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FLACĂRA CREAȚIEI
ECONOMIA NAȚIONALĂ PUNE IN CENTRUL ATENȚIEI

O SARCINĂ DE PRIM ORDIN

Stăvilirea consumurilor
supranormative de metal,
lemn, cocs și combustibil

mijlocie și platbandă (la Combina
tul siderurgic din Galați), fero-man- 
gan pentru oțel Martin, combustibil 
convențional pentru amoniac, che
restea de rășinoase pentru uși, fe
restre și mobilă, combustibil 
vențional pentru transporturi 
tuate cu locomotive cu aburi 
scl, pe cale normală și altele.

Dar tot atit de adevărat este și

Sînt multiple căile de creștere a 
eficienței întregii activități economi
ce. Intre acestea, după cum a subli
niat în repetate rinduri conducerea 
partidului, un loc central îl ocupă 
reducerea cheltuielilor de producție 
și — in primul rind — a celor ma
teriale, prin micșorarea continuă a 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, energie electrică, 
combustibil ș.a. Orice realizare in a- 
cest domeniu — și cu toți sin tem in
teresați ca realizările pe acest tărim 
să fie cit mai mari — se înscrie in 
eforturile generale ale întregului po
por, în marea întrecere socialistă 
de a îndeplini cincinalul Înainte de 
termen, la un nivel calitativ supe
rior și cu eficiență crescută. Cu cit 
sint mai bine gospodărite și valori
ficate resursele materiale ale tării, 
cu cit sint mai reduse cheltuielile de 
producție, cu atit sporește mai ra
pid venitul național — sursa unică 
de dezvoltare ascendentă a econo
miei, de ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Este de relevat că numeroase co
lective de întreprinderi au obținut 
in acest an rezultate bune in do
meniul reducerii normelor de con
sum industrial. Datele de care 
dispunem arată că. in trei trimes
tre din acest an, la consumul total 
de metal în ramura industriei con
strucțiilor de mașini și a prelucrării 
metalelor, de pildă, s-a realizat o 
economie efectivă, față de nivelul 
normelor prevăzute In planul de stat 
departamental și uzinal, de 13107 
tone. Totodată, economii mai impor
tante s-au înregistrat la lemn de 
mină și cherestea pentru cărbune 
extras, sleburi din oțel-carbon slab 
aliat și aliat pentru tablă groasă.

con- 
efec- 

91 Die-

a pune capăt risipei
faptul că aceste economii puteau fi 
și mai substanțiale. In primul rind 
la metal, materie primă de bază în 
activitatea industrială. Este drept, 
în ansamblu, nouă ministere econo
mice au înregistrat importante eco
nomii de metal (excepție făcind Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor). însă economiile 
totale de metal se puteau ridica in 
perioada amintită la 28 150 tone, dacă 
40 de întreprinderi nu depășeau con
sumurile prevăzute. Deoarece unită
țile fostului Minister al Industriei 
Construcțiilor de Mașini Sint cele 
mai mari consumatoare de me
tal, să adîncim analiza asupra mo
dului de gospodărire a acestuia in 
Întreprinderile respective. Un număr 
de 83 întreprinderi au consemnat

economii, față de consumul nor
mat, iar 23 au depășit consumul, ast
fel incit economia rezultată pe to
tal este de numai 5 938 tone metal. 
Depășiri dăunătoare economiei, da
torate In principal utilizării unor 
materiale de dimensiuni cu abateri 
față de prevederile tehnologiilor, din 
cauza nerespectării în întregime a 
obligațiilor contractuale de către a- 
numiți furnizori ; ritmului încă ne
satisfăcător de desfășurare a acțiu
nii de reproiectare și modernizare a 
produselor, de aplicare și extindere 
a unor tehnologii noi de fabricație ; 
menținerii unui procent ridicat de 
rebuturi, mai ales in sectoarele cal
de ale construcției de mașini.

