acoperă acum deficiențele de calitate, acestea „încolțesc" în primăvară la pregătitul terenului și semănat, infiuențînd nefavorabil nivelul producției.

în pagina a lll-a. Relatările cores
pondenților noștri cu privire la desfă
șurarea arăturilor de toamnă în jude
țele ILFOV, ALBA si VRANCEA.

Cu același efectiv 
- o producție 
cît pentru 450 

de ^alariați în plus I...Sint parametrii unei deveniri impetuoase. In legătură cu aceasta, a spune doar că eșalonul de munci-
(Continuare în pag. a IlI-a)Petre DRAGU

Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Pitești 
este una din unitățile de frunte ale economiei forestiere și ale ju
dețului Argeș. în fotografie : o imagine de ansamblu a combinatului

tinsului combinat — patru inițiale sobre : C.E.I.L.,Cu două decenii în urmă, intreiM-inderea, o dfebricuță/ vestită cu uncapătă, astăzi, romantică : „A niversare aCel care ne evocă aceste începuturi, tehnicianul Constantin Ilinca, adaugă : „Știți ce înseamnă trecerea
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SUBSTANȚA PA TRIOTICĂ

Patru bărbați minunați
fac un drum dificil de 400 km

<

și economisesc două milioane
La rafinăria din Pitești — etapa a doua de dezvoltare — era prevăzută, pentru de cracare montarea unui uriaș reactor chimic. Avînd dimensiuni puțin obișnuite — o lungime de 22 m, o înălțime de 7 m și o greutate de peste 75 de tone, — transportul colosului de oțel de la Constanța la Pitești (distanță de circa 400 km) ridica un șir de probleme greu de rezolvat. Este de ajuns să arăt că o întreprindere specializată în asemenea operații a realizat un proiect potrivit căruia transportul ar fi costat 2 500 000 de lei. Nu era însă vorba numai de acest cost ridicat. După proiectul respectiv, transportul și, mai ales, pregătirile în acest scop, (racordarea liniilor electrice, lărgirea curbelor pe anumite drumuri, defrișări ș.a.m.d.) ar fi durat foarte mult, ceea ce ar fi dus la întîrzierea montării acestui utilaj, un studiu

instalația catalitică,

Dupăatent, specia-

fit actului creator

liștii Grupului industrial de petrochimie din Pitești au adoptat o altă soluție, mai puțin costisitoare și care urma \ să asigure scurtarea substanțială a duratei transportului. Această sarcină, nu lipsită de riscuri,
cu 32 de roți, a fost făcută de cei doi tehnicieni pe jos. La podul de la Vadul Oii, prima emoție; o pantă pronunțată a făcut ca reactorul să se incline cînd într-o parte, cînd în alta. Printr-o manevră reușită, podul a

4

și-au asumat-o tehnicienii Ion Jonescu și Zorel Marinică, împreună cu șoferii Ilie Duca și Petre Anghel....O dată încărcat pe trailer, reactorul a pornit la drum ; era un transport deosebit de dificil, pentru că cea mai mică înclinare ar fi însemnat prăbușirea și distrugerea utilajului. Pe drum, pe lingă multiplele obstacole întilnite, au apărut ploaia și noroiul. Dirijarea, cu mersul de melc, a autovehiculului

fost trecut , cu bine. A urmat subtraversarea liniei electrice de 220 kV, aflată sub tensiune (deconectarea acesteia ar fi provocat perturbări în pro^ ducția unor întreprinderi dobrogene), operație deosebit de periculoasă, deoarece distanța de la linie Ia partea superioară a reactorului era de numai 40 de centimetri. Dar și aici iscusința și curajul oamenilor au învins. Au urmat alte și alte obstacole și. în sfîrșit, după o jumătate de lună.

reactorul a poposit la rafinăria din Pitești, unde a fost montat în timp util. Transportul a costat numai 100 000 de lei, in loc de 2 500 000 lei, cum prevedea proiectul inițial ; în plus, s-a cîștigat ' un timp prețios.Sosirea, la Pitești, a reactorului chimic a fost un moment emoționant pentru întregul colectiv. „Un act de adevărată bravură au făcut acești băieți" — a exclamat țov. Grigore Popescu, inginer șef pentru problemele de investiții in cadrul Grupului industrial de petrochimie Pitești. în această îndrăzneață acțiune, tehnicienii Ion Ionescu și Zorel Marinică, șoferii Ilie Duca și Petre Anghel au pus întreaga lor pricepere și energie, dovedind o înaltă responsabilitate și conștiință muncitorească.
Florea
TISTULEASA
Trustul de construcții
industriale-Pitești

y

• ÎNDEPLININD PLANUL PE 11 LUNI, CU 12 ZILE MAI DEVREME, întreprinderile industriale din județul Ilfov vor realiza pină Ia sfîrșitul lunii noiembrie, peste prevederile planului, o producție marfă industrială în valoare de circa 180 milioane lei.• INDUSTRIA JUDEȚULUI TIMIȘ A ATINS COTELE PLANULUI PE II LUNI CU 12 ZILE MAI DEVREME. Un număr de 10 întreprinderi, între care Uzina de produse chimice „Azur", Fabrica de sticlărie Tomești, și-au realizat de pe acum sarcinile planului de producție pe întregul an. Gospodărind mai bine materiile prime și materialele, reducînd consumurile specifice la o serie de produse, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului au obținut economii de peste 450 tone metal, 13 000 kg fire de bumbac, 13 tone talpă, 14 000 m p piele pentru fețe de încălțăminte si alte însemnate valori materiale.• IN INDUSTRIA JUDEȚULUI MURES, PLANUL PE >1 LUNI A FOST ÎNDEPLINI-'. Ca urmare, pină la sfîrșitul lunii noiembrie, urmează să se realizeze o producție globală suplimentară în valoare de 440 milioane Iei, concretizată în produse de certă utilitate pentru economia națională : energie electrică, îngrășăminte chimice, mobilă, țesături, confecții ș.a.

Este un adevăr cunoscut că fiecare act de creație, fiecare atitudine umană se judecă în funcție de ecoul social, de rezonanta virtuală a mesajului artistic in colectivitate. Pentru orice cetățean al țării devine tot mai clar faptul că tindem . să devenim parte conștientă de menirea noastră a unui este însăși tră națională . .... viu, dinamic, in plin proces de dezvoltare socialistă. Rigoarea lăuntrică a oricărei profesiuni se extinde astfel asupra întregului cimp al activităților umane, direcționale (printr-o conștiință colectivă) către un țel social precis — făurirea României socialiste, de azi și de miine .Orice efort creator lucid capătă astfel un sens patriotic — valoarea efortului uman depășind cadrul strict individual. Interdependența tuturor activităților ne o- blîgă astăzi la o cunoaștere profundă a fenomenelor istorice. la intuirea urgentelor sociale și a priorităților și la luarea de atitudine prin intermediul propriei noastre profesiuni.Puterea noastră constă în capacitatea ne racorda eforturile tive către țelul comun — în grija de a nu ne anula reciproc contribuția posibilă. de a veghea ca ceea ce e ciștigat în munca, cul-

tura și arta noastră să nu se irosească.S-ar părea că nimic nu este mai firesc, mai conform cu natura, cu instinctul elementar de conservare decît grija de ptibpria ființă biologică, cu nevoile sale. Această trăsătură o- menească este . judecată

un moment dat, unul din ei a ieșit de sub povară, si- mulînd o durere de ficat. Am privit atunci pe ultimul, căruia îi revenea a- cum o sarcină mult mai mare ; era roșu, cu venele gitului zvîcnind de efort — dar neclintit și tăcut in concentrarea sa. în obliga-întreg care ființa noas- — organism

reală de a colec-

însemnările unui pictor
despre etică in general
și etica artei in special

însă întotdeauna de colectivitate în niște limite, în a- fara cărora omul iese din sistemul relațiilor sociale normale și din care curge de fapt sensul comportării.Individualișmul și mul sint considerate sde degenerare umană, indiferent dacă se referă la individ, la un grup social, la o instituție sau chiar (așa cum ne ilustrează istoria) la state și puteri intrate în conflict cu întreaga umanitate, în dezvoltarea ei firească și necesară.Am văzut odată cîțiva oameni cărind o bîrnă. La

de- etic alegois- forme

ția lăuntrică de a-și continua pină la capăt munca.Cred că adesea inechitatea socială stă in această dublă poziție față de muncă. Cred că astăzi mai sînt încă oameni care nu participă direct — cit ar trebui colectiv real, ză munca și bună știință provizorat și zație.Bunul mers al unei uzine. al unei C.A.P., al unei școli, al oricărei instituții se bazează pe „oamenii de sub bîrnă'1 — pe cei ce duc greul, pe cei ce au impreg-

sau nu atît — la efortul care mimea- întrețin cu climatul de de improvi-

nat în conștiință sensul urgențelor sociale și al responsabilității.Societatea noastră se . bi- zuie, în dezvoltarea sa, pe acest splendid efort înălțare a economiei demnității naționale, acel ce face din sarcina sa socială o rațiune de a fi — de care depinde societatea întreagă. Eroismul contemporan în formele sale firești, fără emfază, pleacă de la punerea interesului colectiv deasupra interesului personal, ca un nou reflex uman, din care decurg succesul colectiv, victoria in revoluția socială și patriotismul — forme supreme ale umanismului cel mai generos, umanismul socialist.Libertatea de creație este astfel o condiție interioară, care nu se oferă și nu se ia, ci se manifestă prin înțelegerea sensului primordial al dezvoltării societății și artei, printr-o opțiune continuă pe drumul dictat de cunoașterea adin- că a meseriei. Evoluția artei este fundamental dependentă de societate și dezvoltarea relațiilor sale, și dependentă de asemenea de evoluția tuturor celorlalte domenii ale cunoașterii umane — ale politicii, filozofiei, nicii.

de și ape

științei și teh-
Ion SALIȘTEANU

(Continuare in pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS

I
La datorie !Ora 9 seara. Gheorghe Cioco- deică, șeful echipei nr. 20 de la stația C.F.R. Țepeș Vodă (Dîmbovița), terminase de mult programul. Cu toate acestea, înainte de a porni spre casă, s-a' gîndit să mai verifice încă o dată starea liniilor. A pornit de-a lungul celor 6 km de linie ferată — sectorul de care răspundea. Ajuns în dreptul kilometrului 63,200, a constatat o surpare a terasamentului pe o porțiune de 30 de metri. Apele Ialomiței, ieșite din matcă, spă- laseră balastul și linia ferată rămăsese suspendată doar pe traverse. Trecerea oricărui tren ar fi fost echivalentă cu o catastrofă feroviară. Gheorghe Ciocodeică s-a întors intr-un suflet in stația Țepeș Vodă. Tocmai la timp pentru a opri plecarea trenului de persoane 1 447. Apoi, într-un timp record, ceferiștii din sector au refăcut te- rasamentul, redînd circulației linia ferată.
Remorci 
gigantice

Un grup de specialiști in me
canică auto, condus de ingi
nerul Ispas Frlncu, șeful sec
torului de mecanizare și trans
porturi forestiere de la C.E.I.L. 
Bistrița (Bistrița-Năsăud), și-a 
propus să clădească pe sche
letul remorcilor actuale altele 
de dimensiuni mai mari. Și, 
după numeroase încercări, au 
reușit. Gabaritul remorcilor o- 
bișnuite a fost mărit de la 2.20 
metri la 2,70 metri, lungimea a 
fost extinsă de la 8 la 10 me
tri, iar înălțimea maximă a 
încărcăturii a crescut cu 1,50 
metri. La ora actuală, întreprin
derea este înzestrată cu 12 a- 
semenea remorci gigantice. E- 
flciența acestei idei ? La pro
bele practice, fiecare remorcă 
perfecționată a reușit să trans
porte cite 10 tone de paie de 
griu balotate, cu 6 tone in plus 
față de capacitatea anterioară.

Un pian de 
150 de aniConstantin Pirvu din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Aleea Trandafirilor nr. 1, ap. 6, este posesorul unui instrument muzical de o valoare deosebită. Este vorba de un pian cu ciocănele, construit in anul 1824 la Viena de către meșterul Conrad Graff, autorul unor instrumente muzicâle similare, puse la dispoziția unor compozitori celebri, ca Beethoven, Chopin sau Liszt. Din cite se pare, pianul respectiv prezintă un interes cu atit mai mare cu cit el este unui din puținele exemplare din această „familie" păstrate pînă in zilele noastre.
Falimentul 
traficantuluiLudovic Bodo, tehnician la fabrica de medicamente „Terapia" din Cluj, se profilase de la o vreme pe negoțul cu aur și bijuterii. E drept, o ocupație nu tocmai... nobilă, dar a- facerile se părea că-i merg strună. într-una din zile însă, organele de miliție l-au surprins vînzînd 250 grame de aur. Asupra lui s-au mai găsit 57 de verighete, un inel și 4 lănți- șoare, toate din același metal. Acum așteaptă... caratele prevăzute de lege.
Cu... foc!Locatarii blocului K din Craiova, cartierul Valea Roșie, erau în alertă. Din apartamentul nr. 3 ieșeau nori groși de fum. întregul imobil era în pericol. Intervenind imediat, ei au reușit să lichideze incendiul înainte de a lua proporții. De unde izbucnise focul? Cercetările întreprinse de către organele de resort au stabilit că sursa lui a fost... o ceartă care avusese loc între Doneta Darbu, deținătoarea a- partamentului, și Mihai Stă- nescu. Acesta, supărat — el ?î'e de ce — a aruncat un bidon cu petrol peste lucrurile din casă și le-a dat foc. Arestat imediat, el va fi deferit justiției.
Sentința 
a fost 
executată

Faptele s-au petrecut in ziua 
de 22 decembrie 1971 în comuna 
Sihlea (Vrancea). După ce con
sumase in prealabil alcool, 
Petre Sterea din Gugești s-a 
îndreptat spre cooperativa de 
credit din comună, unde depu
sese o cerere de împrumut. In- 
trebindu-l pe casierul Ionel 
Miclăuș despre soarta cererii, 
acesta i-a comunicat că nu fu
sese aprobată. De îndată ce a 
primit acest răspuns, P.S. s-a 
năpustit asupra casierului. apl‘- 
cîndu-i mai multe lovituri. de 
cuțit și topor, in urma cărora . 
acesta a decedat, și apoi a 
jefuit casa de bani. Identificat 
citva timp mai tirziu și jude
cat de Tribunalul județean 
Vrancea, el a fost condamnat, 
prin sentința penală nr, 52 din 26 mai 1972, la moarte. Zilele 
trecute, în urma respingerii re
cursului de către Tribunalul 
Suprem, sentința a fost exe
cutată.
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PROTECȚIA MUNCII5 
nu înseamnă doar cifre și procente, 

ci însăsi sănătatea si viata oamenilor
> z *între preocupările de prim ordin ale întreprinderilor din industria ușoară se numără și cele din sfera protecției muncii. Foarte multe dintre unitățile acestui important sector producător de bunuri pentru populație sînt construite, in ultimii ani, în conformitate cu cele mai noi exigențe ale arhitecturii de specialitate și întrunind deopotrivă atributele necesare obținerii unei productivități înalte, cit șl asigurării unui microclimat optim pentru salariați. De la o etapă la alta, sumele alocate creării condițiilor de muncă au crescut paralel cu acelea investite în dotarea unităților cu utilaje moderne. In 1971, cheltuielile pentru realizarea diferitelor lucrări destinate protecției muncii au fost cu 68 la sută mai mari decit cele din 1965. Acestea s-au materializat în instalații de ventilație și de condiționare a aerului, de reducere a zgomotului, in general în condiții mai bune de lucru, de apărare a sănătății, avindu- se în vedere că majoritatea sa- Iariaților acestei ramuri industriale sint femei. în virtutea aceleiași preocupări, la recepțja noilor obiective au participat și' reprezentanți ai Ministerulu Muncii și uniunii sindicatelor de ramură, care au vegheat pentru ca la capitolul grijii pentru om să nu se facă nici un fel de rabat, iar prevederile legale să fie respectate întocmai. Acțiunile îndreptate spre depistarea noxelor și prevenirea accidentelor de muncă s-au bucurat de sprijinul conduceri centralelor și întreprinderilor, în unele centrale înșiși directorii generali conducind discuțiile în care au fost puse sub lupă problemele protecției muncii din întreprinderi.Toate aceste măsuri — precum și altele care ar mai putea fi amintite aici — înseamnă aer ourat, bogat in oxigen, in secțiile de fabricație, grupuri sociale moderne, o diminuare a zgomotului, altfel spus — îmbunătățirea condițiilor de muncă a zeci de mii de salariați. Cu prilejul unei analize întreprinse recent de către colegiul Ministenilui Industriei Ușoare, o dată cu aspectele pozitive menționate au fost formulate însă și unele critici : conducerile centralelor și grupurilor de întreprinderi s-au dovedit uneori prea îngăduitoare cu întreprinderile din subordine din neglijența cărora instalații care au costat sume importante nu funcționează. (in dauna îmbunătățirii condițiilor de muncă din,, unitățile respective), cafe au schimbat destinația unor spații din grupurile iociale (diminuînd. astfel, gradul de confort inițial) etc. Există posibilități/ materiale care nu sînt îndeajuns folosite pentru ca protecția muncii, în industria ușoară, să fie peste tot bine organizată, iar sumele ce figurează Ia acest capitol să fie cheltuite cit mai eficient, să-și aibă corespondentul în condițiile concrete de muncă din fiecare secție productivă.De aceea — pe baza constatărilor la fața locului și a sugestiilor făcute de către reprezentanții uniunii sindicatelor de ramură, ai Ministerului Muncii, ai centralelor — colegiul M.I.U. a elaborat un plan (le măsuri

care-și propune să vină cu soluții eficiente in rezolvarea problemelor celor mai importante și actuale, legate de asigurarea protecției muncii . în întreprinderi.Ce cuprinde acest plan ? Sint, mai întîi, citeva prevederi care vizează înseși proiectele întreprinderilor ; grija pentru om și condițiile in care va munci el trebuie să-l călăuzească și pe proiectant : se va institui un control sever asupra proiectelor, de către un grup de specialiști, care să nu permită nici cea mai mică abatere de la prevederile legii cu privire la protecția muncii. Acelorași exigențe li se vor supune și utilajele provenite din. import. Un concurs inițiat în colaborare cu sindicatele este me; nit să stimuleze gîndirea creatoare și
REALIZĂRI Șl PREOCUPĂRI ÎN INDUSTRIA 