Pe uzine, analiza Influenței aba
terilor de la disciplina tehnologică, 
precum și a rebuturilor asupra con
sumurilor suplimentare de metal 
oferă concluzii diferite și, ca atare, 
măsurile ce se impun să fie lupte 
în scopul prevenirii acestor pierderi 
sint diverse de la o unitate la alta, 
între acestea, un „record" nedorit 
ii deține uzina „Tractorul” din Bra
șov : 1 223 tone metal consumat in 
plus din cauza indisciplinei tehno
logice și 1 160 tone metal „devorat" 
de rebuturi. Sint oare o fatalitate a- 
pariția și perpetuarea unor astfel da 
pierderi ? Nu ! Iată ce arată fap
tele. Uzine ca „Progresul” din Brăila, 
„Steagul roșu" Brașov, „1 Mai" Plo
iești au depășit consumurile de 
metal, datorită rebuturilor, cu sute 
și sute de tone, in timp ce altele 
— „Semănătoarea" și „Vulcan" din 
București, Uzina mecanică Mirșa, 
Uzina de vagoane Drobeta Turnu- 
Severin — au Înregistrat la acest ca-

(Continuare in pag. * Vil-a)

Folosind din plin fiecare clipâ bună de lucru, la cooperativa agricolă 
Roșia, județul Sibiu, se lucrează intens la semănat.

organizare exemplară,
întrajutorare pentru
încheierea recoltării
și insămînțărilor pe
ultimele suprafețe!

Citiți in pagina a lll-a relatările

corespondenților „Scînteii"
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PE O VATRĂ DE FOC
A DOBROGEI

O nouâ secție, cu utilaje de 
Inaltâ tehnicitate, la Fabrica de 
cabluri și materiale electroizo- 
lante : secția de produse pe 

bază de mică

Foto : S. Cristian
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„Cine își mânîncăsămința de in OMUL

își mănîncă și cămașa<c FATĂ IN FAȚĂ

Iată unul dintre cele mai expre
sive proverbe in care ironia, cu iz 
de amărăciune, se imbină cu a- 
vertismentul rodind in povață sub
tilă, fără ostentație, in îndemn 
la cumpătare, la spirit gospodă
resc și previziune.

Nu e greu să ne imaginăm in- 
timplarea — sau intimplările — 
care au precedat o asemenea me
morabilă formulare. Nu e greu 
să-l imaginăm pe îndărătnicul 
gospodar stind iarna la gura so
bei și pocnind intre măsele se
mințele de in, uitind — pentru 
deliciile trăite prin cerul gurii — 
de ogorul care visa sub zăpadă 
germinațiile din primăvară.

Dar primăvara era departe de 
iarnă. Afară ningea cu fulgi le
neși, intr-o cernere fără de sfir- 
jit. Iar la lumina blindă a focului, 
savurind gustul uleios al semințe
lor de in, gospodarul nostru se 
lăsa pradă uitării. Poate că mai 
aprigă, femeia lui îl va fi admo
nestat cu vorbe oțărite. Numai că 
el — imperturbabil ori arțăgos — 
n-a voit s-o asculte.

Apoi a venit primăvara, au dat 
mugurii. Ogorul lui a rămas ne
semănat. Cind ogoarele vecinilor 
s-au albăstrit de florile inului, al 
lui oferea privirilor doar imagi
nea monotonă a verdelui buruieni
lor. Iar cind alții au inceput să 
stringă tulpinile fragile de in din 
care femeile aveau să țeasă, după 
metamorfozele cunoscute, pinza 
pentru cămăși, gospodarului nos
tru ii va fi rămas doar putin
ța de a-și privi a pagubă ogo-

rul sterp. Și va fi descoperit a- 
tunci că, in fapt, iarna nu mincas* 
doar semințele de in, ci chiar pro
pria cămașă. Dar era prea tîrziu...

Desigur, intimplarea imaginată 
poate fi acuzată de simplism ; dar 
orice proverb apare, prin definiție, 
în veșminte simpliste. Cu atit mai 
mult cu cit in alte ipostaze poves
tea se repetă, din păcate^ nu o dată.

Mergi intr-o comună și te ui
mești de producțiile record ob
ținute. Alături, în satul vecin, afli 
că pămintul s-a arătat foarte zgir- 
cit. Căutind explicații, afli, intre 
iltele, că totul a pornit de la ca
litatea semințelor, ci primii nu 
ți-au îngăduit să arunce in brazdă 
semințe de care or fi, iar ceilalți, 
dimpotrivă.