UȘOARĂ PENTRU CREAREA UNUI MICROCLIMAT 
OPTIM LA LOCUL DE MUNCĂ

să o pună în slujba protecției sănătății și vieții salariaților. Se vor a- corda premii pentru cele mai bune dispozitive, aparate, instalații și utilaje de tehnica securității muncii, a- fișe, pliante, broșuri etc. în același soop, incepînd cu primul trimestru al anului 1973. se va institui insigna de „fruntaș în protecția muncii și P.C.I." salariaților și colectivelor ce se vor distinge printr-o riguroasă respectare a regulilor de protecția muncii.Printre problemele de importanță majoră care figurează in plan se numără și aceea a existenței unor întreprinderi care, din diferite motive— lipsa instalației de ventilație, a grupului social, zgomot excesiv etc.— funcționează fără autorizație sanitară. Conducerilor centralelor și grupurilor de întreprinderi li s-a fixat o dată limită oină cînd au obligația să analizeze fiecare caz în parte și să propună soluții de ieșire din această situație inadmisibilă. Zgomotul este unul din factorii nocivi, mai ales in țesătorii. Combaterea lui este, de asemenea, cuprinsă printre obiectivele planului. Se prevede organizarea unei secții care să producă plăci fonoabsorbante, la un preț de cost convenabil. în același scop este recomandată confecționarea foliilor p.v.c. pentru absorbția zgomotului, întreprinderea de utilaj pentru industria ușoară din Tg. Mureș — unul din furnizorii de mașini pentru industria textilă — urmează să amenajeze o încăpere specială pentru urmărirea și combaterea zgomotului Ia sursă, adică in însăși structura războaielor de țesut. Traducerea în fapt a acestor măsuri va pune la înde- mîna întreprinderilor textile arme eficace in lupta lor cu decibelii. Căci o diminuare a zgomotului, oricît de neînsemnată, este foarte prețioasă pentru sănătatea miilor de țesătoare.Microclimatul propice muncii este strîns legat de existența și buna funcționare a instalațiilor de ventilație. în majoritatea cazurilor ele există, xdar nu peste tot funcționează. De aceea, planul amintit este bogat in prevederi la acest capitol. Se pune problema îmbunătățirii performanțelor la instalațiile de acest fel

produse în țară, a ridicării calificării celor care le întrețin, a instituirii unui control serios asupra activității acestora ; s-a propus, de asemenea, înființarea unui „service" care să asigure funcționarea, fără întreruperi nedorite, a instalațiilor de ventilație, care au o atit de mare însemnătate pentru menținerea unei atmosfere plăcute, respirabile la locul de muncă.Din analiza cauzelor accidentelor de muncă și a unora dintre îmbolnăvirile profesionale, înregistrate în întreprinderile industriei ușoare, a reieșit că marea lor majoritate își au sorgintea și în lipsa de educație sanitară a salariaților. S-au făcut citeva propuneri care, după părerea noastră, reflectă o sporire a grijii conduceriiministerului pentru sănătatea salariaților. Aceste propuneri merg de la lucruri de amănunt, cum ar fi înființarea u- nor spălătorii pentru echipamentul de protecție, pînă la probleme organizatorice de anvergură privind prevenirea îmbolnăvirilor, depistarea și înlăturarea cauzelor lor. Studiul tratării bolilor profesionale specifice acestui sector industrial ar urma să fie încredințat unui nucleu de medici de diferite specialități, care să funcționeze în minister. Totodată, se propune Ministerului Sănătății înființarea unor cabinete medicale de specialitate in marile întreprinderi, care să se ocupe, Ia fața locului, de respectarea regulilor de igienă a muncii, precum și de crearea condițiilor materiale necesare pentru aceasta.Anumite obiective din planul de măsuri elaborat de colegiul M.I.U. lasă să se întrevadă concluzia justă la care s-a ajuns, că proiecția muncii nu este doar o temă oarecare a u- nor ședințe organizate din cînd în cind, ci o problemă de maximă importanță pentru activitatea colectivului întreprinderii respective, pentru sănătatea și chiar viața fiecăruia dintre membrii acestui colectiv, de care trebuie să se ocupe nu numai compartimentul pe ușa căruia stă scris „protecția muncii", ci toți factorii de răspundere, pe toată scara ierarhică. Potrivit acestei concepții, s-a hotărî! înființarea unor laboratoare de cercetări, în domeniul protecției muncii, la Institutul de cercetări textile și la Institutul de proiectări pentru industria ușoară ; s-a recomandat. de asemenea, ca analiza modului în care se aplică regulile de protecție a muncii să nu se mai facă separat, ci o dată cu analiza planului de producție. în această direcție, controlul obștesc poate avea un rol determinant ; sindicatele s-au obligat să activizeze aceste echipe și să le orienteze spre problemele-cheie ale protecției muncii, astfel incit aportul lor să se facă simțit attt în educarea salariaților, în spiritul respectări ‘ regulilor de protecție a muncii, cit și in crearea condițiilor materiale necesare respectării acestor reguli, stabilite de Ieste.Protecția muncii — așa cum se spunea in ședința de cnle<u amintită — nu înseamnă doar cifre si procente, ci însăși sănătatea și viața oamenilor. Ceea ce nu trebuie uitat nici o clipă. '
Rodlca ȘERBAN

Peisajul arhitectonic din Turnu Măgurele a fost îmbogățit cu un element nou : modernul magazin din centrul 
orașului (Foto : S. Cristian)

Răzbunarea 
„norocului^

— Se poate onorată instanță ? „La ilicit" ? Eu care am fost pe vremuri un meseriaș bun ? Păi socotiți și dumneavoastră : salariu-salariu, contracte cu munca la domiciliu, sume de la C.A.P., eu și soția... cum să ajung aici ?...102 521 lei ! Sumă a cărei proveniență, tribunalul a constatat că cetățeanul Roșu Dumitru, din str. Marin Serghiescu nr. 2, n-o poate justifica și a dispus în consecință aplicarea impozitului de 80 la sută pentru bunuri care nu au fost dobîndite în mod licit. în fața instanței „eroul" nostru socotește, adună, argumentează... Invocă cu patos și renumele strungarului de odinioară...Dar nu mai este cel de atunci. Treptat, treptat, bunul meseriaș s-a lăsat tot mai amăgit de zornăitul arginților și, punin- du-și la mezat cinstea, a alunecat tot mai jos, pe cărările infracțiunii. Și-a înjosit pină și priceperea tehnică, cea care-i tăcuse cîndva renumele : a meșterit o masă cu magnet pe care să cadă zarul tocmai cum îi trebuia lui... „șase-șase". A deprins - apoi și „finețea" cărților. De joc. cele ale strungăriei nu-1 mai interesau....într-o seară însă și-au făcut apari

ția niște milițieni cam „curioși". Și vrei nu vrei, cărțile s-au întors pe față. La plecare au luat cu ei și ce era pe masă : suma confiscată — 90 000 lei ! Un anume fel de viață și niște venituri „prea" nu puteau să nu bată la ochi...Așa a ajuns expertul în materie de „dirijare a norocului" în sălile tribunalului, întîi pentru infracțiune, apoi pentru venituri ilicite...Nu știm cită conștiință, cîtă demnitate a mai rămas în omul care s-a năruit pe sine însuși. Dacă a mai rămas totuși ceva, ar trebui să-l întrebe : unde ești Roșu Dumitru, omul, meseriașul de odinioară ?
Parazitismul 

căuta un 
travesti

— Așa ? O să vedeți voi cine e Pepe. Vă-nvăț eu minte să-mi mai stricați afacerea !Și „Pepe", alias Răducanu Dumitru — de, ins care ține la „prestigiu" — s-a ținut

Cetățenii 
pentru ei înșișiAn de an, locuitorii din Gherla — acest oraș brăzdat de apele Someșului Mic — adaugă cite ceva la zestrea urbei lor. Nu demult, printr-o muncă aspră, dar pilduitoare, ei au terminat și plantat cu arbori digul de apărare a Văii Fizeșului, protejind astfel orașul de inuhda- ții. Aceasta, după ce în prealabil executaseră și o albie lungă de 3 km, lată de 4 metri (la baza de jos) și de 12 metri (la baza de sus). Aproape fiecare locuitor al orașului apt de muncă și-a pus „semnătura" pe această importantă realizare. Tot în a- cest an, cu contribuția in muncă a cetățenilor, s-a dat în folosință noua bază sportivă din parcuj orașului (cu teren de fotbal, pistă de atletism, cabine, tribună, locuri de antrenament). De asemenea, s-au executat reparări de străzi și trotuare pe 412 metri pătrați, au fost extinse

spațiile verzi pe 1,4 hectare, s-au construit peste 100 podețe, s-a curățat lacul de canotaj în vederea transformării lui pe timp de. iarnă în teren, de patinaj. Recent a început construcția unei școli pentru copiii din cartierul Mintiu. Părinții îndeosebi au săpat fundația, au transportat 20 000 cărămizi, pămînt și balast pentru umplutură.Fiecare locuitor din Gherla și-a făcut un titlu de cinste din a contribui la înfrumusețarea și buna gospodărire a propriului oraș. în toate aceste acțiuni, o deosebită contribuție au adus-o deputății Conneliu Blaga, Ho- mokos Zoltan, Dionisie Ciont, Virginia Colțoiu, Emilia Butuza, Teodor Olosutcan și alții, care au făcut din străzile pe care locuiesc, din locurile de agrement și spațiile verzi ce le au in păstrare adevărate locuri de recreație.

sar — cu cabinet de consultații, cabinet de stomatologie și casă de nașteri. în localitățile Romuli. Nușeni si Căianu Mic se află într-o fază înaintată de construcție clădirile altor trei dispensare noi care vor fi, in curind. date în folosință. Concomitent, au fost extinse și modernizate edificiile in care funcționează staționarul de pediatrie din Beclean, secția de chirurgie a Spitalului unificat din Năsăud. dispensarele din localitățile Galații-Bistriței, Chiochiș.

Șieu-Măgheruș și altele, în toate aceste locuri, modernizările constructive au fost însoțite de dotarea respectivelor unități sanitare cu mobilier și aparataj medical modern, astfel incit, in fapt, medicii și-au reînceput activitatea și aici in case noi.La realizarea acestor construcții cu profil sanitar s-au. obținut, prin munca voluntar-patriotică prestată de cetățeni, economii in valoare de peste jumătate milion lei.
Cugir— un oraș tinăr 

care crește

Imagine pitorească din Piatra Neamț

0 nouă conductă 
de apă potabilă 

alimentează Clujul
O nouă conductă de a- ducțitine a apei potabile pentru Cluj (de 13.2 km, cu un diametru de 1 metru) a fost ■ terminată și supusă probelor de presiune. Prin ea se va a- duce la Cluj apă potabilă din lacul de acumulare Gilău, cu o capacitate de 4 milioane metri cubi. du- blindu-se astfel capacitatea de alimentare cu apă a municipiului. înainte de a intra în conducta de aducțiune. apa va trece printr-o statie de tratare (prevăzută cu site decantoare și un flux rapid cu dublu curent) care va asigura o filtrare superioară a apei, după o tehnologie modernă. Stația se află in stadiu a-

vansat de construcție și montaj.De asemenea, tot la Cluj, ca și în alte orașe din județ, au fost executate, ori sînt în curs de execuție în acest an. importante lucrări de canalizare. La Cluj s-au realizat 2,3 kilometri canale spre complexul industrial Baciu șl stația de epurare Someșeni. La Cîmpia Turzii 's-au construit 800 metri canale colectoare, în cvartalele noi de locuințe din Turda si Dej s-au executat 2 k'lometri rețele apă. 1.2 kilometri rețele canalizare și alte lucrări de acest gen.
Alexandru 
MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii''

Cugir, cunoscut centru muncitoresc, devine, pe zi ce trece, o modernă și frumoasă localitate urbană. Edilii orașului, locuitorii săi, mindri de contribuția lor la înfăptuirea acțiunilor gospodărești, apreciază că a- nul acesta a fost deosebit de rodnic. Un bilanț edilitar-gospodăresc incomplet, firește, la a- ceastă dată — notează la loc de frunte cîteva realizări importante : începerea construcției unui nou microraion de locuințe (cu numărul 7, pe planșele proiectantilor) care cuprinde 2 900 apartamente și numeroase alte dotări social-cultu- rale. La terminarea execuției sale. în anii următori. acest cvartal va dubla, numărul de apartamente existente în Cugir. în apropierea acestui microraion, in primăvara trecută, a fost inaugurat noul local al liceului industrial pentru construcții de mașini cu 24 săli de clasă, ateliere și laboratoare modeme. Pentru copiii muncitorilor de la uzina mecanică din localitate și celelalte instituții s-a dat în folosință o grădiniță-că- min cu 112 locuri. S-a a- menajat și predat „beneficiarilor" o casă a pionierilor. «-a construit un număr mare de ateliere școlare. Am așezat la loc de frunte realizările din domeniul învățăimintului pentru că această toamnă marchează intrarea Cu- girului în rîndul orașelor cu instituții de pregătire superioară : pe lingă u-

ziua mecanică lsi va încape cursurile serale un institut de subingineri pentru tehnologia prelucrării la rece a metalului. Orașul Cugir se mîndrește. de asemenea, cu noul său centru civic terminat in acest an. cu construirea a 370 apartamente, a unor spații comerciale cu o suprafață de 1200 mp, cu amenajarea unor spații verzi pa 30 hectare pe care cu- girenii au plantat 10 000 arbuști ornamentali și zeci de mii de flori. De asemenea, s-a executat, în acest an, un volum mare de lucrări pentru alimentarea cu apă a orașului, pentru canalizarea și modernizarea unor străzi cu o suprafață totală de 360 000 mp. La Cugir s-a generalizat o interesantă inițiativă obștească : fiecare locuitor care a fost propus de colectivul din care face parte să primească apartament în blocurile noi efectuează 250 ore de muncă patriotică la cun- strucțla blocului in care va locui.Realizărilor edilitare din acest an li se adaugă cele precedente : peste 3 200 apartamente, un club muncitoresc. un local de poștă, un mare și modern complex comercial etc. în județul Alba, orașul Cugir se situează astfel, în rîndul localităților urbane cu un puternic ritm de dezvoltare.
Ștefan D1N1CA 
corespondentul 
„Scînteii"

Crește numărul 

unităților sanitareîn comunele și orașele județului Bistrița-Năsăud s-au obținut in acest an importante succese pe linia creării de noi unități
sanitare și a modernizării celor existente. Astfel. în comuna Zagra a fost inaugurat recent edificiul unui nou dispen- Hotelul care poartă numele orașului în caie își pro

filează silueta : „Galați"

de cuvînt. Și-a luat de piept adversarul Cuza Nicolae și cît ai bate din palme, ajutat fiecare de ciracii săi, au dezlănțuit in restaurantul „Potcoava" un tărăboi de proporțiile celei mai năbădăioase scene de western.Bilanțul — peste 3 000 lei distrugeri provocate avutului obștesc, ultraj la adresa bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. Fapte pe care instanța — judecătoria sectorului 4 din Capitală — conform legii, le-a sancționat ca atare ; vi- novațîlor și celorlalți părtași la scandal — Mihai Mihai, Răducanu Mirea și Saita Vasile le-au fost aplicate pedepse cu închisoarea, variind între 1 an și 6 luni — 4 ani.Cu toții n-au primit decit ceea ce meritau. Altceva atrage însă atenția asupra cazului : motivul scandalului.Fiindcă ei, indivizii fără ocupație, tî- rîie-briu care disprețuiau munca și nu se osteneau să trudească la ceva, își disputau aprig un act : o adeverință de angajat. Amîndoi voiau să „cumpere" — cum le plăcea lor să se exprime — dovada calității de om al muncii pentru a profita pe frauduloase căi, de unul din avantajele ei : înlesniri privind cumpărarea de mărfuri în rate. Găsiseră un Ins ușor de înșelat și se-ntreceau in oferte.Crasă nerușinare 1 Nemunca, în goană după chilipir, încerca să împrumute chipul muncii. Lenea și parazitismul încercau să umble în travesti....O sentință judecătorească a sancționat huliganismul, degradarea avutului

public. A sancționat mai ales — fiindcă scandalul n-a fost decit un prilej al demascării — un mod de trai parazitar, o concepție contrară normelor noastre de viață.
Din caietul 
grefierului

„Căsătoria mea cu pîrîtul a fost inițiată de către tatăl meu, care s-a înțeles cu pîrîtul și cu părinții lui să efectueze această căsnicie".„Chiar în momentul cînd a urcat scările consiliului popular, tatăl fetei a amenințat-o că n-are ce mai căuta acasă dacă nu spune da. La nuntă, mirii au stat ca străinii unul față de altul".„Recunosc că am forțat-o prin bătăi pe fiica mea să se căsătorească cu cine am hotărît eu. Dar am făcut-o pentru binele si. Voiam s-o știu în București".(Cu prilejul dezbaterilor în dosarul 4641/1972 privind anularea unei căsătorii încheiate prin vicierea consimțămîntului. Tribunalul municipiului București, secția V-a civilă).

Crochiuri
... „Din 1968 am

I ArtArlniriiI* 1 conviețuit cu Iancu„Lugoumcui Vasile. în toatăaceastă perioadă, cea mai mare parte din timp n-a avut serviciu și eu l-am întreținut din sustragerile făcute"...O precizare : I.V. a fost și el implicat în proces, ca răspunzător din punct de vedere material, alături de Ileana Gherghina, pentru paguba de 111 380 de lei produsă în dauna întreprinderii „Combustibilul".Si un amănunt : în sală, la dezbateri, n-a ișenit singur. îl însoțea o nouă și ultimă „cucerire". I-a fost greu „logodnicului" să sufere de unul singur. Mai ales că este vorba de o suferință nu tocmai platonică. — De ce ai dat
„Neînțelesul" — Fiindcă niciodată nu m-a înțeles nevasta. Cînd m-a amenințat cu despărțirea și a ieșit afară cu copiii, am vrut să mă răzbun. Am pus foc și am plecat și eu.(Din dezbaterile prilejuite de dosarul nr. 5168/1972, Tribunalul Capitalei, secția I penală).

Dinu POPESCU
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După trei luni de funcționare
DEPĂȘIRE SUBSTANȚIALĂ

A PLANULUIDoua cifre eare dau adevărata dimensiune a unui stăruitor efort colectiv : la Filatura de bumbac din Vaslui, intrată în funcțiune de numai 3 luni de zile, planul producției-rnarfă a fost realizat in proporție de 119 la sută, iar cei al productivității muncii — 116 la sută. Care este „secretul" acestor realizări ? Ca urmare a efortului depus de constructor și beneficiar, a unui judicios program de pregătire a noii premiere, debutul industrial al Filaturii de bumbac s-a realizat sub cele mai bune auspicii : punerea in funcțiune s-a făcut cu 40 de zile mai devreme. O însemnata cotă de contribuție la obținerea acestui succes a avut-o tînărul colectiv al fabricii, care a participat direct la montajul utilajelor, la efectuarea rodajului mecanic, puțind, in acest fel, să cunoască, in cele mai bune condiții, funcționarea tuturor mașinilor. Adăugind la această măsură buna organizare internă a producției și aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă, vom obține o imagine mai clară asupra căilor de acțiune pentru realizarea însemnatelor sporuri de producție peste plan.Azi, obiectivul aparatului de fotografiat s-a oprit asupra cîtorva dintre eele mai destoinice muncitoare : Maria Obreja, Elena Bulai și Elena Hanganu (fotografia din Stingă) și Maria Pop (fotografia din dreapta).