Or, mergi Intr-o întreprindere 
și constați risipă de materiale, de 
forță de lucru, pierdere de timp. 
Și ii întilnești, mai apoi, supărați 
că neindeplinirea sarcinilor de plan 
nu a avut deloc efecte fericite 
pentru ei inșiji. ti vezi atunci pe 

• — • • • • aler-
cău- 

neim- 
fond, 
prea

„gospodarii" de aici gifiind, 
gind in dreapta și-n stingă, 
tind justificarea propriilor 
pliniri in... hirtii. Cind, in 
ele se află in risipa mult 
costisitoare. E un alt mod de a-ți 
minca, o dată cu semințele, și că
mașa.

Sau, mai întilnești mentalități 
după care tot ce produci trebuie 
și 'cheltuit, consumat, fără umbră 
de preocupări de perspectivă. Ca 
in cazul unor cooperative care nu 
bătut pasul pe loc, in timp ce al-

tele, unde există grijă pentru in
vestiții, au devenit milionare și 
multimilionare. Și vă rog să mă 
credeți că in șifonierele din casele 
membrilor acestora sint mult mat 
multe cămăși decit in ale celor
lalți.

Pentru oameni cu o asemenea 
falsă optică gospodărească, ideea 
de acumulare are contururi foarte 
vagi. Ei nu sint in stare să înțe
leagă că zilei de azi ii urmează 
ziua de miine, și că miinele va fi 
mai bun doar dacă-l pregătești, 
dacă știi să semeni mai binele, ca 
să-l poți culege inzecit. Este un 
adevăr cu caracter universal in 
peisajul societății noastre — vala
bil de la casa gospodarului, la lo
cul lut de muncă, și de aici pe pla
nul întregii economii naționale, al 
cărei dinamism și ritm de progres, 
sint condiționate tocmai de nivelul 
acumulărilor. „Adună cu firul ca să 
ai cu grămada" — glăsuiește o altă 
inestimabilă reflecție populară. Va
labilă și ea. atit pentru unitatea 
economică dar și pentru gospodăria 
fiecăruia dintre noi. Și uitată cite- 
odată, intr-un loc sau altul, de oa- 

proverbului, 
de in iși mă-

meni core, vorba 
„minclndu-și sămința 
nincă și cămașa".

Dumneavoastră ați 
menea gospodari ? Dacă da, 
tați-i să învețe proverbul. SS-l în
țeleagă și, mai ales, să-l aplice. O 
să le fie de folos.

Lor — și nouă tuturor.

cunoscut ase- 
aju-

Nicolae DRAGOȘ 
_____________________/
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FIȘIER SOCIAL

Poezia a însoțit dintot- 
deauna drapelele de ex
taz și de speranță ale lu
mii, slujind cu credință 
Umanitatea. Poeții tutu
ror timpurilor de la Ho
mer încoace, și de dincolo 
de el — este vorba bine
înțeles de marii poeți — 
au fost cîntăreții de argint 
ai epocii lor de aur. No
țiuni ca : libertate, pace, 
iubire, patrie, univers au 
revenit ca un laitmotiv 
in operele lor, fiindcă a- 
cestea rămin mereu pen
tru creatori_ niște 
predilecte, 
lecte și de ce s-or 
drăgostit poeții de 
Simplu. Simplu ca bună 
ziua. Un creator a fost, 
este, trebuie să fie un om 
al Cetății, un om al lumii, 
și, în primul rind, al tim
pului său. Opera trebuie 
să includă marile idei re
formatoare, revoluționare, 
idei care schimbă fața lu
mii, sufletul omului, idei 
ce trebuie să devină 
poezie, poezie care să fie 
o veritabilă întruchipare 
a vieții. Este demn a ni-1 
reaminti aici pe G. Ibrăi- 
leanu, care, din turnul lui 
de lumini, ne spune și a- 
cum : — „Nu te certa cu 
viața ! Nu fi o ființă ab
stractă". Aceasta Înseam
nă că poetul trebuie să 
privească întotdeauna via
ța cu gravitate. Să i se 
dedice fierbinte, total, cu 
o sinceritate absolută, 
fiindcă, vorba lui Cham- 
fort — „Un om fără înăl
țime de suflet nu poate 
fi bun". Deci poetul tre
buie să fie cu inălțime de 
suflet fiindcă el are da
torii imense față de socie
tate, în speță, azi, la noi, 
față de societatea socia
listă. Poezia trebuia să 
ridice omul pe treptele 
cele mai înalte ale dem
nității, să-l facă părtaș 
conștient și entuziast la 
edificarea noii orînduiri. 
Cind scriu aceste rînduri 
îmi revin în minte versu
rile lui Eminescu din 
„împărat și proletar", a- 
propos ne menirea poetu
lui. care clama : „Zdro
biți orinduiala cea crudă

teme
De ce predi- 

fi in
ele ?

îmi place să-mi în
chipui acest petic de 
pămînt cuprins intre 
chenarele Dunării și 
ale mării ca pe o pîn- 
ză uriașă in fața că
reia lucrează cu sirg 
și pasiune, cu dăruire 
și har, un pictor ne
întrecut El pregăteș
te clmpul încă de la 
topirea primelor ză
pezi cu un verde crud, 
dens, ivit din pastă de 
clorofilă, care se în
carcă sub penelul lui 
incit capătă grosimea 
unui covor persan. 
Apoi brusc, cînd do
goarea soarelui i se 
pare mult mai ispiti
toare, își înmoaie 
pensula in razele lui 
și schimbă culoarea 
ctmpului cu aceea a 
aurului curat Peisa
jul capătă la propriu 
valoarea acestui me
tal care curge spre 
sate, spre fabrici, spre 
silozuri, dar pictorul 
nu-și contenește tru
da. In toamnă el va 
șterge totul, răscolind 
pămintul plnă la roca 
originară, pentru a 
căuta noi culori și 
nuanțe mai tonice. In 
fața pinzei imaculate, 
potopită de zăpezile 
iernii, el va gindi 
cum să-și reia opera 
de la capăt In primă
vară, intr-o variantă 
mal aproape de per
fecțiune. Iar truda lui 
se repetă în fiecare 
an.

Pe fondurile acestea 
de culori, Medgidia 
pare o vatră enormă, 
in care se mistuie vtl- 
vătăi reale la tempe
raturi de mii de gra
de, pentru a topi oțe
lul și a-1 transforma 
în unalte pentru mun
cile mecanizate ale 
agriculturii, pentru a 
topi munții de calcar 
sarmatic și a-i trans
forma in ciment, te
melia altor uzine, zi
durile altor orașe Care 
înmuguresc in inima 
satelor și tn palate 
de-a lungul lltoralu-

V

lui, pentru a transfor
ma pămintul șl mine
ralele lui In conducte 
de bazalt necesare 
marilor sisteme de 
irigații prin care o 
bună parte din Dună
re se revarsă acum In 
marea de holde a ste
pei. E o vatră de foc 
Medgidia, vatra Do- 
brogei, iar I.M.U.M.- 
ul, uzina constructoa
re de mașini, este epi
centrul ei.

♦
Ea Începutul lunii 

Iui cuptor, cînd Do- 
brogea își schimbă 
clorofila pe aur ma
siv, secretarul general 
al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
a făcut încă o vizită 
de lucru pe ogoarele 
cooperatorilor din ju
dețul Constanța. Se 
afla la Chirnogenl, în 
mijlocul holdelor de 
griu cind, din mulți
mea de 
aflațl In 
Mizea a 
glas tare 
sității i 
mai mare de combine 
fientru strlnsul cerea- 
elor. „Muncitorii din 

uzinele constructoare 
de mașini s-au anga
jat să realizeze cin
cinalul in patru ani 
și jumătate și diferen
ța in plus o veți pri
mi voi, lucrătorii o- 
goarelor. Să realizăm 
și in agricultură 
cinalul in patru 
și jumătate. Asta 
seamnă jumătate 
recoltă in plus", a 
răspunsul conducăto
rului partidului. Da 
atunci au trecut cite- 
va luni. în Dobroge-a, 
la fel ca in irftreaca 
țară, cooperatorii au 
pus temelie viitoarei 
recolte de griu care 
va trebui să fie mai 
bogată si mai bună ca 
niciodată, la 
marilor

cooperatori 
cîmp, Marin 
reflectat cu 

• asupra nece- 
unui număr

cin- 
ani 
iu
de 

fost

nivelul 
angajamente 

pe care și le-a 
întreaga țară.