Din fabrici și institute, 

de pe șantiere și ogoare

SEMNALE. 

PRELUATE

TOATE TRACTOARELE 
LA ARĂTURI!

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:’

ILFOVîn primăvara anului viitor, unitățile agricole din județul Ilfov vor în- sămința 302 500 ha cu diferite culturi, suprafață care trebuie arată in întregime încă din această toamnă. După terminarea însămînțării griului, în majoritatea cooperativelor agricole tractoarele au fost dirijate operativ la arat. Profitind de aceste zile frumoase, mecanizatorii lucrează din zori și pînă seara tîrziu, iar în multe locuri chiar și în schimburi de noapte. Ca urmare, pînă acum au fost făcute arături pe 81 800 hectare în cooperativele agricole și 16 225 hectare in I.A.S.Un bun exemplu de organizare a muncii și preocupare pentru folosirea diii plin a tractoarelor intîlnlm ih cooperativele agricole din zona S.M.A. Ghimpați. Aici, pe măsură ce terenul a fost eliberat de produsele secundare, au fost comasate un număr mare de tractoare, chiar și de la alte cooperative care nu aveau teren eliberat. De asemenea, s-a asigurat echipament pentru iluminat pe timp de noapte, cabine la tractoare, precum și piese de schimb, carburanți, în acest fel, timpul bun de lucru a fost folosit din plin. Pînă acum, numai Ia cooperativa agricolă Ghimpați s-au efectuat arături pe o suprafață de circa 800 ha. Rezultate asemănătoare au obținut și celelalte cooperative agricole servite de S.M.A. Ghimpați. Suprafețe însemnate au arat și mecanizatorii care servesc cooperativele agricole Crevedia Mare, Coconi, ChiBelet, Valea Dragului, Șol- damu, Vieru. în multe cooperative a- gricole nu s-au arat, însă, decît suprafețe foarte mici, iar altele nici nu au început această importantă lucrare. Acest lucru face ca, pe ansamblul județului, ritmul de lucru la arături să se mențină încă scăzut. De precizat că numai cooperativele agricole din județ mai au de efectuat arături care totalizează circa 180 000 ha teren, în prezent, timpul este favorabil pentru efectuarea acestor lucrări ; de a-

ceea se impune ea în toate, unitățile agricole să se organizeze temeinic munca pentru eliberarea terenurilor, aceasta fiind acum principala problemă de care ține intensificarea ritmului la arat.
VRANCEA /Din situația operativă centralizată la Direcția generală a agriculturii județului Vrancea rezultă că pînă la data de 16 noiembrie s-au arat 28 260 ha, ceea ce reprezintă 38 la sută din' suprafața stabilită. în cele mai multe unități agricole, imediat după Încheierea semănatului mecanizatorii au trecut Ia efectuarea arăturilor adinei.Pe una din tarlalele cooperativei agricole din Tănăsoaia arau 24 tractoare. „Cooperatorii au lucrat și' ziua și noaptea la eliberarea terenului pentru a asigura front de lucru — ne spune Liviu Stan, ingi- nerul-șef al cooperativei. Deoarece avem teren greu de arat, în ajutorul nostru au venit și 10 mecanizatori de la Păunești. Au făcut treabă bună". Asemenea deplasări de tractoare s-au făcut și la Boghești, Cor- bița, Adjud și în alte unități.Pe județ, în ultima săptămină, viteza zilnică realizată a fost doar de 1 500 ha. După încheierea însămîn- țărilor, multi mecanizatori au „redus motoarele", scurtând ziua de muncă. Schimbul al doilea, după cum ne-a informat tov. Ion Marin, directorul Trustului S.M.A.. a fost desființat din cauza neasigurăril ținui front de lucru suficient. E timpul să ne reamintim că în vară, timp de două luni. 340 cooperatori au urmat un curs de conducere a tractorului? Or, pînă in prezent, nici un cooperator pregătit în vară nu lucrează pe tractor. Este necesar să se desfășoare, în continuare, o mobilizare a tuturor forțelor. Acum, in aceste zile și nopți bune de lucru, tractoarele să fie folosite din plin pentru urgentarea arăturilor.

ALBAîn județul Alba se lucrează intens la eliberarea terenurilor în vederea executării arăturilor pentru primăvară. „Pentru județul nostru — ne spunea ing. Nicolae Albu, director al direcției agricole, arăturile de toamnă sânt considerate o lucrare obligatorie. De altfel, nici nu concepem ca la primăvară să existe vreun petic de teren nearat. Pînă a- cum, din cele 25 800 ha prevăzute, au fost arate 13 300 ha, ceea ce reprezintă 53 la sută din planul cooperativelor agricole".La stațiunea pentru mecanizarea agriculturii din Lop-adea Nouă totul a fost bine pregătit în vederea e- fectuârii ogoarelor de toamnă. Toata cele 73 tractoare lucrdaiă din plin. în cadrul secției care servește cooperativa agricolă din Spalnaca s-a organizat un punct de ascuțire a fiarelor de plug. „Avem de executat aproape 1 500 ha de arături, ne informează Ioan Man, inginer mecanic la S.M.A. Lopadea Nouă, și ne-am pregătit în vederea muncii în schimburi prelungite. Este adevărat că în luna octombrie am arat pentru primăvară doar 120 ha, dar de acum încolo mecanizatorii își vor concentra toată atenția in această direcție".Sînt multe cooperative agricole din județul Alba unde munca a fost bine organizată. O dată cu strângerea recoltei se eliberează terenul și se ară. în acest tel se lucrează în cooperativele agricole Aiud. Războieni, Ciugud, Șibot, Noșlac și altele. Cu toate acestea sînt încă mari suprafețe de pe care cocenii de porumb nu au fost nici măcar tăiați.In toate unitățile agricole trebuie luate măsuri în vederea eliberării terenurilor și concentrării tractoarelor la executarea arăturilor.
„PANOUL INOVATORILOR

(Urmare din pag. I)tori și specialiști ai combinatului a crescut și el de cîteva ori față de efectivul existent aici cu un sfert de veac în urmă nu este de ajuns. Trebuie văzut și în ce raport de eficiență se află acest efectiv cu sarcinile, mereu sporite, care stau în fața combinatului. (Iar dimensiunile acestor sarcini nu sînt dintre cele mai mărunte. Numai angajamentele luate de colectivul de aici in cinstea aniversării republicii reprezintă 950 mc cherestele, 60 mc placaj, 20 000 mp P.A.L., 120 000 mp furnire estetice, 1 200 mc bușteni și 700 000 de lei valută obținută din export — toate reprezentînd producție suplimentară).— Dar principala noastră sarcină în această etapă, în perspectiva angajamentului de a îndeplini cincinalul înainte de termen — ne spune inginerul T. Aiboiu, directorul general — o reprezintă creșterea productivității muncii. Pentru a- ceasta va trebui să producem, cu același efectiv uman, cit pentru 450 de sa- lariați în plus. Aceasta presupune, în primul rînd, un efort de gîndire, de stimulare a inteligenței organizatorice și tehnice a întregului colectiv. Primele roade ale acestui efort am și început să le culegem".
„Made in... C.E.I.L."...Primul dintre roadele efortului de gindire despre care ne vorbea directorul il întilnim, într-una din hale, gravat în metalul plăcuței prinse pe o mașină cit casa. Un uscător ultramodern în plină funcțiune, pe „șoldul" căruia citim : Fabricat în

atelierul C.E.I.L. Rm. Vil- <:ea. Tinărul inginer Vasile Stamate, șeful serviciului întreținere, ne relatează :— în această secție aveam mereu gîtuiri în procesul tehnologic. Ne făceam planul după... condițiile atmosferice. Cum se apropia iarna, cum ne planificam, automat, să lucrăm sub capacitatea liniei. Se născuseră și anecdote pe tema asta : se spunea că planul ne_este dirijat de... cer. Ca să nu se mai întimple așa ne-ar fi trebuit încă un uscător — marfă de import — dar nici să sporim cheltuielile valutare nu ne convenea... Și-atunci ne-am gindit să ni-1 facem singuri. Cind s-a făcut propunerea, a părut o enormitate : uscătorul ăsta e ca o fabrică și-ți trebuie o fabrică pentru realizarea lui ; or, noi nici atelierul de reparații nu-1 aveam profilat, cit de cit, pe așa ceva. Totuși, ne-am zbătut, am făcut „propagandă" in favoarea ideii, am cerut sprijinul comitetului de partid și pină la urmă consiliul de conducere ne-a dat aprobarea să trecem la acțiune. Ceea ce am și făcut. Zi și noapte s-a muncit. O lună, două,.. în frunte cu directorul tehnic Octavian Fota, cu maistrul Petre E- nache, secretarul de partid al secției, împreună cu sudorii Firiță Florea și Cris- tea Ion — nu ne-am lăsat pină n-am văzut plăcuța asta prinsă pe uscător... De luni și luni merge fără cusur, cu același randament ca și cele străine. Dar e al nostru — așa-i spun nu numai cei care-au lucrat la el, ci întregul combinat — și ăsta-i principalul. Sigur că au fost recompensați toți cei care-au lucrat la el — e vorba de un ciștig pentru întreprindere de 720 000 de

lei și de 100 000 de lei valută — dar nici o recompensă materială nu poate egala clipa aceea cînd un muncitor in vîrstă și glumeț, care ne tot tracasa mai înainte, de cum se răcea vremea, cu : „Tovarășe inginer, vine toamna, mă cam doare reumatismul a... cădere sub plan", a privit uscătorul, i-a dat roată de cîteva ori, a citit plăcuța cu glas tare, silabisind-o, m-a privit în ochi și mi-a spus : „Cum s-ar zice, Made in... C.E.I.L. ! Tovarășe inginer, sintem cineva !“
Inovatori- 

în proporț.e de masaCe înseamnă, așadar, a fi cineva în concepția acestor muncitori vîlceni ? înseamnă a izbindi tehnic. Iar faptul că bătrînul muncitor folosise pluralul — „Sintem cineva" — nu reprezintă o simplă vorbă aruncată, ci expresia celei mai concrete realități. Pentru că, dacă elaborarea, prin autoutila-/ re, a iuscătorului implicase citeva zeci de oameni, in alte acțiuni similare sînt implicați sute. De pildă, tot directorul general ne-a pus la îndemînă 112 dosare cu- prinzind atîtea teme de inovații și raționalizări menite să impulsioneze producția. .— Avem 112 ingineri și tehnicieni. Nici unul, de la cel mai recent stagiar și pină la subsemnatul, n-a rămas în afara acestei acțiuni. Toate temele încredințate se află in curs de rezolvare — cu mijloace proprii, peste plan, fără cheltuieli suplimentare — și fiecare dintre ele implicând cite un nucleu de realizatori.» ,

Setea de creațiaStăruim cîteva clipe lingă elegantul „Panou al inovatorilor", cuprinzind zeci de nume. Notăm-, la intim- plare, citeva : „Ing, Ion Bă- descu și maistrul A. Turu au realizat o instalație pentru silozul de așchiere u- medă care aduce un beneficiu anual de 338 000 de lei ; electricienii D. Trăicio- ru și Gh. Popa, împreună cu lăcătușul-mecanic Gh. Barbu, au creat un dispozitiv pentru alimentarea tocătorului care reduce la jumătate efortul manual și aduce economii de peste 25 000 de le’...-.■Și acțiunea continuă, diversificată. Pentru că, alături de panou, ne atrage a- tenția o vitrină îmbietoare, conținînd valoroase piese de schimb din import, propuse să fie realizate cu mijloace proprii. Vitrina însă s-a cam învechit. Pentru că toate piesele pe care le conține au și fost realizate.
★VÎLCEA. Un județ printre altele, propulsat către o nouă condiție, către o nouă civilizație, in anii socialismului, in anii republicii. C.E.I.L. RM. VILCEA. O nnitate Intre zecile de unități ale unui județ care a- vea, cu un sfert de veac in urmă, „faima" NICI UNEI INDUSTRII. Un punct de foc in marea constelație a industriei republicane, acolo unde performanța productivă sc împlinește sub semnul dorinței fiecărui om de A FI CINEVA, in înțelesul muncitoresc, comunist ai cuvintului, de a fi un performer al muncii, demn de patria republicană, ea însăși performeră a dezvoltării socialiste.

„întreaga producție suplimentara 
realizată die metal economisii"

LA UZINA DE ȚEVI DIN ROMAN, PE URMELE 
UNEI INIȚIATIVE DIN ÎNTRECEREA PENTRU 

REALIZAREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

La Uzina de țevi din Roman s-a lansat, în urmă cu aproape 6 luni, o valoroasă inițiativă : toată producția peste plan să fie realizată din metal economisit și destinată exportului. Este una din inițiativele muncitorești care au apărut în marea întrecere pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Cum s-a născut această originală inițiativă ? îi întrebăm pe inginerul Vasile Sav, directorul general al uzinei.— In momentul lansării inițiativei ne-am angajat ca pînă la sfârșitul anului să reducem pierderile de metal cu 1 000 tone. Dar ulterior, faptele, oamenii au dovedit că putem face și mai mult ; ne-am sporit angajamentul, astfel incit să economisim 1 500 tone metal, pe care să-1 transformăm intr-o producție suplimentară de țevi destinată numai exportului. Apoi, eu fiecare lună, colectivul' a învățat să-și etaleze nebănuite virtuți inovatoare. Așa s-a ajuns la o nouă inițiativă, avînd drept o- biectiv principal tot buna gospodărire a metalului. Mai concret, ne-am propus ca, din aceeași. cantitate .de metal, să 'obținem o producție sporită de țevi.— Care sînt cele mai expresive realizări de pînă acum ?— Numai pe seama economisirii metalului s-a livrat suplimentar la export o producție de țevi în valoare de 5,3 milioane lei valută, care în unități fizice echivalează cu o conductă de oțel — de un diametru mediu — lungă de peste 50 de km. De asemenea, a fost înfăptuit și angajamentul privind obținerea clin aceeași cantitate de metal a unei producții mai mari cu 200 km țeava față de nivelul realizărilor din anul trecut.— In ce constă „secretul" acestor suc-*  cese ?— Inițiativa colectivului, pe care personal o consider ca fiind sursa internă nr. 1 a rezultatelor pozitive de pînă acum. Un exemplu. S-a pus problema ca una din căile ds economisire a metalului să fie asimilarea u- nor tipodimensiuni de țevi cu pereți cit mai subțiri, fără însă a se diminua parametrii lor de exploatare. Atunci a intrat în acțiune experiența colectivă a muncitorilor și specialiștilor de la laminorul de 16 țoii, care au găsit soluția cea mai economicoasă — și anume, reducerea grosimii peretelui la țeava de 219 mm diametru, cu I—2 mm, gradul înalt de tehnicitate și caracteristicile mecanice superioare ale țevii fiindu-i asigurate prin tratamente termice. Numai la această tipodimensiune de țeavă ciștigul de metal este de ordinul a peste 200 tone anual.Preocuparea acestui harnic colectiv pentru realizarea unor însemnate economii de materii prime și materiale, pentru evitarea risipei, de orice fel ar fi ea, nu se oprește aici. în prezent, sintem martorii unei adevărate ofensive a colectivului Uzinei de țevi din Roman pe frontul perfecționării tehnologice, pentru ca în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a, republicii să-și îmbogățească și mai mult palmaresul economiilor de metal. Astfel, se lucrează cu forțe sporite în scopul generalizării, la toate calibrele de țevi, a protectoarelor pentru filete din mase plastice, acțiune care va aduce o economie anuală de circa 1 000 tone metal. De asemenea, un colectiv de specia

tribuna experienței 
înaintate

liști, în frunte cu inginerul Mihai Chiș a definitivat construirea unei instalații originale pentru acordarea automată a calibru- lui de cale, ceea ce va aduce alte economii de metal, muncă și timp. Pe de altă parte, inginerul Onofrei Parascan, directorul tehnic al uzinei, și-a asumat sarcina ca, împreună cu un colectiv de muncitori și specialiști, să termine în cel mai scurt timp montarea unul cuptor de reîncălziră în fața calibrului de la laminorul de 16 țoii. Prin aceasta, la sfîrșitul procesului de laminare se va obține o temperatură uniformă • și dirijată care va asigura tratarea termică a țevilor, renunțîndu-se. astfel la o instalație specială în acest scop. De reținut că toate acestea sînt rodul valorificării gîndiriî tehnice a colectivului, demonstrând că pe a- ceastă cale se poate obține o eficiență economică sporită.Realizările de pînă a- cum ale siderurgiștilor din Roman în domeniul economisirii metalului sint evidente. Și totuși, anumite lucruri provoacă nedumerire. într-un colț al uzinei stau de vreo doi ani, acoperite de rugină, peste 70 tone țeavă, provenită din probele tehnologice ale laminorului de 6 toii, iar principalele hale șl aleile din împrejurimile acestora sînt blocate de niște adevărați munți de metal util economiei (circa 5 000 tone anual) rezultat din șutare, care în cele din urmă ia calea fierului vechi. Unde considerați că sînt localizate cauzele acestei risipe ? — îl întrebăm pe maistrul principal Gheorghe Apostoaie.— știu că la toate nivelurile, înpepînd de la comitetul oamenilor muncii pe uzină, continuînd cu Centrala industrială de țevi și trefilate-Bucureștj și, pînă la ministerul de resort, se, recunosc avantajele atragerii în circuitul p’roductiv a acestui metal. Tovarășul inginer Constantin Achițel, director tehnic al centralei, spre exemplu, care vine foarte des in uzină, a promis că se va ocupa personal de soluționarea problemei. Dar pînă acum am rămas cu promisiunile pentru că nici unul din factorii amintiți nu a schițat vreun gest pentru rezolvarea situației. Dimpotrivă, au fost luate noi măsuri care împiedică și mai mult evitarea a- cestor pierderi. Mă refer la recentele instrucțiuni ale ministerului, care interzice cu de- sâvîrșire valorificarea acestor capete de țevi de către uzină, așa cum s-a procedat pînă nu de mult. Această anomalie a fost analizată și de către comitetul de partid pe uzină ; considerăm că, în interesul economiei naționale, trebuie să se revină asupra unor asemenea bariere artificiale In calea economisirii metalului. Comuniștii au propus chiar și o soluție deosebit de eficientă — și anume, înființarea în cadrul uzinei a unui atelier unde, prin ambutisare, toate capetele de țevi rezultate de la șutare să fie transformate în coturi fără sudură și tuburi de oxigen, într-o gamă dimensională foarte variată.Fiind vorba de mii de tone de metal, considerăm că propunerea' siderurgiștilor din Roman merită să se bucure de toată atenția, găsindu-i-se neîntârziat cea mai bună rezolvare.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Uzina de țevi din Roman. Procesele tehnologice moderne aplicate la această între
prindere, înalta competență profesională a colectivului de muncitori, ingineri și tehni
cieni de aici, preocuparea permanentă pentru perfecționarea producției și a muncii con