Ce se întîmplă însă 
la I.M.U.M., acest e-

luat

picentru al vetrei de 
foc de la Medgidia ? ■

Cu această întreba
re In gind am intrat 
pe poarta fabricii. în 
fiecare zi și in fiecare 
lună se află In curtea 
ei mai multe mașini 
decît se prevăzuse în 
plan, așa cum s-au 
angajat creatorii lor.

*
Gheorghe Vasu, mai

stru la sectorul II 
prelucrări, e unul din 
autorii acestor reali
zări. E cel mai vechi 
In atelierul pe care-1 
conduce, face parte 
din acel nucleu de 
oameni care au pus 
bazele uzinei, care au 
început să lucreze 
pentru agricultură re- 
pannd, mai intii, in 
anii înființării prime
lor cooperative agri
cole, uneltele rudi
mentare care alcătu
iau zestrea celor care 
începeau să statorni
cească noi rînduieli 
în viața satelor. Fă
ceau treaba asta vo
luntar, simbăta șl du
minica, în echipe com
plexe. Pe urmă au în
ceput să construiască 
bite unelte noi și mai 
bune, apoi mașini 
pentru mecanizarea a- 
griculturil. Șl tot de 
atunci a început să 
făurească alți meșteri, 
alți oameni capabili 
să facă mașini. Este 
omul care a crescut 
sute de oameni, call- 
ficîndii-i la început la 
locul de muncă, iar 
mai tîrziu ajutîndu-i 
pe cei care absolveau 
școala profesională a 
uzinei să pășească 
peste puntea anevo
ioasă care leagă teo
ria de practică. Lui 
Gheorghe Vasu îl ră- 
mlne, și-i face plăcere 
să și-o rostească, min

George 
MIHÂESCU

(Continuare 
in par. a IV-a)
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șl nedreaptă**, și mă gîn- 
desc nu numai cu admi
rație, ci și cu recunoștință 
la el fiindcă ne-a ajutat 
să înțelegem cu un ceas 
mai devreme acel sublim 
din verticala revoltei 
să ne-o facem armă 
lupta noastră pentru 
lume mai bună.

Astăzi, puterea, dreptul 
și datoria de a înălța e- 
dificiul fericirii stau in 
mîinile noastre, în inimile 
noastre. Noua societate nu

în
o

ciune fără de cap și fără 
de coadă, fiindcă fără un 
mesaj uman aceasta — 
mai la urma urmei — va 
fi din nimic tot nimic, 
după cum nu rău zice 
L. Vauvenargues : „Ob
scuritatea este regatul e- 
rorii".

Poezia, cred eu. nu 
poate fi iubită, însușită în 
miez de noapte ori de zi, 
dacă nu i se cunoaște lo
cul, timpul, împrejurările 
în care s-a scris. Un vers

POEZIA
ostaș și mesager

al marilor idei

se naște, nu se făurește 
nici intr-o zi, nici intr-o 
noapte, ci se făurește în 
ani și ani de eforturi care, 
uneori, ne cer multiple 
cheltuiri. Poetul, ca de 
altfel orice luptător de 
durată, trebuie să vină 
cu arta lui spre a-i face 
pe oameni mai buni, mai 
apți in exercitarea servi
ciului lor in slujba patriei. 
De aceea, sint convins că 
numai acea poezie care 
este sinceră, angajată, acea 
poezie limpede ca o apă 
de izvor, convinge, emo
ționează, 11 Înnobilează pe 
om in a săvîrși fapte e- 
roice. in a deveni mai bun, 
mai sensibil la frumuse
țea lumii. Nu sint deloc 
adeptul poeziei incîlcite, 
răsucite, răspindite in tă-

se naște din ceva, din 
ceva care ne emoționează 
intr-o clipă sau alta. De 
pildă, din floarea-soarelui 
ivită in acele pălării cu 
boruri mari de aur cer
șind intr-o demnitate ab
solută iubirea astrului ce
resc, ori din efortul unui 
oțeiar in chip de Hefaistos 
modern plutind în pulbe
rea de scintei ce-1 încon
joară atunci cînd cuptoa
rele își joacă farmecul și 
luminile, ori cind mulțimi 
fără număr se pierd in 
bătălia florilor la sărbă
toarea noastră națională 
23 August, atunci cînd zo
rii libertății au intrat pe 
toate ferestrele, pe toate 
ușile. E loc destul aici 
pantru poezia faptelor e- 
roice, pentru poezia na
turii, a iubirii, pentru

poezia elegiacă. Da, și 
pentru elegii, fiindcă in 
viață nu sintem întotdea
una veseli. Ni se poate 
intimpla, vrem nu vrem, 
o nenorocire, ca de exem
plu inundațiile din acea 
de neuitat primăvară, ori 
toamna dementă din 1972, 
cind cu mic cu mare am 
îndeplinit rolul soarelui 
in cimp, ori ne amintim 
de moartea dramatică a 
unui tovarăș de idei și de 
luptă, ori de drama po
porului vietnamez, ori 
pur și simplu se poate ca 
nouă înșine să ni se fi 
făcut o nedreptate ș.a.m.d. 
Și astfel de stări sufletești 
pot să-și afle drum in 
poezia noastră, să ne ex
prime neliniștile, triste
țile, Încrederea cu atit 
mai puternică dacă se 
naște in urma unei con
fruntări dramatice. Dar, 
caracteristic pentru acea
stă epocă, in construirea 
noii societăți, este poezia 
tonică, poezia țișnită din 
iluminările vaste ale a- 
cestui timp. în acest sens 
li vom întîlni în scris pe 
Arghezi sărutind secera 
Măriei ca pe o lună de 
argint în tăcere și săru
tind pieptul lui Ion ars de 
sudoarea muncii, pe Că- 
linescu tăindu-și un fluier 
nou spre a cînta pe omul 
marilor transformări, pe 
Nicolae Labiș care Își 
înalță versul său fierbin
te in unele dintre cele 
mai tulburătoare Imnuri 
dedicate partidului.

Poezia noastră este un 
ostaș, un mesaj al mari
lor idei ale timpului și a- 
runcă un arc nepieritor 
peste ani, peste secole, 
fiindcă ea vine de depar
te și zboară in departe, 
înfruntind mileniile. Poe
zia exaltă sufletul omului 
pentru a săvlrși fapte 
mari, intru a-1 face mai 
bun, mai generos, și mi se 
pare că George Coșbuc ne 
dă un lăspuns de o fru
musețe inimitabilă : „Soa
rele răsare roșu și tot 
roșu el apune : Omul bun 
in zile rele e tot bun, ca-n 
zile bune".

ion BANUȚA

V.
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FAPTUL 
DIVERS!
Cei 10 de pe I 
drumul
nr. 10 |

S-* intîmplat intr-o sîmbătă I 
după amiază pe drumul națio- I 
nai nr. 10, in apropiere de In- ’ 
torsura Buzăului. Un echipaj de | 
la serviciul de circulație din ca- I 
drul Inspectoratului județean I 
Covasna al Ministerului de In- . 
teme a oprit o coloană de 10 I 
autocamioane pentru un scurt | 
control „antidoping". Rind pe 
rind, cei 10 șoferi, angajați ai I 
U.M.T.F. întorsura Buzăului, au I 
primit cite o fiolă alcoolscop. I 
Rezultatul ? Toți 10 consuma- > 
seră băuturi alcoolice ! In con- I 
secință, pentru această abatere, | 
tuturor li s-au suspendat per- 
misele de conducere. Spre a se I 
convinge și ei de necesitatea I 
respectării regulilor de circula- • 
ție pe orice drum, in orice zi și l 
la orice oră 1 |

încercam să facem, deu
năzi, impreună cu președin
tele sindicatelor din muni
cipiul Timișoara, bilanțul 
activității echipelor de con
trol obștesc care activează 
in întreprinderile producă
toare de bunuri de larg 
consum.

— Notați mai Intîl — ni 
s-a adresat interlocutorul 
— citeva din îmbunătățirile 
care s-au făcut simțite in 
activitatea celor mai multe 
Întreprinderi din localitate. 
La Fabrica de ciorapi, de 
exemplu, toate produsele 
realizate în prezent sint nu
mai de calitatea I, la „Der- 
matina" s-au eliminat com
plet deficiențele privind re
zistența mănușilor de pro
tecție, iar la intreprinderile 
,.l Iunie" și „Bumbacul" nu 
s-a mai înregistrat, in ulti
ma vreme, nici un refuz de 
calitate. Tot ca urmare a 
intervenției echipelor de 
control obștesc, la I.I.L. 
„Electrometal" au fost asi
milate 27 de produse, iar 
pe ansamblul industriei 
ușoare din localitate 30-40 
la sută din producția ac
tuală o reprezintă sortimen
tele noi, realizate în diferite 
modele și game coloristice.