feră țevilor fabricate la Roman o calitate superioară

Sinteți receptivi 

la propuneri 

și critici ?
întrebarea din titlul rubricii de azi nu este lipsită de temei. Veți vedea că, pe lingă scrisorile îmbucurătoare, care oferă răspunsuri afirmative la o asemenea întrebare, alte scrisori sosite la redacția noastră, in ultima vreme, ne semnalează unele aspecte nedorite pe drumul — ce-1 vrem cit mai scurt — de recepționare a propunerilor și criticilor formulate de cei ce lucrează nemijlocit în sfera producției materiale.
De la întreprinderea meoanîcă din Roman, tehnicianul Paul Ghinea ne scrie cu o satisfacție pe care o împărtășim solidar: „Stimați tovarăși, in „Scînteia" din 7 octombrie a apărut la rubrica „Contraste" un articol intitulat „îmblânzitorul șarpelui cu colți de oțel", care privește direct o realizare din fabrica noastră, obținută de chiar semnatarul acestor rânduri (este vorba despre crearea unui dispozitiv automat folosit la blocarea rapidă a pînzei de la fierăstrăul panglică, din industria lemnului — n.n.). Articolul a popularizat în mod favorabil această realizare, facilitînd și generalizarea ei la alte unități interesate, fapt probat prin aceea că, imediat după publicarea articolului, am primit solicitări. Vă mulțumesc pentru oportunitatea publicării materialului și, totodată, v-aș ruga să-mi sa- tisfaceți curiozitatea de a mă informa asupra căilor prin eare ați intrat în posesia datelor relatate intr-un mod foarte concret".Cum și pe cei căi ? Simplu : un redactor al nostru, deplasindu-se in întreprindere, a fost informat de tovarășii dv. de muncă asupra acestei realizări demne de o atenție specială.
Cu aproape doi ani în urmă, muncitorul loan Calestm era trimis de către Toastul de construcții industriale din Timișoara să urmeze cursurile de zi ale școlii de maiștri în specialitatea .Jâcătușerie pentru construcții metalice și sudură". Obligațiile părților : întreprinderea să-i asigure, după .absolvire, un post corespunzător — iar el să lucreze în unitate cel puțin cinci ani. Dar ce s-a întâmplat ? „După absolvirea școlii de maiștri, am fost repartizat ca muncitor la lotul 5 Lugoj, apar- ținînd trustului respectiv. Bine și așa, dar iată că lotul nu are lucrări de specialitatea mea și mi se dă o negație. Cu aceeași repartiție sînt trimis la Șantierul 3 Timișoara, unde mi se răspunde că «am mai primit cinci absolvenți înaintea ta»' — și mă recomandă pentru atelierul de confecții metalice al trustului. Dar și aici mi se dă o... negație, după care sînt trimis la o întreprindere cu specific de mașini auto unde, se Înțelege, n-aveam ce face".Cu repartiția „plină" de negații, omul se prezintă din nou la serviciul de personal al trustului, unde i se sugerează — ce credeți ? „Să-mi caut o întreprindere, din oricare altă ramură industrială, care îmi poate oferi un post de maistru, dar care să plătească trustului școlarizarea mea" (24 000 lei). El caută și găsește (la Uzina de construcții-metalice din Caransebeș), însă cu condiția : „ nu plătim școlarizarea". în sfirșit, este trimis din nou la lotul 5 Lugoj, unde i se propune să*  lucreze ca fierar—be- tonist, meserie pe care omul nu o cunoaște. După atita du-te-vino, proaspătul maistru se urcă în tren și pleacă la București, la Ministerul Construcțiilor Industriale — „tovarășii de acolo au mai multă clarviziune, nu se poate să nu rezolve chestiunea". Și iată*i,  în 1 octombrie, în birouil de re- clamații și sesizări al ministerului, unde „tovarășul de Acolo, nu-1 cunosc ca să-i pot da numele, mă sfătuiește să merg și să lucrez unde am fost repartizat, oa fierar-betonistrt și să nu-mi dau cumva demisia că plătesc eu șoolarizarea".Vasăzică : 1 — Trustul respectiv își eludează pro- priile-i obligații de parte contractantă ; mal mult, el trimite oameni la școlarizare nu din mo- • tive obiective, impuse de cerințele producției, ci din dorința de a îndeplini, scriptic, o sarcină a cărei importanță nu mai trebuie comentată. 2 — Există, la trust și la unitățile în subordine, oameni cu o mentalitate cel puțin curioasă, care cred că un maistru în construcții metalice poate fi fierar-betonist și invers ; 3 — Iată că la un birou de audiențe, de lucru cu publicul, cum este biroul de reclamații și sesizări al ministerului de resort, se mai găsește cite unul eare crede că vii tocmai de la Timișoara numai pentru a-1 vedea — dumnealui, funcționarul, ingăduin- du-și să-ți dea un răspuns în dorul lelii, care te face să mărunțești din buze în tot drumul de întoarcere acasă. In toate variantele enunțate mai sus descoperim trăsături ale atitudinii birocratice față de soluționarea unor probleme pe care Ie ridică un om al muncii, ceea ce ne-a și determinat, de altfel, să stăruim asupra cazului.
Un semnal asemănător, care relevă lipsă de receptivitate față de cererile îndreptățite ale unui muncitor, recepționăm și de la Covasna. Nieolae Nicolaescu, șef de echipă la întreprinderea de construcții montaje din Sf. Gheorghe, ne scrie : „Ducem o mare lipsă de materiale, în special de instalații. Eu conduc o echipă de 11 oameni și, de citeva luni, lucrăm în condiții de provizorat, în sensul că nu avem asigurat un fond de lucru permanent. Și cum spuneam, nici materiale. într-o perioadă de două săptămini am primit exact două tuburi de oxigen". Mai departe, semnatarul scrisorii aduce dovada unei crase atitudini de dezinteres : „Dacă i-am spus maistrului de șantier, care răspunde direct de lucrare, că n-avem de lucru permanent. el mi-a răspuns să mai pun oamenii să care apă de băut și să mai facă și ei curățenie prin magazii"...Situație cu totul de neînțeles ! Pe șantierele țării, constructorii nu mai prididesc cu lucrările, este o maximă mobilizare de forțe pentru realizarea integrală a planului de investiții din acest an și pentru darea in exploatare in termen, dacă se poate chiar in avans, a obiectivelor și capacităților productive. Iată, însă, că în acest tablou general pozitiv, respectiva îptreprindere sau șantier fac notă discordantă, folosind oamenii pentru cu totul alte treburi, in afara fluxului continuu de construcție intensă și desfășurată. Se prea poate ca pe șantierul in cauză lucrările să fie pe terminate. în acest caz, normal este ca echipele de constructori să fie Îndrumate spre alte șantiere, din întreprindere sau chiar din ramură. Pentru că ne interesează, deopotrivă, atit menținerea unul ritm alert in domeniul construcțiilor industriale, cit și realizarea, de către oameni, a unor salarii corespunzătoare calificării și capaci

tății lor de muncă.

Ștefan Z1DAR1ȚA
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Apropierea marii sărbători, un sfert de veac de la proclamarea republicii, găsește așezămintele culturale din tară, mișcarea artistică de amatori într-o efervescență specifică momentelor cu o rezonantă deosebită din istoria patriei. în aceste zile, în săptămînile ce urmează, la casele de cultură și la cluburile muncitorești, la căminele culturale, în întreprinderi și instituții se succed, într-o revărsare de inițiativă și fantezie, interesante și numeroase acțiuni cultural-educative, care i- lustrează succesele obținute de oamenii muncii sub conducerea partidului în economie, știință și cultură de-a lungul ultimilor 25 de ani, ecoul internațional al politicii interne și externe a statului nostru, perspectivele în fața odată rectivelor X-lea al partidului recentei Conferințe Naționale.Sub genericul „Slăvim 
Republica", artiștii amatori din întreaga țară își vor demonstra priceperea și talentul în citeva manifestări culturale de amploare. Este vorba, în primul rind, de „Concursul de creație 
și interpretare a poeziei 
patriotice". Cercurile și cenaclurile literare au și început o susținută activitate de creație, inspirîn- du-se din temporane La rînduj artistici, montaje literare, brigăzile artistice de agitație fac ultimele pregătiri pentru realizarea unor variate programe in care să valorifice patrimoniul poeziei noastre patriotice și revoluționare.

Brigăzile de agitație vor 
participa și la o cuprinză
toare trecere în revistă care va urmări intensificarea activității lor, creșterea eficientei politico-educative prin asigurarea unor programe combative, mobilizatoare. inspirate din faptele de muncă și de viată ale fiecărei colectivități. Accentul în această întrecere va fi pus pe organizarea unui număr cit mai

mare de spectacole la locul de muncă, în întreprinderi, în secții. în șantiere, pe brigăzi etc. Selecțiuni din programele cele mai reușite vor fi reunite în spectacole, pentru a fi prezentate pe scenele unor mari în-

care se deschid națiunii române cu înfăptuirea Di- Congresului al și ale

realitățile con- ale României, lor, recitatorii colectivele de

inaugurate și expozițiile de 
artă plastică și de fotogra
fie artistică a amatorilor, care își propun să stimuleze realizarea unor lucrări inspirate din realitățile noastre socialiste. în expoziții vor fi promovate lu-

'-I

Decembrie I

Mișcarea
artistică

de amatori
treprinderi și unități cooperatiste.O activitate intensă vor cunoaște și formațiile cora
le muncitorești și țărănești, 
precum și fanfarele. Ele vor fi antrenate în festiva
luri județene, unde publicul larg va avea prilejul să urmărească un repertoriu larg de cintece patriotice, revoluționare, îndeosebi din cele puse recent in circulație de Consiliul Culturii și Educației Socialiste.Sub același generic. „Slăvim Republica", vor fi

crările valoroase care evocă trecutul de luptă al clasei muncitoare, al poporului român, pentru progres social, libertate și socialism, care oglindesc chipuri de oameni înaintați, constructori ai vieții noastre noi, lucrări inspirate din opera de edificare a socialismului, din frumusețea peisajului patriei. Cu cele mai reușite lucrări din expozițiile organizate pe plan local, se vor deschide. în cursul lunii decembrie, expoziții reprezentative în reședințele de județ.

La marea sărbătoare a republifii vor fi prezenți și cineaștii amatori, cu filme care ilustrează, în limbajul specific și expresiv al celei de-a șaptea arte, aspecte semnificative din activitatea diverselor colectivități de muncă. In săptămînile ce urmează, vor fi organizate in reședințele de județ gale cu cele mai izbutite filmeLa amplu program resc, de cultură și educație' socialistă vor conlucra îndeaproape cu organizațiile de masă și obștești, cu alte instituții interesate care, de pe acum, și-au prevăzut o serie de acțiuni specifice. Astfel, organele și organizațiile de tineret vor iniția la cluburile și casele de cultură ale tineretului, direct în organizațiile U.T.C., cu participarea activiștilor de partid și de stat, a unor personalități ale vieții so- cial-politice, cicluri de activități politico-educative (simpozioane, dezbateri, seri de întrebări și răspunsuri) care să releve semnificația istorică a actului de la 30 Decembrie 1947. De asemenea, în prima săptămînă a lunii decembrie. se vor organiza, în colaborare cu consiliile populare locale, „Zilele ma
joratului". Și organizațiile sindicale vor participa prin manifestări similare la aniversarea republicii. Expoziții, gale de filme, spectacole, dezbateri, editarea unui fotomontaj intitulat 
„Noi obiective social-cultu- 
rale pe harta patriei" și a unei expoziții cu tema 
„România in circuitul eco
nomic internațional", care vor fi trimise în toată țara, reprezintă doar citeva din numeroasele inițiative notabile.Omagierea celor douăzeci și cinci de ani de izbînzi socialiste va îmbrăca peste tot haina viu colorată a bucuriei și entuziasmului artiștilor amatori, a maselor celor mai largi, care își exprimă și în acest fel sentimentele profundă România socialistă.

ale amatorilor, conturarea acestui sărbăto- comitetele județene

lor de dragoste pentru patrie,
R. CONSTANTINESCU
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PROGRAMUL I

1,15 Deschiderea emisiunii — Gim
nastica pentru toți.»

«,30 Cravatele roșii... din județul 
Mureș ; Tolba cu scrisori ; 
Filmul serial „Delfinul Flip
per".

10,00 Viața satului : în aceste zile 
pe ogoare ; Oameni și fapte 
în marea întrecere ; Foileto
nul emisiunii ; Muzică popu
lară cu : Gheorghe Lazăr, 
Ștefania Etegan, A. Ioniță, 
Tlta Bărbulescu, Marinică 
Iordache.

11,10 Mari muzicieni la București 
— Interpretări schubertiene : 
Simfonia a V-a cu Menuhin 
Festival Orchestra. Dirijor : 
Yehudi Menuhin ; Fantezie 
pentru două piane cu Paul 
Badura Skoda șl Jorg Demus; 
Lieduri din ciclul „Cîntecul 
lebedei" cu tenorul Petre 
Munteanu. Prezintă Teodora 
Albescu.

ÎS,00 De strajă patriei. 
12,30“...................... .....
14,00

a Interviu cu Marcel Celier
— realizat de Catlnca Ralea : 
15,25 * Muzică ușoară la noi 
acasă : în studio, în direct, 
Mihai Dumbravă și formația 
„Perpetuum mobile", condusă 
de Ion Cristlnoiu.

15,50 Film serial pentru tineret : 
„Pierduțl în spațiu". Episodul 
IV. : „Marea flămîndă".

16,30 Fotbal : Dinamo București — 
Steaua. Transmisiune directă 
de la Stadionul „23 August".

t V

20,10

20,30

21,55

22.35
22,50

12,30

Comentariu la 40 de steme. 
Județul Hunedoara. Emisiune 
de Victor Teodoru.
Film artistic : „Un cîștig cu 
bucluc". Cu James Stewart, 
Barbara Hale. Regia : Walter 
Long. Premieră pe tară.
Concert de buzunar. Soliști : 
Mircea Florian, Anca Agemo- 
lu, Aurelian Andreescu și or
chestra Valențiu Grigorescu. 
Telejurnal. ■
Duminică sportivă.

PROGRAMUL II

în

Emisiune în limba maghiară. 
„360 de grade" : a In vizită 
la colegii noștri de la Stu
dioul de radio Timișoara — 
transmisiune directă ; 14,25
• Expedițiile noastre cinege
tice : „Vinătoare de mistreți". 
Reportaj de Al. Satmari ; 
14,35 • Dansează Cristina Dan, 
Silviu Găbria și Cornel Po
povich Coregrafia : Constan
tin Duțu ; 14,45 • Un secol 
de lumină — centenarul Li
ceului „Roman Vodă" din Ro
man. Reportaj de Gheorghe 
Scripcă și Virgil Popovici ; 
14,55 • Din nou legătura cu 
Studioul de radio Timișoara. 
Transmisiune directă ; 15,15

18,15 Clntare patriei — concurs co
ral interjudețean. A 
emisiune a celei de-a 
etape programează : 
Căminului cultural , din 
județul Mureș. Dirijori : lanoș 
Keszeg, Ferenc Dezsi ; corul 
de cameră al Casei de cultură 
Cluj. Dirijor : Gabriela Crețu; 
corul Căminului cultural 
Scornicești, județul Olt. Diri
jor : Vasile Dobru ; corul sin
dicatului învățămînt Tg. Jiu, 
județul Gorj. Dirijor : Gh. 
Diaconescu ; corul Școlii mi
litare de ofițeri activi ,,N. 
Bălcescu". Dirijor : cpt. Ion 
Ursu. Prezintă prof. dr. Mihai 
Florea.

19,30 Telejurnal a In cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 1001 de seri,

doua 
treia 
corul 

Ceuaș,

Promenada duminicală : 
studio, formația Gelu Solomo- 
nescu ; Aventuri în epoca de 
piatră : întîlnire cu balerina 
Alexa Mezincescu : Vedete pe 
micul ecran : Sergio Endrigo, 
Caterina Caselli șl Adamo ; 
„La telefon Bacăul" după 
Al. o. Teodoreanu ; O stea cu 
nume : Doina Moroșan ; Betty 
Boop ; Pagini din 
Mozaic pe 16 mm ; 
emisiunii : Teodora 
Moment folcloric, 
închiderea emisiunii 
Deschiderea emisiunii de sea
ră : Eroi îndrăgiți de copii : 
„Băiețelul de pe afiș".

20,25 Teatru liric TV — Opera în 
concert : „Andrea Chenier" 
de Umberto Giordano (actele 
I și II).

21,15 Reportaj bucureștean de Anca 
Iordănescu și Al. Șuteu.

21,30 Romanțe și cîntece de petre
cere cu : Simion Pop. Maria
na Negruzi. Măria Păunescu. 
Conducerea muzicală Con
stantin Mirea.

21,55 Telex tehnico-științific. 
22,10 Film serial „Mannix".

operete ; 
Invitata 

Lucaciu ;

15,00
20,00

de prlnz.

*
*

*
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I
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I A

societatea socialistă

Din noua și vechea arhitecturâ orâdeanâ (Foto : S. Cristian)

SUBSTANȚA PATRIOTICĂ— 15,30;

A ACTULUI CREATORepocă a construirii soci».(Urmare din pag. I)

CO-

9;

*

conștiinței de unor urgențe profesiunii și

Vă arăt 
VITAN. 
MUNCA

spre exemplu.

sînt și artiști care nu pot epoca, ci numai pe ei in- lor. Dar

golan — io; 
lipsuri, neajunsuri și 
domeniul dragostei

umane avem în pictura contempo- exemple numeroase de con- artistice care reprezintă afir- unei optimiste încrederi în

GRIVITA —
18; 20,30,

; 13,30; 16;

20,30.
9; 11,15;

• A.R.I.A. prezintă (Ia Sala Mică 
a Palatului) : Recital de plan susți
nut de Jean Panenka (R. * 
slovacă) — 18.
• Opera Română : Boris
— 18.
• Teatrul de operetă ;

Spectacol 
cu artiști de la 

Moscova, Praga,

la Roma : CAPITOL ■ 
13.30; 16; 18,30: 21, FA- 
9,15; 11,30; 13,45; 16;

LUCEAFA- 
; 18,30; 21, 
13,30; 16;
9; 11,15;

SCALA 
18,30; 21,

11; 13,30; 16;

multilateral dezvoltata'

Sesiune științifică cu tema

Timp de două zile au avut loc în București lucrările sesiunii științifice cu tema ..Omul in societatea socialistă multilateral dezvoltată", organizată de Institutul de filozofie al Academiei, de Științe Sociale și Politice și de Facultatea de filozofie a Universității București.în cadrul sesiunii au fost susținute comunicările : „Scopul și mijloacele în orinduirea socialistă", „Conceptul sociologic de personalitate", „Interacțiunea dintre atitudini și aptitudini — dimensiunea centrală a personalității", „Aspecte metodologice ale abordării conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată", „Relațiile individuale de ordin moral în societatea socialistă", „Pentru un studiu psihosociologic explicit al virstei adulte".Comunicările au fost urmate de ample dezbateri, la care au participat cercetători și cadre didactice din diferite institute științifice de cercetări și de invătămînt superior.(Agerpres)

• Cu miinlle curate : PATRIA — 
»; 11,30; 14; 16,30; 19; 21, CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; -----
• Cheia : LUMINA — 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Bulevardul Romului ;
— 8.30; 11; 13,30; 16;
BUCUREȘTI — 8,30; “ 
18,30; 21.
• Vacanță
— 9; 11,15; 
VORIT — 
18,15; 20,30.
• Am Încălcat legea
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16 
FESTIVAL — 9; 11,15;
18,30; 21, MODERN —
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Drum in 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.
• Imblinzirea focului : UNIREA
— 15,30; 19.
a Marea hoinăreală : GIULEȘTI
— 10; 15,30: 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Liubov larovaia: LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Fuga e sănătoasă :
9; 11,15; 13,30; 15,45;
FLAMURA — 9; 11,15 
18,15; 20,30.
• A venit un soldat de pe front : 
VIITORUL — 16; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11; 
12,15.
• Aleargă repede, aleargă liber : 
DOINA — 13,30; 15,45.
• Petrecerea : DOINA — 18; 20,15.
• Bambi : TIMPURI NOI — 9,15
— 20,15 în continuare.
• Sunetul muzicii : DRUMUL
SĂRII — 10,30.
• In trecere prin Moscova : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Eliberarea lui L. B. Jones : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15.
a O floare și doi grădinari : 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Sfinta Tereza și diavolii : 
TROCENI — 15,30; 18; 20,15.
• Creierul : COTROCENI • 
11; 13.
a Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
FLOREASCA — 15,30; 13; 20,15.
a Al treilea : PACEA — 16; 18; 20. 
a Toamna Cheyennilor : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 19.
a Fata care vinde flori : VOLGA
— 9; 11,15: 13,30; 18,15; 20,30.
a Mania grandorii : MOȘILOR — 
10; 12; 15,30; 17,45; 20, FLACĂRA
— 15,30; 13; 20,15.
a Născut liber : POPULAR — 
15,30; 18;. 20,15.

• Opiul și bita : COSMOS 
18; 20,15.
• Vagabondul — 9; 12,30,
eu vouă — 16; 13; 20:
a Nevăzut, necunoscut :
— 15,30; 18; 20,15.
a Anonimul venețian : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Dacă e marți, e Belgia : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Un candidat la președinție :
LAROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Mesagerul : RAHOVA — 15,SO; 
18: 20,15.
• Trei din Virginia : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.

S. Ceho-

Godunov

comedie : Cher

teatre

a Teatrul de operetă : Vint de 
libertate — 10,30, Contesa Maritza
— 19,30.
a Teatru! Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 10; Săptămina patimilor
— 15; Travesti — 20, (sala Studio): 
Moartea ultimului 
Despre unele 
deficiente în
— 20.
a Teatrul de 
loine — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Leonee și Lena — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Iubire 
pentru iubire — 10,30; 20.
a Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara' 
Magheru) : Adio Charlie 
Bună seara domnule Wilde 
15,30; Stana — 19,30, (sala Studio); 
O lună la (ară — 10,30, Schimbul
— 20.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 10, ...Eseu — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 10; Comoara din 
Insula Piraților — 16.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale“ : O noapte furtunoasă șl 
Kir Zuliaridi — 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șî pă
pușa — 11, (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 11. 
a Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuviutul — 11; 19,30, (sala din Ca
lea Victorie; nr. 174) : Trăsnitul 
meu drag — 10.30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 10; 
Cind revolverele tac — 16; 19,30, 
(la Sala Palatului) : Crizanteme 
muzicale — 16: 19.30.
a Circul „București" ; 
internațional 
circurile din «co:>cova, rraga, 
Ulan-Bator și București — 10; 16;

Documente de partid importante care abordează limpede problema echității, a eticii, a muncii si a datoriei de a lua atitudine ne obligă să realizăm o justă scară a valorilor, a capacităților, a contribuțiilor reale la bunul mers al societății — să cinstim cum se cuvine lucrul făcut cu adincă conștiință civică. întreaga istorie a artei ne arată că nu a rezistat timpului decit opera care are puterea să depășească aparența. Sub fiecare imagine vie — de-a lungul timpului — stă crezul adine al unor conștiințe implicate în procesul social. Și în artă există (mai puțin spectaculoase, mai puțin legate de riscuri fizice — dar reale) forme de luptă, de afirmare a sine, de presimțire a dictate din interiorul chiar de eroism.în pictura noastră, apar opere care nu au nimic șocant, care nu se vor înnoitoare cu orice preț, care sint chiar modeste în contribuția la tumultuoasa desfășurare contemporană a artei moderne, dar sîot valori — pentru că sint expresia organică, firească a artei modeme, credințe adinei, consecvente, în om și în virtuțile lui morale.De .la omul de gust, rafinat și o- portun în momentele de mobilitate artistică — util ca ferment și diversitate spirituală — și pînă la o robustă consecventă față de valorile perene ale unor permanente — noi rană științe mărea rolul artei, în puterea sa vie de intervenție in conștiințe.Apropierea emoțională de mari clipe ale istoriei noastre — atitudinea manifest-militantă sau implicit cuprinsă in actul creației (pentru că poți lua poziție optirid și nu numai combătînd) — capacități ale Înțelegerii armoniei in formă si culoare, de intervenție in spațiul ambianței estetice și psihice, sint calități care mă fac să cred in puterea vie a picturii contemporane, să afirm că avem artiști care reprezintă — prin vigoarea și ascuțimea investigației, prin nivelul receptivității sociale și al sensibilității contemporane

Expresivitatea cuvintului
izvorit din pasiune din

Capriciile convenției
stilistice

componentele inteligență și personalității cu adevărat

el și cu docto- fiii aceluiași tată de roman senza- Cernușcă îi în-

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări e adnotări • adnotări

Televiziunea cantonează adeseori — cu magnetofoa- ne și camere de luat vederi — in uzine, laboratoare, instituții social-culturale din diferite județe ale țării, cu scopul de a aduce pe micul ecran personalitatea unor oameni aflați în primele rinduri ale bătăliei pentru edificarea României moderne. Succesul emisiunilor respective depinde, firește, în primul rind, de forța exemplului propus telespectatorilor — o problemă de selecție, simplă și dificilă în același timp, datorită faptului că în toate domeniile construcției socialiste există nenumărați oameni care ar putea fi eroi ai unor astfel de emisiuni. Și In al doilea rind, depinde de măsura în care realizatorii emisiunii știu să surprindă și să pună în lumină, convingător, esențialul, să faciliteze fluxul ideilor dinspre micul ecran spre marele public. O emisiune recentă — prim pla
nul consacrat, luni seara, inginerului Iuliu Cazacu, inginer-șef de concepție la

Intențiile ți posibilitățile Iui Constantin Cuza, autorul romanului Capriciu (Editura Eminescu). se pot observa chiar de la prima pagină : «Asistentul universitar doctor Arion privește stăruitor imaginea, ca și cum ar vrea s-o ia cu el și urcă aproape absent treptele spre intrarea secunda-

uzinele „Tractorul" Brașov — ni s-a părut edificatoare pentru posibilitățile televiziunii de a dezvălui captivant de conștiință, acțiune ale unor oameni deosebiți.A fost o emisiune eminamente „vorbită", fără apeluri apăsate la tehnica de televiziune și fără ca titularul acestui prim plan să fie întrerupt, completat, „interpretat" de interlocutorul său — cum se mai întimplă uneori... Dimpotrivă, reporterul (Carmen Dumitrescu) s-a limitat să deschidă — prin întrebări succinte, firești» — cursul unor confesiuni pasionante.Așteptăm ca televiziunea să ne ofere cit mai multe emisiuni dedicate unor astfel de oameni reprezentativi ai epocii noastre, emisiuni la fel de revelatoare, care să mizeze pe expresivitatea cuvintului izvorit din pasiune și întărit de realizări și principii demne de stima tuturor.
D. COSTIN

ră. Pătrunde in hol. „Iarăși 
mirosul specific de spital, 
care toată viața mă va ur
mări. E deprimant. Și pen
tru bolnav". Răspunde la salutul sorei-șefe, o aude spunindu-i ceva, dar nu înregistrează. „Niciodată nu 
mi-a plăcut femeia aceasta, 
cu accente de duritate, care 
uneori țișnesc spărgind un

anume echilibru calculat. 
Precis că și acum vrea să 
se plingă de vreo asistentă 
medicală. Funcția creează 
organul ! Pină nu era șefă 
era de o surprinzătoare în
țelegere. Aproape generoa
să. Toată mobilitatea ei a- 
fectivă a încremenit brusc. 
A intrat intr-un fel de ri
giditate — dar pe plan spi
ritual"». Așadar este vorba de un lung monolog interior, construit cu o mare stingăcie. Personajul nu vorbește, ci iși ține prelegeri. întreaga carte este de altfel o platitudine compactă. Lucrurile devin cu atît mai stânjenitoare cu cit Constantin Cuza se străduiește să reproducă cit mai multe monologuri lăuntrice ale făpturilor fără viață ce populează cartea.Eroul cărții este un tînăr doctor, Arion, căsătorit cu o tinără lipsită de afecțiune, ce ar fi putut deveni o apariție interesantă dacă n-ar fi fost tratată de autor prea schematic și cu prea multă antipatie. în- tr-o zi apare la clinica unde lucra Arion un anume Cernușcă, bolnav incurabil, care comunică că nu vrea să fie îngrijit decit de către Arion. Pînă la urmă divulgă motivul : rul sint (element țional) ;minează lui Arion un jurnal al tatălui lor, decedat, adresat Inei, defuncta mamă a lui Cernușcă. Din jurnal se înțelege că Ina, și nu mama lui Arion, soția legitimă a tatălui său, a fost marea dragoste a vieții sale. Ina, la rindul ei, l-a iubit enorm pe Arion- tatăl, a avut un băiat de la el, totuși a refuzat să se‘ mărite cu omul adorat, min- țindu-1 că se căsătorise, în realitate, toată viața a rămas singură, numai cu copilul. Care este motivul unei asemenea decizii ? Autorul lasă să se înțeleagă că ar fi vorba de un

„capriciu". Din nefericire, au,torul se lasă însă prea des furat de „capriciile" unor convenții stilistice moderniste, digitind pe claviatura unor tehnici a- similate doar la suprafață. Nu exagerăm dacă spunem că Constantin Cuza face parte dintr-o categorie de autori care se „înarmează" cu diverse tehnici caracteristice prozei secolului, dintr-o exasperantă dorință de a scăpa de banalitate. Dar simpla preluare a unor procedee (relatarea unei confesiuni sub formă de jurnal, 'întreruptă de nararea pe ton obiectiv ca la John Dos Pa- sos, păstrarea intenționată a ambiguității asupra unor personaje) nu ajunge, în

sine, să salveze proza. Un personaj poate foarte clar din autorului (să Quijotte al. lui marea forță făcind totuși terpretarea infinită. La autorul nostru se întimplă tocmai invers : personajul este intr-adevăr „ambiguu", cum a dorit să fie cel ce l-a plăzmuit, dar nu există ca personaj literar, așadar nu e posibilă nici o interpretare.Cartea lui Constantin Cuza supralicitează tehnicile, fără să insiste, compensatoriu, asupra conținutului de viață investigat. Și, de aici, interesul minim la leotură.

să fie redat perspectiva zicem Don Cervantes), de creație posibilă in-

Victor ATANAS1U

Antilirismul
nepotrivirii cuvintelorCitind volumul lui Miron Georgescu — POEZII (Editura „Cartea Românească") unde am dat peste versuri de tipul : „negre mâini și 

negre miini / deget mic și 
deget bont / pipătrat Pilat 
din Pont ./ lins pe miini 
de șapte ciini I / și albit 
de negre miini / se visa in 
Pont Pilat / pilacub din pi
pătrat / adormit pe cruci 
de ciini" — m-am întrebat încotro se îndreaptă această poezie. Experiența lui Miron Georgescu poate fi ușor subsumată delirului verbal, artificiului, intr-un cuvînt „esteticii negative" în spațiul căreia, chiar dacă se bănuie intenția unei structuri, aceasta rămîne încă la stadiul produsului hibrid, afectat, cum ar spune G. Căiinescu, de o „gramatică solitară".„Nu există poezie — observa G. Căiinescu în

„Principii de estetică" — a- colo unde nu este nici o organizațiune, nici o structură, intr-un cuvînt nici o idee poetică". Neglijînd un asemenea principiu ce ține de condiția poeziei, Miron Georgescu ajunge la teribilismul lettrist, la jocul gra-

tuit, iar substanța (cită există in volumul său) se volatilizează printre atîtea incongruențe verbale: „ala- 
bala portocala / rosteam 
jocului zicala / cine-i ulti
mul eu nu / eram porto
cală eu / portocală erai tu" (Ala-Bala Portocala) sau : 
„și de cel mai 
copilul / cînd îl joacă cro
codilul / pe un piins de gal
ben Nil / piins uscat de 
crocopil". (Fir de fir gaiben fir). Tehnica nalogiilor, din. care Baudelaire scosese un principiu poetic, e violentată la nivel strict formal : „și picta 
cu fir de lupă / de lupoai- 
că-n uitătură / că avea o 
pictătură / peste dincolo de 
ducă" (Se uita cu ochi de lupă). Stranii sint la a- cest „poet" ambițiile filo- zofarde, produs rizibil al transei verbale, abolirea totală a punctuației, siluirea nefuncțională a taxei. Firește, poezia clamă și metafora virtuozitatea stilistică, dar exercitată în gol, redusă la condiția de a vehicula cu dexteritate o ideație anemică, dacă nu inexistentă, ea devine un gest gratuit. Mizînd doar pe un limbaj al formelor, poezia riscă să se sterilizeze. Ca în cazul de mai sus.

zar

Și a-

sin- re-Ș.i

George GIBESCU

De ce uitați... amintirile ?„Călătorului îi stă bine cu drumul". Iată o zicală a cărei eternă valabilitate o verifică an de an sute de mii de turiști. Și la care, aceștia își permit, din cînd în cînd, un mic adagiu : „cu condiția să poți nimeri drumul ales...". Afirmația este deosebit de actuală pentru frumosul oraș de pe malurile Bahluiului, pentru lașul atîtor vestigii

de cultură românească. Cel care, trecind pe aici, dorește să viziteze celebra casă unde, cu aproape un secol în urmă. întîrziau ore in șir la vorbă cele două mari personalități ale literaturii române, Eminescu și Creangă, vestita bojdeucă de pe dealul Țicău- lui, ascunsă printre grădinile ierboase și viile Sără- riei, se află de la început

in dificultate. In oraș nu există vreo tăbliță indicatoare care să-ți îndrepte pașii spre acel loc de aduceri aminte. Și dacă, totuși, ...___ ....____ ________________călăuzit .de localnici, ajun-. - ficient față de valoarea monumentului, față de numărul de turiști, din țară și de peste hotare.Soluția care stă la înde- mînă comitetelor pentru cultură și educație socialistă nu poate fi decît una: să revadă lista ilustratelor, pliantelor, a tuturor celorlalte amintiri ce se desfac la muzee și case memoriale și să vegheze ca, indiferent de sezon, ele să se afle la dispoziția, turiștilor.

ge în cele din urmă în față micii Căsuțe, abia poate descifra cu greu numele ei pe o tăbliță scorojită de vînt și. ploaie. Ilustrate, fotografii cu chipul marelui povestitor, pliante ? Nimic din toate acestea la bojdeuca ieșeană.Această neglijență. față de valorificarea optimă a locurilor cu rezonanțe istorice, față de popularizarea largă, cu modalități vii, a- tractive a monumentelor celor mai valoroase, a muzeelor celor mai interesan-

te, am întîlnit-o și în alte părți, în țară. La Muzeul Mogoșoaia, de pildă, materialul de popularizare existent aici este cu totul insu-

Dan BOGDAN

Bilciuri migratoareTrecînd, zilele trecute, prin centrul orașului Rîm- nicu Vîlcea, un zgomot inters — mixtură de cîntec revărsat prin stații de amplificare uzate, strigăte la porta-voce, scrîșnituri de fier — mi-a atras atenția. La cițiva metri după un colț apărea nici mai mult, nici mai puțin decît „Luna Parc din Paris". Citeva cartinguri ce; se învîrteau pe o estradă scîrțiind din toate încheieturile, alte citeva mașinuțe electrice (6 lei o tură), toate aflate în administrarea unor tineri — de la București, cum se prezentau — pletoși și je- goși, constituiau centrul de atracție al acestei insalubre distracții. Cine oâre și-a dat avizul pentru funcționarea „Lunii, Parc din Paris" Ia Rm. Vîlcea a trecut măcar o dată să vadă mizeria de distracție ce se oferă tinerilor chiar inima orașului ? păcate, aspectul nu e lat. Astfel de parcuri
în Din izo- de

distracții itinerante, „popasuri sportive", „minuni” ale pămîntului poposesc prin orășelele (sau chiar mari orașe), comune, păcălind și „distrind" grupurile de gură-cască și pierde- vară ce le trec pragurile. Amplasarea lor, de regulă în centrul orașelor, în vecinătatea unor monumente istorice, lăcașuri de cultură îți lasă un gust amar. Un astfel de „popas al sportivilor" (? !) l-am întîlnit în această toamnă în Blaj, a- lături de statuia lui Iancu, la umbra străvechiului jar.Toate aceste bilciuri gratoare funcționează „acte în regulă". Forurile care-și dau girul pentru funcționarea dughenelor cu firme pompoase nu s-au lămurit încă de calitatea precară, de vulgaritatea distracțiilor oferite de acestea, de anacronis- mtil acestor manifestări „culturale"?

ste-
mi

cii

D. CONSTANTIN

— această lismului.Desigur, reprezenta șiși și, poate, intereseleceea ce este reprezentativ pentru un moment al istoriei este punctul cel mai înalt al realizărilor și nu zona mediocrității. Omul care simulează efortul intelectual sau fizic există. Și in artă coeficientul de impostură există. Nechemații sint totdeauna cei mai vizibili. Iar mimarea plastică a unei adinei cugetări estetice se practică, din nefericire. Dar toate aceste aspecte (in care Uniunea artiștilor plastici și noi înșine trebuie să punem ordine) nu pot să știrbească certitudinea că in arta plastică românească avem artiști care semnează eu cinste în numele culturii românești această etapă istorică.Apropierea de viață, integrarea mesajului artistic in procesul dinamic al actualității, al societății care se făurește, a stat și va sta în atenția autenticului om de artă.Patriotismul — încrederea adincă în dezvoltarea patriei noastre pe drumul socialismului — iubirea pentru valorile umaniste se observă deseori în arderea cu care se făurește o imagine artistică, în optimismul funciar, în dovada tonică și reconfortantă a existenței unui crez și a unei conștiințe — lucru care se vede, se simte de către orice om receptiv, dincolo de tema sau subiectul tabloului.Uneori însă (și lucrul cred că este valabil. In multe profesiuni), omul cel mai implicat, cel mai plin de neliniștea creației și a incertitudinilor, cel care se consumă și abordează cu întreaga răspundere profesională, alegînd drumul cel mai spinos, este mai vulnerabil, mai descoperit decît abilul, care, pe minima rezistentă, se acoperă formal, nesățios în dorința de parvenire artistică. Cred că noi toți, și în toate domeniile de activitate, avem nevoie să nu pierdem nici o clipă sensul fundamental al calității — să înțelegem că „omul de > sub grindă" nu e un prost și diplomația ieftină nu e o virtute.Setea de rigoare, de ordine și de certitudini este . o aspirație care mistuie întreaga noastră perioadă istorică. în artă, umanismul socialist se adaugă, ca o etapă superioară, umanismului în general, cu valorile Iui permanente, nobile dintre careprimordială este încrederea. Umanismul socialist, circumscris omenescului de totdeauna, este forma cea mai înaltă, mai generoasă de ridicare a conștiinței individuale la scara unei conștiințe sociale, de stabilire a identității între idealul personal și idealul colectiv — legat de înălțarea patriei noastre pe culmile unei realități comuniste, alături de celelalte , țări socialiste.Sensul eforturilor noastre colective este desigur ridicarea nivelului de trai, depășirea condițiilor economice în curs de dezvoltare, bunăstarea generală a oamenilor.Dar cred că starea de bine, sentimentul fericirii spre care se îndreaptă gindul omului de totdeauna țin și de valorile spirituale mare a conștiinței, de întîlnire frumosul, cu cultura și arta, ca mijloc de echilibru și armonie, orice clipă a dezvoltării noastre.Se cere ca arta plastică — prin ce are mai valoros, mai bun și curat — să participe la această clipă de bucurie pentru toți oamenii patriei noastre, pentru făuritorii noii societăți.
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Ieri s-a inaugurat

la Ploiești

„CASA
CĂRȚII"
La Ploiești a fost inaugu

rată, sîmbătă la amiază, „Casa 
cărții".