— Care este „cheia" aces
tor rezultate ?

— Merite au, 
In primul rind 
colective de
muncii care au fost recep
tivi și au făcut efortul de 
Îmbunătățire necesar. în 
același timp însă e bine 
să menționăm că 
pele de control 
ritul
tat exigență 
tență, 
dată ca observațiile lor să 
fie finalizate, iar conduce
rile de întreprinderi s-au 
străduit să rezolve operativ, 
cu simț de răspundere, pro
punerile și observațiile pri
mite din partea echipelor 
cetățenești.

...Am început cu exem
plele pozitive, intrucit ele 
dau nota predominantă asu
pra activității de control 
obștesc din intreprinderile 
producătoare de bunuri de 
larg consum ale municipiu
lui Timișoara. Și, totuși, 
lucrurile nu se petrec peste 
tot la fel.

în 16 octombrie, de exem
plu, s-a prezentat la în
treprinderea de panificație 
„Spicul", secția nr. 1, echi-

pa de control obștesc for
mată din ing. V. Truță, L. 
Huțan și M. Mustea. Timp 
de mai multe zile, cei trei 
controlori au urmărit modul 
in care se respectă aici pa
rametrii calitativi ai pro
duselor, condițiile igienico- 
sanitare, de depozitare și 
transport a mărfurilor. Alt
fel spus, echipa de control 
a încercat să stabilească in 
ce măsură colectivul Între
prinderii se achită de obli
gația de a aproviziona 
populația cu piirte. La sfir-

s-a procedat în realitate ? 
Iată explicația șefei secției 
respective, ing. V. Venturi
ni, căreia i-am solicitat opi
nia privind propunerile e- 
chipei de control.

— Păi, în legătură cu in
stalația de aerisire... n-am 
făcut încă nimic. Dar cind 
trebuia, de fapt...

— Dv. erați 
stabiliți acest 
tervenim.

— Eu ? De 
fa-ă controlul

Care va să zică, controlul

in măsură să 
lucru — În

ce eu ? S-o 
obștesc.

Ardeee!
Intr-una din zilele trecute, 

fura unui locuitor din satul 
Cund, comuna Bahnea, județul 
Mureș, a luat foc. Un vecin a 
chemat imediat prin telefon 
pompierii din Timăveni. 1 s-a 
răspuns prompt: „Chemați pom
pierii din Sighișoara, intrucit 
satul Cund aparține de ei 
Pompierii din Sighișoara au răs
puns insă și mai scurt : „Satul 
Cund aparține de pompierii din 
Timăveni. Ei să stingă focul !“. 
Chemați din nou la telefon, 
pompierii din Timăveni au ră
mas pe aceeași poziție. După 
circa două ore și jumătate insă
— ne scrie cititorul Georg Karl- 
Heinz — au sosit la fața locului 
pompierii din... Mediaș, județul 
Sibiu, anunțați de colegii lor din 
Timăveni I Intre timp, șura a 
fost prefăcută in scrum, dar au 
fost salvate altele două din a- 
propierea ei. De menționat că
— potrivit relatărilor primarului 
comunei Bahnea, cu care am vor
bit la telefon — satul Cund este 
situat aproximativ la aceeași 
distanți față de Timăveni, Si
ghișoara și Mediaș. Noroc că nu 
mai erau și alți pompieri prin 
apropiere. Pentru că, pină să se 
decidă care să intervină, ar fi 
putut constata că nu mai au ce 
să salveze l

L-a întîlnit
într-o notă intitulată „Dacă 

l-ați Întîlnit...", publicată la a- 
ceastă rubrică in ziarul nostru 
din 11 octombrie, relatam dispa
riția unui copil din Cluj. Înda
tă după apariția ei In ziar, la 
adresa părinților s-a prezentat 
un tinăr care le-a spus că a vă
zut un băiețel cu semnalmentele 
respective spălind vase la bu
cătăria restaurantului „Bala
da" din Mangalia-Sud. In 
urma acestei relatări, cu spriji
nul organelor de miliție. Sorin 
Lăcătuș a fost readus acasă și 
își continuă școala.