Edificiul, avind o suprafață 
utilă de peste 2 000 mp,„dis
pune de o modernă librărie, o 
sală de documentare pentru ci
titori, o sală de club destinată 
intilnirii cititorilor prahoveni 
cu scriitorii, secții pentru „Car
tea la domiciliu" și „Cartea la 
locul de muncă".

Cu prilejul inaugurării noii 
instituții a fost deschisă o ex
poziție de carte dedicată ani
versării unui sfert de veac de 
la proclamarea republicii.

(Agerpres)
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PLECAREA TOVARĂȘULUI 
EZEKIAS PAPAIOANNUSimbătă seara a părăsit Capitala tovarășul Ezekias Papaioannu. secretar general al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), care a făcut o vizită in tara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român.La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni, oaspetele a fost sa

Vizitele președintelui
Adunării orașului SkoplieSimbătă dimineața, tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă ro- mâno-iugoslavă de colaborare economică, l-a primit pe Dragoliub Stayrev. președintele Adunării orașului Skoplie, aflat într-o vizită în țara noastră.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a luat parte Grigore Bârgăoănu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică.
Un nou obiectiv comercialîn ansamblul măsurilor luate în ultimul timp de către municipalitatea Capitalei pentru extinderea și modernizarea rețelei comerciale — în scopul îmbunătățirii continue a aprovizionării populației — se înscriu și preocupările pentru reanimarea

fostelor vaduri comerciale ale orașului. în Piața Unirii, superma- gazinului intrat recent în folosință, i se va a- dăuga un nou obiectiv comercial : piața de legume și fructe (re- amenajată). Folosirea unui mobilier comercial modern, amenajările adecvate vor

La Șantierul naval Constanța

Navele obosite de drumuri iși recapătă vigoarea
După descărcarea mărfurilor, la unele din navele care se întorc de pe mările și oceanele lumii sînt necesare intervenții, reparații, uneori de mare complexitate. Atunci, comandantul își îndreaptă nava intr-un loc anume al incintei portuare, în bazinele șantierului naval. Aici, la Constanța, anual, zeci de nave, supuse unor exigente revizii și reparații, își recapătă tinerețea. Datorită dotării tehnice a șantierului și specializării colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri, aici se efectuează in prezent reparații de nave cu un tonaj pînă la 38 000 tone. în afara navelor flotei noastre maritime comerciale, a celor de pescuit oceanic și a navelor portuare, dezvoltarea continuă a bazei tehnice a șantierului permite și efectuarea de reparații la un mare număr de nave sub pavi

AVANTAJE ACORDATE DE ADAS 
cetățenilor care își asigură clădirile 

și alte construcții gospodărești
Interesul manifestat pentru una din formele de asigurare practicate de către ADAS — și anume asigurarea clădirilor și 

a altor construcții ale cetățenilor — este ilustrat și de scrisorile sosite la redacție, prin care cititorii solicită, între altele, detalii privitoare la cazurile in care ADAS acordă despăgubiri și la cuantumul acestora. Trebuie menționat că prin noua legislație cu privire la asigurările de stat — Decretul nr. 471/1971 și H.C.M. nr. 1715/1971 — clădirile cetățenilor (atît cele de, locuit, cit și grajdurile, magaziile și alte constricții anexe) ,sînt cuprinse în asigurarea prin efectul legii.Dar interesul cetățenilor față de asigurarea clădirilor se- explică Și prin faptul că prin a- ceastă asigurare sînt acoperite de către Administrația Asigurărilor de Stat pagubele oare se pot produce din cauza unui mare număr de calamități ale naturii sau de alte evenimente, firește, nedorite. In același timp, s-a- prevăzut o extindere a cazurilor pentru care se acordă despăgubiri. In prezent, s-a ajuns ca ADAS să acopere pagubele produse in cazuri de in

lutat de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- zela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. .(Agerpres)

A fost de față lso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.In aceeași zi, oaspetele, însoțit de ambasadorul R.S.F. Iugoslavia, s-a. întîlnit cu președintele Comitetului: Executiv al Consiliului popular al*  municipiului București, tovarășul Gheorghe Cioară.în timpul' întrevederii a avut loc un schimb de opinii privind activitatea economico-administrativă, șo- cial-culturală și edilitar-gospodăreas- că din cele două municipalități.(Agerpres)

permite desfacerea, în condiții superioare, a unor sporite cantități de mărfuri agroali- mentare.Fotoreporterul a surprins o imagine a lucrărilor de amenajare — așa cum arătau ele ieri. în următoarele zile, piața va putea sta la dispoziția primilor cumpărători.

lion străin de pe liniile de navigație din Marea Neagră. Aici s-au efectuat de curînd reparații complexe la instalațiile de propulsie și de navigație, precum și revizii tehnice la peste 40 de nave sub pavilion străin. Organizarea lucrărilor de reparații în brigăzi specializate și asimilarea în atelierele proprii a unui mare număr de piese și subansamble au dus la sporirea calității prestațiilor navale, la scurtarea timpului de imobilizare a navelor pe șantier. Prin construcția docului uscat, necesar construcției navelor de mare tonaj — lucrare de amploare, aflată în plină desfășurare — aici se vor efectua, intr-un viitor apropiat, reparații de nave de pînă la 200 000 tone.
Radu APOSTOI
corespondentul „Scînteii"

cendiu, trăsnet, explozie, ploaie torențială, grindină, inundație, furtună, uragan, cutremur de pămint, căderea pe clădiri sau construcții a unor corpuri, prăbușirea sau alunecarea de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheață, avalanșe de zăpadă. De asemenea, se acordă despăgubiri și in caz de distrugeri sau stricăciuni pricinuite clădirilor de măsurile de salvare in timpul producerii evenimentului neprevăzut.Prin noua legislație cu ' privire la asigurările de stat (respectiv Decretul nr. 471/1971 și H.C.M. 1715/1971) s-au adus și o serie de îmbunătățiri menite să ducă la creșterea cuantumului despăgubirilor. Practic, a- ceasta înseamnă că în cazul clădirilor distruse ori avariate, suma rezultată drept despăgubire, calculată la valoarea reală a pagubei, se achită în întregime proprietarului clădirii, fără ca suma respectivă să mai fie li- I rai tată la valoarea la care s-afăcut asigurarea clădirii. Iată, în acest sens, un exemplu concludent : dacă pentru o clădire care a fost asigurată pentru suma de 14 000- de tei, in urma

Doamnei INDIRA GANDHI
Primul ministru al Indiei NEW DELHICu prilejul zilei dv. de naștere, vă rog să primiți călduroase felicitări, precurn și cele mai bune urări de sănătate și fericire din partea mea și a guvernului român.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Sesiunea Comisiei româno-polonc 
de colaborare tehnico-științificăîntre 14 și 18 noiembrie 1972 a avut loc, la București, sesiunea a XX-a a Comisiei. româno-polone de colaborare tehnico-științifică. Cu această ocazie s-a. examinat modul de indepli- nire a prevederilor Protocolului ’sesiunii precedente a comisiei și stadiuil de. realizare; a acțiunilor de cooperare în domeniul cercetării științifice. S-a stabilit, totodată,■, programul de colaborare și cooperare tehnico-științifică pentru perioada următoare.Părțile au constatat cu satisfacție că, în perioada de la sesiunea precedență, ministerele și organele centrale cu profil similar din Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă au realizat un număr important de acțiuni de colaborare tehnico-științifică, îndeosebi in domeniile industriei construcțiilor de mașini, industriei chimice, industriei metalurgice, materialelor de construcții,- construcțiilor industriale, industriei alimentare și ușoare, agriculturii.De asemenea, în această perioadă au fost convenite colaborări directe intre * unele Întreprinderi economice,
Delegația parlamentară 

din R. P. Polonă la GalatiDelegația parlamentară din Republica Populară Polonă, condusă de Andrzej Benesz, vicemareșal al Seimului, care vizitează țara noastră, a sosit simbătă la Galați. în aceeași zi, membrii delegației parlamentare au avut o întrevedere cu tovarășul Constantin Dăscălescu. prim-sberetar al comitetului județean de partid, nreședintele consiliului popular județean, deputat în Marea Adunare Națională. luînd cunoștință, cu a- cest prilej, de. dezvoltarea economică și urbanistică a orașului Galați și de perspectivele sale în anii actualului cincinal.Parlamentarii polonezi au vizitat
LA C. E. I. L. SIBIU

Mobila se poate procura 
si .direct din... fabricăISIBIU (Corespondentul „Scînteii", N. Brujan). — Cumpărătorilor mobilierului produs de C.E.I.L. Șibiu li se oferă de a- cum înainte un nou și -important avantaj perjtru alegerea tipului de mobilă dorit > la sediul combinatului a fost inaugurată o mare expoziție permanentă cu cele mai noi modele aflate in producția de serie sau a căror fabricație urmpază să înceapă in trimestrul imediat următor. „Prima ediție" a expoziției prezintă vizitatorilor a- proape 80 de garnituri și piese separate de mobilier cu atrac- tive_ noutăți constructive si funcționale, precum și cu finisaje superioare — luciu oglindă, mat și natur. Pe lingă garnitura de hol ..Păltiniș" (canapea, fotolii și măsuță), bucătăria „Rodi-ca" și alte ticuri de mobilă executate la fabrica din Sibiu, un succes al expoziției îi constituie mobila produsă de fabrica din Mediaș, intrată de curînd, în funcțiune. Este vorba, printre gltele, de garnitura complexă ..Napoca" (alcătuită din 12 piese), garnitura de hol „Stil", biblioteca modulată ..Nicoleta" (din 12 corpuri), noi tipuri de birouri și altele.

distrugerii ei valoarea reală a. pagubei reieșită din calcule se ridică la 22 000 de lei — deci cu 8 000 de lei mai mult — ADAS plătește drept despăgubire suma de 22 000 de lei, și nu 14 000 de lei. sumă pentru care clădirea respectivă a fost asigurată. Totodată, trebuie reținut și faptul că despăgubirile de asigurare iau în considerare prețurile cu amănuntul ale materialelor de construcție, ceea ce face ca această formă de asigurare a clădirilor practicată de ADAS să constituie un sprijin real pentru cetățeni, aceștia avînd posibilitatea ca din sumele primite drept despăgubire să-și refacă, în starea dinaintea producerii pagubelor, clădirile avariate sau distruse.Stabilirea cu discernămînt și în timpul cel mai scurt a despăgubirilor cuvenite cetățenilor care au suferit pagube depinde .însă, în mare măsură, de promptitudinea cu care aceștia anunță Administrația Asigurărilor de Stat. Aceasta, pentru că lucrările de constatare a pagubelor nu pot fi executate cu rezultate concludente decit imediat după producerea lor. De aceea, se impune ca toți factorii interesați în soluționarea justă 

institute de cercetări și proiectări eu profil similar din România și Polonia, în probleme privind schimbul de experiență, rezolvarea în comun a unor terne de proiectare și cercetare ș.a.Apreciind activitatea depusă pînă în prezent și ținind seama de experiența acumulată și practica statornicită între organizațiile celor două țări în scouul perfecționării. în con- tinuare; a formelor de colaborare tehnico-științifică, comisia a stabilit noi măsuri pentru intensificarea și lărgirea acestei activități.Protocolul sesiunii a . fost semnat din partea română de Dinu Buznea, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, iar din partea polonă de Leszak Kasprzyk, adjunct al ministrului științei, invă- țămîntului superior și tehnicii.Cu prilejul sesiunii, delegația . polonă a vizitat unele obiective economice din țara noastră,Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere reciprocă. (Agerpres)

apoi Combinatul siderurgic, unde s-au întreținut cu cadre de conducere și specialiștii polonezi care lucrează pe șantierul Uzinei coeso- chimice. Seara, oaspeții au asistat la un spectacol prezentat de Ansamblul folcloric județean.în-cursul vizitei, delegația a fost însoțită de Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și Dumitru, Balal ia, președintele Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat a Marii Adunări Naționale, și de Jaromir Oche- duszko, ambasadorul Republicii Populare Polone la București.(Agerpres)
Modernizări 

in transportul 
feroviarCRAIOVA (Corespondentul „Scînteii", Nistor Țuicu). — în cadrul Regionalei căilor ferate Craiova se desfășoară o susținută acțiune în vederea mecanizării operațiilor de încărcare și descărcare a mărfurilor. Stațiile cu trafic mare au fost dotate cu macarale, stivuitoare, electrocare, containere. pompe pentru produse lichide, benzi transportoare, estacade pentru mărfuri în vrac etc. Ca urmare, volumul mărfurilor manipulate în prezent cu utilaje de mare mecanizare este de circa 4 ori mai mare decît- în urmă cu zece ani. Mecanizarea lucrărilor de încărcare-descărcafe are o influență pozitivă asupra reducerii staționării mijloacelor de transport și a efortului fizic, sporește viteza de circulație a mărfurilor. încă de anul trecut, pentru îmbunătățirea activității de transport a mărfurilor, in stația Craiova s-a deschis traficul de transconteinere. în a- cest scop, s-au făcut amenajări speciale pentru depozitarea și manipularea mecanizată a mărfurilor. Acest sistem prezintă numeroase avantaje, între care : micșorarea cheltuielilor de ambalare. reducerea costului transporturilor. eliminarea deteriorărilor. ritmicitatea aprovizionării, mărirea vitezelor de transport.

a cazurilor de pagube să acționeze operativ, la termenele stabilite prin normativele. în vigoare. Astfel, potrivit prevederilor Decretului nr. 471/1971, asigurați! din localitățile rurale sînt obligați să înștiințeze, in scris, în termen de 24 de ore de la producerea pagubei, comitetele executive ale ’consiliilor populare comunale, iar cei din localitățile urbane. în același termen, de 24 de ore, trebuie să anunțe unitățile ADAS. (în localitățile in care nu funcționează unități ale Administrației A- sigurărilor de Stat, trebuie înștiințate comitetele executive ale consiliilor populare orășenești sau municipale). Totodată, H.CJVL nr. 1715/1971 precizează limpede că „înștiințările făcute de asigurați se înregistrează de comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești sau municipale, ori, după caz, la unitățile ADAS, eliberîndu-se dovada înregistrării lor". Aceeași hotărâre conține și prevederea că înștiințările despre producerea riscului asigurat se trimit Unităților ADAS, de către consiliile populare, în termen de 24 de ore de la primirea și înregistrarea lor.

Manifestări
consacrate 
aniversării 
republiciiîn orașul Horezu, județul Vilcea- a avut loc vernisajul unei expoziții oglindind aspecte din lupta poporului român sub conducerea Partidului Comunist Român pentru înlăturarea monarhiei. Expoziția grupează a- proape o sută de documente originale și fotocopii, extrase din presa vremii.Expoziția va mai poposi, în cursul următoarelor săptămîni, la Drăgă- șani, Ocnele Mari, Govora, Călimă- nești și Brezoi.

★In cinstea aceluiași eveniment, la Casa municipală de cultură din Cluj a fost organizat recitalul de poezie „Te slăvim, republică", la care au luat parte poeți clujeni, iar la librăria ..George Coșbuc" a avut loc o întâlnire cu colaboratori și redactori ai Editurii Cartea Românească. La Muzeul de istorie a Transilvaniei, acad. Constantin Daicoviciu a inaugurat ciclul de expuneri „Trecutul și prezentul țării — izvor de învățăminte și patriotism".
★Simbătă s-a deschis la Cluj expoziția județeană a echipajelor pionierești „Cutezătorii", inchinată aniversării republicii. Sînt expuse diferite relicve, descoperite de elevi in cadrul unor expediții arheologice, precum și diferite obiecte și costume naționale realizate de copii.(Agerpres)

în memoria 
lui Aurel VlaicuCu prilejul comemorării a 90 de ani de la nașterea lui Aurel Vlaicu, simbătă după-amiază a avut Ioc la Deva o adunare festivă organizată de Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor în colaborare cu Comitetul județean Hunedoara de cultură și educație socialistă. în prezența unui numeros public s-au evocat momente semnificative din viata și activitatea pionierului aviației românești. Aurel Vlaicu, personalitate marcantă a științei și tehnicii românești. S-au relevat contribuția temerarului cuceritor al văzduhului și reălîzăr!le Iui remarcabile în domeniul aviației, care au ridicat ne o treaotă superioară prestigiul științei din tara noastră. , (Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru 20, 21 și .22 noiembrie, în țară: Vremea va fi îri! general frumoasă în prima .parte a . interval ului, cu cerul variabil. Apoi cerul se va înnora*  mai-accentuat,. . începând din , nord-veștul țarii. Vor . cădea ploi locale. Vînt potrivit. Minimele vor ti cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, mai co- borîte la începutul intervalului în nordul țării, unde se va produce și îngheț la sol, iar maximele vor oscila între 7 și 16 grade. Dimineața și seara se va produce ceață. în regiunea de deal și de munte se va semnala Iapoviță șț ninsoare. In București : Vreme relativ frumoasă, ou cerul variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura va crește ușor spre sfîrșitul intervalului. Ceață dimineața și seara.

( SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

fotbal Astăzi,
Astăzi se desfășoară partidele etapei a Xll-a a campionatului diviziei A la fotbal. Cele două meciuri din Capitală se vor disputa in cuplai pe stadionul „23 August" după următorul program : ora 14.39 : Rapid București—Sportul Studențesc ; ora 16,30 : Steaua București—Dinamo București.
Autombilisfii noștri conduc in „Raliul balcanic"1 *BRAȘOV (prin telefon). Aseară, la ora 21,01, adică exact după trecerea a 24 de ore de la plecare, in cel de-al VIII-lea raliu balcanic de automobilism, mai rămăseseră în cursă doar zece echipaje din cele 21 care luaseră startul din Brașov (prezenți la revizia tehnică, automobiliștii iugoslavi nu s-au prezentat la start). Interesant de observat este că printre cei rămași în cursă, la ora amintită mai sus, se numărau — contînd în lupta pentru primele locuri în clasamentul final — mașinile Renault 12 Gordini pilotate de Eugen Ionescu- Cristea. Horst Graef și Puiu Aurel, componenți ai echipei României, pre

BASCHET FEMININ

Echipa I.E.F.S. s-a calificat 
în turul al doilea 

al „Cupei cupelor"Sala Dinamo din Capitală a' găzduit ieri seară returul meciului dintre echipele I.E.F.S. București și Spartacus Anvers, contind pentru primul tur al „Cupei cupelor" la baschet feminin. Jucătoarele noastre au obținut victoria cu scorul de 74—53 (24—21).învingătoare și în primul joc (scor 76—56). formația I.E.F.S. București s-a calificat în turui al doilea al competiției, în care va întîlni echipa Slavia Praga.

ÎN JUDEȚUL HARGHITA
s-a încheiat recoltarea culturilor prășitoare 
și s-au livrat ia fondul central importante 

cantități suplimentare de cartofiOamenii muncii, români și maghiari, care lucrează pe ogoarele județului Harghita au încheiat lucrările de recoltare a culturilor prășitoare. De asemenea, ei și-au îndeplinit sarcinile de livrare a cartofilor, punînd la dispoziția statului 121 900 tone, cu 200 tone peste prevederi. Depășirea planului de livrări a fost posibilă intrueît întreprinderile agricole de stat au obținut o producție medie.de cartofi la hectar de 23 500 kg, iar cooperativele agricole 15 200 kg.în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Biroul Comitetului județean Harghita al P.C.R.. .se spune, intre altele: Succesele obținute se datorese activității neobosite desfășurate de organele și organizațiile de partid, hărniciei și devotamentului tuturor lucrătorilor din agricultură, precum și participării efective Ia lucrările de recoltare a muncitorilor.- elevilor.
y

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scînteii“ transmit:

PRAHOVA

Izvoarele de pe 
„Valea Dorului'

5$
Pe „Valea Dorului" din Sinaia se desfășoară importante lucrări pentru captarea unor noi izvoare de apă potabilă, necesară mai ales noilor locuințe recent construite în cartierul „Izvor".In același timp, la Sinaia lucrează intens la introducerea conductelor de aducțiune și la instalarea țevilor subterane. La această acțiune de larg interes, edilitar-gospodăresc participă zilnic. în mod voluntar, numeroși deputați și cetățeni ai orașului.
HUNEDOARA

5 000 000 
de flori

OLa Hunedoara s-a construit bază floricolă cu o suprafață de peste 7 hectare — Rin care 13 000 metri pătrați se află în seră acoperită. Aici vor crește anual a- proape 5 milioane de flori pentru zonele verzi din orașele și satele județului. Pentru început s-au plantat primele 40 000 de garoafe și cale. Vor fi și primele flori pe care hunedorenij le yoț oferi celor dragi, încă la sfîrși- tul acestei luiii.
CONSTANȚA

Club muncitorescLa Năvodari, pe lingă uzina de superfosfați și acid sulfuric din localitate, a fost dat în folosință un modern club muncitoresc. Noul edificiu dispune de o mare sală de spectacole, biblio- / -■

etapa a Xll-aIn țară sint programate următoarele jocuri : Universitatea Craiova— Petrolul Ploiești ; Universitatea Cluj—C.S.M. Reșița ; A.S.A. Tg. Mureș—Steagul Roșu Brașov : F.C. Argeș Pitești—Jiul Petroșani ; Farul Constanța—U.T. Arad. Partida dintre echipele Sport Club Bacău și C.F.R. Cluj a fost amînată.

cum și cele două mașini Dacia 1300 pilotate de Ilie Olteanu și Ștefan Lință. Seria abandonurilor avea să o deschidă, nu după mult timp de la plecare, unul dintre echipajele cele mai redutabile, cel al lui Ilia Ciu- brikov (Renault Alpine 1600). între a- bandonați, în cursul zilei de ieri, s-a^ numărat și echipajul nostru Motoc- Căpriță (Renault 12 Gordini). >Raliul se încheie în cursul dimineții de azi cu proba specială de viteză în coastă pe șoseaua ce urcă spre Poiana Brașov. Primul dintre concurenți este așteptat să sosească aiqi ia ora 8, urmînd a lua startul imediat in ultima probă a competiției.
TENIS

ILIE NĂSTASE 
ÎNVINGĂTOR ÎN TURNEUL 

DE LA LONDRAUltimul turneu din cadrul „Marelui Premiu — F.I.L.T." s-a Încheiat la .,Royal Albert Hali" din Londra o dată cu disputarea finalei probei de simplu bărbați in care s-au in- tîlnit tenismanii Ilie Năstase și Tom Gorman (S.U.A.). Victoria a revenit eu 6—4, 6—3 in numai 43' lui Ilie Năstase.După cum s-a mai anunțat, ediția 1972 a „Marelui Premiu — F.I.L.T." a fost ciștigată de campionul român Ilie Năstase.în finala probei de simplu femei, Margaret Court (Australia) a învins-o cu 6—1, 6—1 pe Virginia Wade (Anglia). 

militarilor, a țăranilor din localită țile necooperativizate,*  a întregii populații. In același timp, subliniem eu deplină satisfacție eă succesele noastre sînt rezultatul nemijlocit al prețioaselor indicații primite din partea dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general. pentru folosirea mai deplină a bazei tehnido-ma- teriale din agricultură și a pămîn- tultii.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune în încheiere, că vom face lotul pentru a ne îndeplini cu cinste sarcinile pe anul 1972 și în celelalte domenii ale vieții economice și sociale, contribuind pe măsura realelor posibilități și resurse de care dispunem la înfăptuirea directivelor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Naționâlă a partidului, pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

N.tecă. săli de lectură, săli de repetiție pentru artiștii amatori și pentru organizarea unor expoziții.

gospodărescLa stațiunea pentru mecanizarea agriculturii din comuna Stîl- pu s-a amenajat o turnătorie de . fontă în care se execută numeroase piese de schimb pentru o serie de mașini agricole, precum și repere metalice necesare mecanizării feymelor zootehnice. Cu spirit gospodăresc și cheltuieli minime, o magazie- puțin folosită a fost transformată în... hală metalurgică, echipată cu utilaje realizate in atelierele proprii. Pînă acum s-au realizat toate accesoriile unui lot de adăpători automate, plite pentru cantine ale S.M.A., repere pentru grapele cu discuri și altele.
BISTRIȚA- 
NASAUD

I
Pe curînd, 

într-un nou loc
de popasIn orașul' Bistrița se află tn- tr-uri stadiu avansat de construcție noul hotel care va purta denumirea de „Coroana de aur". Noul edificiu va dispune de 216 locuri în camere confortabile. iar la parter vor funcționa un restaurant, un bar de zi, unități prestatoare de servicii. Față de termenul stabilit in plan, constructorii lucrează in prezent cu un avans de 60 de zile.

ÎN JUDEȚUL OLT

Noi uoituti♦
ale industriei localeCele 6 unități de industrie locală din județul Olt au raportat cu două luni și jumătate mai devreme realizarea angajamentului anual luat în întrecerea socialistă, care se ridică la 9.3 milioane lei. Totodată. întreprinderile de industrie locală din Slatina, Balș, Caracal și Corabia și-au îndeplinit, înainte de termen, planul pe 10 luni. între altple. s-au obținut suplimentar mobilă în valoare de un milion lei, piese de schimb de peste 800 000 lei și altele.— Acordînd prioritate producerii articolelor solicitate de piață — ne spune tovarășul Marin Sandu, ing. șef al direcției județene de industrie locală — ne preocupăm stăruitor de cooperarea dintre unitățile noastre și cele republicane. Avem, în acest scop, posibilități reale pentru executarea de piese de schimb ■ sau. alte repere. Pentru Uzina de aluminiu dîn Slatina, de pildă, confecționăm la I.I.L. Oltul 'și la I.I.L. Caracal o gamă largă de pie.se de schimb, iar 70 la sută clin piesele auxiliare pentru osiile montate de la Fabrica de osii și boghiuri din Bals sint fabricate la I.I.L. Balș. Totodată, producem confecții metalice și prefabricate de beton în valoare totală de peste 14 milioane lei: pentru I.P.C.M. 7 București, la Balș și Slatina confecționăm cabine electrice, iar penteu Elec- trfrmetal Timișoara fabricăm carcase de calorifer.— Care sînt perspectivele de dezvoltare a cooperării în anul viitor ?— în vederea lărgirii acestei cooperări, la I.I.L. Caracal .s-a înființat o < secție pentru bobi- narea electromotoarelor de la uzina de aluminiu, precum și de la șlte unităti. De asemenea. la I.I.L. „Oltul" vom înființa o secție de prelucrare a otelului și una, de ■ feronerie, concomitent.' cu dezvoltarea celei de electrotehnice. Volumul produselor realizate prin cooperare se va r’dlca în anul viilor ’a aproape 50 milioane lei fate de numai circa 20 milioane cit realizăm în acest an.

Emllian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

medie.de


NAȚIUNILE UNITE

ÎMPOTRIVA FOLOSIRII NAPAIMlT.il 
ȘI A ALTOR ARME INCENDIARENEW YORK 18. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a adoptat, cu 100 de voturi, nici unul contra și 15 abțineri (printre care multe state membre ale N.A.T.O.), un proiect de rezoluție prin care se deploră folosirea napalmului și a al-

CUVÎNTUL DELEGATULUI 
ROMÂN IN COMITETUL 

POLITIC AL O.N.U.NEW YORK. — Vineri s-au încheiat dezbaterile din Comitetul politic special al Adunării Generale asupra punctului „Oficiul Națiunilor Unite de ajutorare și lucrări pentru re- fugiații palestineni în Orientul Apropiat". Au luat cuvîntul reprezentanți a peste 50 de state membre.Prezentînd poziția României față de acest punct, delegatul român, Virgil Ionescu, a subliniat că rezol
varea problemei refugiaților arabi din Palestina, ca și a persoanelor strămutate în urma războiului din iunie 1967, este strîns legată de restabilirea păcii în Orientul Apropiat. Interesele majore ale popoarelor din nceastă zonă cer imperios ca în O- rientul Apropiat să existe relații normale de conviețuire și colaborare, să se rezolve problemele divergente, a- sigurîndu-se respectarea securității și independenței fiecărui stat din regiune.„România, a subliniat vorbitorul, se pronunță cu consecvență pdntru o soluție politică a conflictului din O- rientul Apropiat, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, transpunerea în viață a acestei rezoluții fiind impusă de rațiuni politice și practice, de imperativul major al asigurării păcii și securității Orientului Apropiat și întregii lumi".
CALCULATOARELE ELEC
TRONICE IN SLUJBA DEZ

VOLTĂRIINEW YORK 18 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din New York a avut loc o conferință a grupului de experți însărcinați cu elaborarea stadiului privind aplicarea calculatoarelor electronice și a tehnicilor de calcul la procesul de dezvoltare și formele de cooperare în acest domeniu de majoră însemnătate pentru progresul economic și social al popoarelor.Organizarea acestei conferința de lucru, la cane au participat specialiști din. numeroase țări ale lumii, precum și reprezentanți ai O.N.U. și instituțiilor specializate, a fost hotărâtă priintr-o rezoluție inițiată de România și adoptată anul trecut de Adunarea Generală a O.N.U.Din partea României la această conferință a participat prof. Nicolae Teodorescu, decan al Facultății de matematică a Universității din București.
Azi, alegeri in Republica 
Federală a Germaniei

40,8 milioane de ale
gători vest-germani 
sint chemați azi in fața 
urnelor pentru a de
semna, dintr-un număr 
de 3 571 de candidați, 
pe cei 496 de membri 
ai viitorului Bundestag 
(Camera inferioară a 
parlamentului). Dacă 
condițiile meteorologi
ce — ploi, alternind cu 
ninsori, pe alocuri a- 
bundente — nu se vor 
înrăutăți in continua
re, se prevede o par
ticipare masivă la vot
— dovadă a unei cres- 
cinde sensibilizări po
litice a opiniei publice.

In campania electo
rală, apreciată ca una 
din cele mai disputate 
din perioada postbeli
că, s-au înfruntat, în
deosebi, partidele coa
liției guvernamentale
— social-democrat si 
liber-democrat — și 
principala formație a 
opoziției — partidul U- 
niunea creștin-demo- 
crată și ramura sa ba
vareză — Uniunea 
creștin-socială. Parti
dele coaliției guverna
mentale s-au prezen
tat în fața alegătorilor 
relevind bilanțul reali
zărilor pe plan extern 
ale cabinetului Brandt- 
Scheel, îndeosebi în 
privința a ceea ce se 
numește aci „Ostpoli- 
tik" (politica fațp de 
Răsărit), adică pașii 
intreprinși în direcția 
normalizării și dezvol
tării relațiilor cu țări
le socialiste, inclusiv 
cu R.D.G. Subliniind 
contribuția pe care a- 
ceastă orientare a a- 
dus-o la înseninarea 
orizontului politic in
ternațional, programul 
social-democraților, ca 
și cel al liber-demo- 
craților, precum și de
clarațiile liderilor lor 
preconizează promo
varea ei și in viitor.

Este semnificativ că 
în cursul campaniei 
electorale, liderul opo
ziției, Rainer Barzel, ca 
șt fostul ministru de 
externe, Schroder, au 

recunoscut in declara
ții publice caracterul 
ireversibil a ceea ce 
s-a întreprins pină a- 
cum. Ei au arătat că în 
eventualitatea unei gu
vernări creștin-demo- 
crate au intenția să 
pornească în politica 
externă de la realită
țile existente. Paralel 
cu aceasta, ei au făcut 
și un șir de declarații 
de condiționare sau 
temporizare a semnării 
tratatului cu R.D.G.

Abținindu-se în fapt 
de la polemică in sfe
ra politicii externe, o-

CORESPONDENTA 
DIN BONN

poziția a preferat să-și 
concentreze atacurile 
în domeniul situației 
economice interne, de- 
nunțind îndeosebi ceea 
ce a denumit „lezarea 
intereselor maselor de 
consumatori", datorită 
inflației. Liderii social- 
democrați au arătat că, 
in ciuda reformelor 
întreprinse, procesul 
inflaționist nu a putut 
fi stăvilit, cu atit mai 
mult cu cit cauzele 
sale derivă, după apre
cierea lor, in primul 
rind din conjunctura 
economică și financia
ră de pe piața occi
dentală.

Partidul Comunist 
German — care se 
prezintă la alegeri 
pentru prima oară de 
la constituirea sa cu 
trei ani in urmă — a 
sprijinit în programul 
său electoral și in cam
pania desfășurată ca
lea spre destindere in 
Europa și măsurile 
coaliției guvernamen
tale in acest sens, pe 
plan intern pronun- 
țîndu-se pentru drep
turi sociale largi ale 
celor ce muncesc, opri
rea creșterii prețurilor 
și chiriilor, precum și 
alte măsuri în favoarea 
maselor populare.

tor arme incendiare în timpul conflictelor militare. Rezoluția, rezultată din raportul Comitetului de ex- perți al O.N.U. privitor la napalm — din care a făcut parte și România — Cere interzicerea unor asemenea arme care, în timpul conflictelor militare, provoacă numeroase victime și mari suferințe, în principal în rândurile populației civile.Au mai fost adoptate rezoluții privitoare Ia experiențele nucleare, precum și una prin care Agenția internațională pentru energia atomică este chemată să studieze posibilitățile și mijloacele pentru a facilita accesul neîngrădit al țărilor în curs de dezvoltare la cuceririle științei și tehnologiei nucleare în vederea progresului lor economic și social.

Un detașament al forțelor patriotice din Guineea-Bissau se pregătește pentru o nouă acțiune de luptă

AMPLIFICAREA LUPTEI 
DE ELIBERARE 
ÎN ANGOLA

• INTERVENȚIA REPREZEN
TANTULUI M.P.L.A. ÎN CON

SILIUL DE SECURITATEîn cadrul dezbaterilor privind politica colonialiștilor portughezi în Africa australă, Consiliul de Securitate a fost informat vineri seara, de către Manuel Jorge, reprezentant al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), despre situația din acest teritoriu. în expunerea sa, M. Jorge a subliniat că lupta de eliberare, începută de forțele patriotice în anul 1961, continuă să ia amploare în Angola, unde o treime din teritoriu a fost eliberată. El a cerut Consiliului de Securitate să impună Portugaliei încetarea vărsărilor de singe în Angola, Mozam- bic și Guineea-Bissau și să transfere puterea politică reprezentanților popoarelor din aceste trei teritorii.

Confruntarea care a 
precedat scrutinul a 
îmbogățit obișnuitul 
peisaj electoral vest- 
german cu elemente 
inedite, ca apariția 
grupurilor de inițiativă 
cetățenească în spriji
nul P.S.D. și P.L.D. La 
rindul lor, U.C.D.— 
U.C.S. au recurs la o 
maximă mobilizare a 
mijloacelor publicitare 
— de la înserarea unor 
pagini întregi de pro
pagandă in ziarele de 
mare tiraj și pină la 
utilizarea serviciilor 
unor vedete ale recen
tei olimpiade.

Mărturie a interesu
lui pe care consultarea 
electorală de azi îl tre
zește și pe plan in
ternațional o constituie 
faptul că la Bonn se 
află, pentru a urmări 
alegerile, circa 1 000 de 
reprezentanți ai presei 
și radioteleviziunii din 
numeroase țări ale 
lumii.

Sistemul electoral 
vest-german foarte 
complex (fiecare ale
gător își exprimă un 
dublu vot, in favoarea 
unui candidat sau al
tuia la nivelul circum
scripției electorale și 
în favoarea unui partid 
sau altuia la nivelul 
lănderelor; partidul 
care nu obține un mi
nimum de 5 la sută din 
voturi neputînd să fie 
reprezentat în Bundes
tag) este de natură 
să facă dificile pro
nosticurile. Dar da
torită unei rețele 
de computere conec
tate la punctele e- 
lectorale considerate 
cheie, tendințele gene
rale ale scrutinului pe 
întreaga țară vor putea 
fi cunoscute încă îna
inte de ora 19, ora lo
cală (20, ora Bucu
rești), rezultatele de
finitive urmind a fi 
cunoscute in cursul 
nopții de duminică 
spre luni.

Romulus 
CAPLESCU

mîine, la paris O nouă îiitîliiire 
Le Duc Tho-H. KissingerPARIS 18 (Agerpres). — Agenția vietnameză de informații a difuzat la Paris o declarație în care anunță că, la 20 noiembrie, în capitala Franței va avea loc o nouă întîlnire între Le Duc Tho, consilier special al de-DECLARAȚIE A M. A. E.AL R. D. VIETNAMHANOI 18 (Agerpres). — După cum informează ageriți» V.N.A., Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității, la 17 noiembrie, o declarație în care se arată că, în ultimele zile, paralel cu intensificarea bombardamentelor efectuate în Vietnamul de sud, Administrația S.U.A. a dublat numărul avioanelor utilizate în atacurile împotriva R. D. Vietnam. In același timp, nave militare ame-

*

*

BONN 18. — Trimisul special Agerpres, V. Crișu, transmite : Ansamblul folcloric „Mureșul" din Tirgu Mureș, Care întreprinde un turneu în R.F. a Germaniei, a prezentat la „Biihnen Theater" din Miinchen un reușit program artistic, care s-a bucurat de un deosebit succes.Presa din Miinchen a publicat fotografii de la spectacol, făcînd aprecieri elogioase cu privire la nivelul artistic al spectacolului.Spectacolele ansamblului folcloric mureșan se înscriu în amplul program de manifestări cul- tural-artistice românești consacrate apropiatei aniversări a unui sfert de veac de la proclamarea republicii.
★HELSINKI. — în cadrul manifestărilor culturale organizate

Convenție româno-ira- 
nitmă La Mlnisterul Agriculturii și Resurselor din capitala iraniană a avut loc semnarea unei convenții sanitar-veterinare între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul imperial al Iranului. Din partea română, convenția a fost semnată de Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, iar din partea iraniană de Mansour Rouhani, ministrul agriculturii și resurselor naturale.

Conferința societăților de 
Cruce Roșie și Semilună 
Roșie din țările balcanice, desfășurată la Opaitija — R.S.F. Iugoslavia — între 13 și 18 noiembrie, a discutat probleme legate de activitatea de Cruce Roșie ca factor de pace, munca de Cruoe Roșie în rândul tineretului, în domeniul medico- sanitar și al dreiptulrii international umanitar, precum și unele aspecte referitoare la colaborarea între societățile naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie din Balcani. Din partea țării noastre a participat o delegație condusă de președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, general-colonel Mihai Burcă.

Partidul Comunist din 
Republica Shri Lanka a dat publicității o declarație în care își exprimă sprijinul față de acțiunile întreprinse de guvern în interesul oamenilor muncii.. în același timp, declarația preconizează adoptarea u- nor măsuri ferme în vederea soluționării problemelor economice cu care este confruntată țara. In domeniul politicii externe, P.C. din Shri Lanka se pronunță pentru intensificarea cooperării cu țările socialiste.

Confederația oamenilor 
muncii din America Latină a dat publicității o declarație în care se arată că în unele țări latino-americane — Haiti, Paraguay, Republica Dominicană — s-au adoptat măsuri represive împotriva muncitorilor și a organizațiilor lor. a activiștilor sindicali, restrîngîndu-se permanent drepturile acestora. Declarația condamnă, de asemenea, acțiunile companiei nord-americane „Kennecott" împotriva Republicii Chile, socotmdu-le acte de agresiune față de o țară care își apără drepturile sale suverane. 

legației R.D. Vietnam la conferința cvadripartită în problema vietnameză, și Henry Kissinger, consilier special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.
ricane au atacat un mare număr de regiuni de coastă.Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, se arată în declarație, condamnă aceste acțiuni și cere Administrației americane încetarea imediată a bombardamentelor, a minării și blocadei porturilor Vietnamului de Nord și a tuturor acțiunilor care lezează suveranitatea și securitatea R.D.V.

agențiile de presă transmit:
în Finlanda, Televiziunea finlandeză a programat, in intervalul noiembrie-decembrie a.c., serialul „Urmărirea", închinat luptei comuniștilor și Uteciștilor români în anii ocupației fasciste, precum și mai multe filme artistice românești. *La Accademia di Romania din 
capitala Italiei a fost inaugurată 
expoziția pictorului Carlo Mar- 
cantonio, in cadrul căreia sint 
expuse lucrările realizate după 
o vizită făcută in România.

Pictorul Carlo Marcantonio a 
fost prezentat de poetul Elio Fi
lippo Accrocca, care a citit, in 
continuare, din versurile sale 
dedicate țării noastre, apărute in 
volumul „Hoinărind prin Eu
ropa".
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Primul ministru ai Fran

ței, Pierre Messmer, a primit sâmbătă pe Ekaterina Furțeva. ministrul culturii al U.R.S.S., care se află într-o vizită oficială în Franța, a- nunță agenția T.A.S.S.
Consiliul guvernatorilor 

din țările exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.) s-a întrunit, între 15 și 17 noiembrie, la Viena, în vederea pregătirii conferinței ministeriale ordinare, care se va deschide la 29 noiembrie la Lagos, în Nigeria. După cum s-a anunțat, două probleme vor figura pe ordinea de zi a discuțiilor viitoarei întruniri : alegerea unui nou secretar general și stabilirea bugetului organizației.

La Bratislava s a încheiat cel de-al III-lea concurs internațional în domeniul activității științifice studențești, organizat de Școala superioară economică din capitala Slovaciei. La această manifestare a participat și o delegație de studenți de la Facultatea de știinte economice din cadrul Universității „Babeș- Bolyai" din Cluj. După reprezentanții țării gazdă, concurent ii români au obținut cel mai mare număr de premii : doi au ocupat locul 1, doi locul 2, unui locul 3, iar doi au primit mențiuni.
Convorbiri chino-nepa- 

10Z6 ASentia China Nouă informează că la Pekin au continuat, sîm- bătă, convorbirile dintre Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Kirti Nidhi Bista, primul ministru al Nepalului, aflat într-o vizită în China. în aceeași zi, Ciu En-lai și Kirti Nidhi Bista au semnat un acord de cooperare economică și tehnică între China Și Nepal.
Delegația parlamentară 

cehoslovacă,în frunte cu A!ois Indra, președintele Adunării Federale a R.S. Cehoslovace, a părăsit Tokio, plecînd spge patrie, după o vizită oficială în i Japonia, la invitația parlamentului acestei țări. Parlamentarii cehoslovaci au avut convorbiri cu membri ai Dietei japoneze, cu reprezentanți ai Ministerului de Externe și ai cercurilor economice nipone în legătură cu relațiile dintre cele două țări și unele probleme ale situației internaționale.
Un acord de principiu «-» realizat în urma convorbirilor de la Moscova dintre reprezentanți ai fir

REUNIUNEA
A. E. L. S.

Comerțul Est-Vest — element 
important in dezvoltarea 

schimburilor mondialeVIENA 18 (Agerpres). — La încheierea sesiunii Consiliului ministerial al Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), desfășurată la Viena, a fost dat publicității un comunicat în care țările membre își exprimă hotărârea de a continua colaborarea și după retragerea Marii Britanii și Danemarcei, ca urmare a intrării lor, la 1 ianuarie 1973, în Piața comună.Abordând problema relațiilor comerciale și financiare internaționale, comunicatul A.E.L.S. menționează că miniștrii țărilor membre „au fost de acord asupra importanței și urgenței reformei sistemului monetar occidental". Comunicatul arată în încheiere că participanții au subliniat că „promovarea, în continuare, a comerțului Est-Vest constituie un element important în procesul general de dezvoltare a comerțului mondial".
Pentru înfăptuirea 

imediată a reformei 
agrare in IndiaDELHI 18 (Agerpres). — Secretarul Consiliului Național al Partidului Comunist din India, Bhupesh Gupta, liderul fracțiunii parlamentare a partidului comunist, a rostit, în Camera Superioară a Parlamentului Indiei, un discurs în care a chemat la înfăptuirea imediată a reformei agrare în toate statele țării. Deputatul comunist a evidențiat necesitatea înlăturării imediaite a tuturor piedicilor create de elementele latifundiare și de reacțiunea feudală, pentru înfăptuirea prevederilor legii cu privire la reforma agrară.

melor vest-germane „Korf Stahl Ag” și „Salzgitter Ag“ și reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior și Ministerului Siderurgiei al U.R.S.S., cu privire la colaborarea în construcția unui combinat metalurgic pentru producerea de o- țeluri de înaltă calitate pe teritoriul sovietic.
Prima Adunare Națională 

a muncitorilor chilieni din 
sectorul economiei de stat și-a început lucrările la Santiago de Chile. Reuniunea, care are drept scop discutarea planului de dezvoltare industrială pe 1973, a fost deschisă de Jorge Godoy, reprezentant al Centralei unice a muncitorilor din Chile — cea mai mare organizație sindicală din tară.

0 reducere cu 20 Ia sută 
a taxelor vamale de import la 1 865 produse industriale și prelucrate, cu începere de la 22 noiembrie, a fost anunțată în Japonia de un purtător de cu- vint guvernamental. Acțiunea face parte din complexul de măsuri preconizate pentru evitarea reevaluării yenului. Printre articolele care vor fi afectate figurează aparatele de radio, foto și automobilele, produse cu o pondere de 68.6 la sută din volumul global al importurilor nipone.

Comunicatul comun e- 
gipteano-tunisian, publicat !n urma vizitei întreprinse în R.A.U. de primul ministru al Tunisiei. Hedi Nouira, relevă dorința celor două țări de a-și dezvolta în continuare relațiile în toate domeniile. Totodată, se a- preciază că eforturile în vederea consolidării cooperării între țările Maghrebului, precum și constituirea Confederației Republicilor Arabe sint acțiuni menite să ducă la realizarea aspirațiilor de unitate ale lumii arabe.

AI VUI-lea congres al 
Uniunii Progresiste Senega- 
leze, P®rtidul de guvemămînt, va avea loc la Dakar în zilele de 16—18 decembrie. Congresul a fost convocat eu un an înainte de încheierea celui de-al treilea plan de dezvoltare economică și socială a țării, participanții urmind să facă un bilanț al rezultatelor obținute și să stabilească unele măsuri de viitor. Totodată, se vor dezbate probleme privind organizarea alegerilor prezidențiale si legislative din 28 februarie 1973.

Un puternic ciclon a bîn- tuit asupra zonelor de coastă ale Peninsulei Ciukotka, din nord-estul Uniunii Sovietice, relatează agenția T.A.S.S. Pe alocuri s-au produs puternice furtuni de zăpadă, iar viteza vîntului a atins 40 metri pe secundă. Ciclonul a cuprins întreaga regiune Magadan, fiind deosebit de puternic pe litoral. Locuitorii regiunilor afectate au organizat imediat echipe operative de luptă împotriva ciclonului, evacuînd cartierele din apropierea cheiului portului Bering și punînd la adăpost bunurile populației.
Peste 54 000 cazuri de 

Variolă Potrivit aprecierilor Organizației Mondiale a Sănătății, la data de 14 noiembrie a.c, existau în întreaga lume 54 443 de cazuri de variolă, cu 26 la sută mai mult de- cît în aceeași perioadă a anului trecut.

încheierea vizitei in U. R. S. S.
a delegației de partid și guvernamentale 

a R. P. BulgariaMOSCOVA 18 (Agerpres). — în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei în U.R.S.S. a delegației de partid și guvernamentale a R.P. Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, se relevă că în cursul convorbirilor avute cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, s-a dat o apreciere favorabilă dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniile politic, economic, cultural, evidențiindu-se, totodată, posibilitatea extinderii colaborării.Apreciind că în prezent există
Venezuela trebuie să-și dezvolte 

relațiile cu țările socialiste
/

• Declarațiile lui Lorenzo Fernandez, candidat la func* * t 
ția de președinte din partea partidului C.O.P.E.I.

’ Recent, guvernul e- 
i giptean a aprobat li- ’ niile generale ale bu- \ getului de stat pe anul < 1973, aflat acum în
I dezbaterea Adunării 
l Poporului. Potrivit ci- .’ frelor date publicității ) după reuniunea cabi- 
i netului, noul buget va ’ avea o importanță 
i deosebită în realizarea ; proiectelor de dezvol- ) tare a țării, întrucât i anul 1973 este primul> an al planului dece- 
l nai. Din cele 450 demilioane de lire alo- Ț cate investițiilor, cea i mai mare parte sint 1 destinate dezvoltării 
l industriei, agriculturii, ’ construcției de locu- ! ințe, extinderii mij- 
l loacelor de comunica- 
J ție. Volumul produc- 
ț ției industriale, spre i exemplu, va spori cu* 164 milioane lire. Acest ( lucru va fi posibil, intre altele, datorită 
ț intrării în funcțiune a l numeroase obiective :> noul furnal înalt al 
i complexului siderur- / gic Heluan, o serie de 
ț fabrici de produse chi- 
1 mice, coloranți, hîrtie, ’ filaturi și țesătorii, 
ț Noilor vlăstare ale i industriei egiptene li> se va adăuga de ase

CARACAS 18 (Agerpres). — Popoarele și guvernele țărilor socialiste doresc pacea și luptă pentru menținerea eî, a declarat, la un mare miting desfășurat la Caracas, Lorenzo Fernandez, candidat la funcția de președinte al tării din partea partidului C.O.P.E.I., de gu- vernămînt. Venezuela, ca și celelalte țări latino-americane, a spus el, trebuie să-și dezvolte relațiile

Sesiunea generală a Aca
demiei de Științe a R.S. 
Cehoslovace 3 hotarit să •- leagă 14 noi membri de onoare ai Academiei dintre personalitățile științifice de prestigiu internațional. Printre acestea se numără și acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România.
Acord interyemenit privind 

retragerea reciprocă a trupelorADEN 18 (Agerpres). — Republica Democratică Populară a Yemenului și Republica Arabă Yemen au încheiat un acord privind retragerea trupelor nord-yemenite din regiunea Daleh, ocupată în timpul incidentelor care au avut loc recent între cele două țări, concomitent cu retragerea forțelor sud-yemenite in taberele lor — anunță agenția France Presse. Acordul a fost semnat în localitatea Dha- la, situată la 130 kilometri nord de Aden, de Mohamed Abdel Khamiri, ministrul sud-yemenit al informațiilor, reprezentant personal al președintelui Salem Robaya Aii, și de 
' R. A. EGIPT

I Bugetul dezvoltării
; în dezbaterea
[ Adunării Poporuluimenea fabrica de produse sodice de la Alexandria, care este construită în cooperare cu România.Presa egipteană a- cordă o atenție deosebită dezbaterilor care au loc în legătură cu adoptarea noului buget, exprimîn-

CORESPONDENȚ A 
DIN CAIRO

du-și satisfacția pentru succesele realizate de economia națională . și pentru perspectivele îmbucurătoare ce se deschid în fața ei. Ziarele califică noul buget ca un buget al dezvoltării și al continuei întăriri a forței economice a E- giptului. Ele arată că, datorită rezultatelor obținute în ultimii ani, statul egiptean și-a făurit o temelie materială ce constituie un punct de plecare pentru noi realizări. „Sectorul industrial care reprezintă speranța noastră în e-

condiții favorabile pentru o însănătoșire radicală a situației în Europa, pentru dezvoltarea cooperării economice, științifice și tehnice reciproc avantajoase între toate statele europene, părțile au subliniat, de asemenea, că au fost create condițiile pentru pregătirea practică a conferinței general-europene de securitate.Uniunea Sovietică și Bulgaria s-au pronunțat, totodată, pentru întărirea păcii și securității în Balcani'.Delegația de partid și guvernamentală bulgară a invitat o delegație de partid și guvernamentală sovietică să facă o vizită oficială de prietenie în Bulgaria. Invitația a fost acceptată.

cu aceste state. Ca țară suverană, a subliniat Lorenzo Fernandez. Venezuela nu trebuie să-și orienteze politica externă într-o singură direcție, ci trebuie să întrețină relații eu toate statele lumii.în încheiere, reprezentantul partidului C.O.P.E.I. s-a pronunțat pentru adoptarea unor măsuri care să ducă la întărirea suveranității naționale a Venezuelei.

Un incendiu Izbucnit h mina „Lenin" din localitatea Wesola (Polonia), din motive încă necunoscute, a pus în pericol viata a 81 de mlheri, transmite agenția P.A.P. Prin eforturile echipelor de salvare, 54 de mineri au fost salvați. Șapte persoane și-au pierdut viața. Se fac cercetări pentru stabilirea căușelor accidentului.

comandantul Abdallah Al Rahi, reprezentant militar al șefului statului nord-yemenit, Abdul Rahman Al Iri- ani, în prezența membrilor comisiei militare interyemenite și a observatorilor Ligii Arabe pentru supravegherea încetării focului la granița dintre cele două țări.După cum relevă agenția France Presse, acordul prevede ca trupele să fie retrase în decurs de o săptămână, concomitent cu efectuarea unor operațiuni de deminare în anumite re-'. giuni. Au fost formate două comisii interyemenite pentru coordonarea a- plicării acordului.

conomia națională a Egiptului — scrie „Al Ahram" — a ajuns la un grad de soliditate care-i permite să furnizeze cea mai mare parte a investițiilor cerute în fiecare an de completarea ramurilor sale. Acest succes al sectorului public exprimă, de asemenea, eforturile și capacitățile creatoare ale poporului".Dezbaterile pe marginea bugetului se integrează intensei activități politice ce se desfășoară în aceste zile în Egipt și care își găsește pe larg o- glindirea în coloanele ziarelor. Astfel, presa a acordat o atenție deosebită întîlnirilor pe care președintele Anwar Sadat le-a avut în această săptă- mînă cu cadrele politice ale țării (membrii secretariatului general și secretarii Uniunii Socialiste Arabe din guvernorate), întîlniri în cursul cărora au fost dezbătute cele mai importante probleme ale situației interne și externe.
Nicolae N. LUPU
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