Țapul 
„a uitat" 
pădurea

Făcindu-și rondul obișnuit 
prin pădurea Nedeleanca din 
județul Buzău, pădurarul Ale
xandru Vișinoiu a găsit un pui 
de țap, in virstă de circa 3 zile. 
Dus acasă și hrănit la început 
cu biberonul, puiul de țap a 
crescut mare in ograda sa. După 
un an și jumătate, considerind 
că de-acum țapul poate să se 
descurce și singur, A. V. l-a ur
cat in căruță și l-a dus in pă
dure, redindu-i libertatea. Dar 
la numai citeva săptămini după 
aceasta, pădurarul a găsit țapul 
in curte. Cu toate străduințele 
sale de a-l lăsa in pădure, nu 
reușește, animalul Intorcindu-se 
mereu la „căminul" său.

Decesul 
era... pretext

Intr-una din zile, Ioan Dar
man s-a prezentat cu o cerere la 
Întreprinderea „Electromontaj" 
din Capitală, al cărei salariat 
era. Solicita o sumă necesară a- 
coperirii cheltuielilor prilejuite 
de decesul mamei sale. Evident, 
cei de la Întreprindere i-au a- 
cordat de îndată ajutorul, certi
ficatul de deces urmind a fi 
prezentat ulterior. Acesta n-a 
mai fost prezentat nici plnă as
tăzi. Pentru simplul motiv că 
mama lui I. D. trăiește, solici
tarea fiului (de altfel, recidivist 
notoriu) nefiind decit... un ma
cabru pretext pentru a obține 
niște bani nemunciți. Pentru 
fapta sa, lipsită de cel mai ele
mentar simț uman, I. D. (in 
prezent arestat pentru alte in
fracțiuni) urmează să suporte 
rigorile legii. Și de bună sea
mă că, in aprecierile justiției, 
un cuvint de spus il vor avea și 
„sentimentele" filiale dovedite 
de eL

I

I
I

I

i

bineințeles, 
respectivele 
oameni ai

și echi- 
au me- 

manifes- 
compe-

de a fi
«1

insistînd de fiecare
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Despre eficiența controlului 

obștesc in întreprinderi 

producătoare de bunuri

de larg consum din Timișoara

șitul verificării, după ce s-a 
discutat fiecare aspect in 
parte cu cadrele de condu
cere ale secției, s-a întocmit 
un proces verbal din care 
spicuim citeva deficiențe 
constatate la „Spicul" : in
stalațiile de măsură și con
trol de la cuptoarele de 
piine sint defecte ; aparate
le de dozat apa ce se intro
duce in procesul tehnologic 
sint, de asemenea, defecte ; 
instalația de condiționare a 
aerului din sala de fermen
tație la fel ; două din cele 
12 celule de păstrare a făi
nii pentru maturare nu 
funcționează corespunză
tor. După cum se poate 
constata, observațiile vizau 
aspecte esențiale ale pro
ducției, ceea ce impunea 
intervenția fermă, imediată 
a factorilor in drept. Cum

obștesc vine In întreprin
dere, te aiută, sesizîndu-ți o 
serie de fapte, pe care din 
neatenție sau poate din 
obișnuință nu le observai, 
iar vinovat că 
acționat imediat 
tot controlul 
pentru că nu ți-a fixat 
și termenele 
diere a deficiențelor. Din
colo de pretinsa „neatenție" 
a controlului obștesc, cazul 
de față denotă și un alt as
pect : la întreprinderea res
pectivă nici măcar nu se 
cunoaște legea privind con
trolul obștesc, pentru că 
art. 23 prevede clar : „Mă
surile luate de conducătorii 
unităților controlate se con
semnează in registrul unic 
de îndrumare și control, 
precizindu-se termenele de

nu ai 
este... 

obștesc,
de reme-

executare șl persoana care 
răspunde de Îndeplinirea 
lor".

Cazuri de insuficientă re
ceptivitate față de obser
vațiile și propunerile echi
pelor de control obștesc am 
întîlnit și la întreprinderea 
de industrializare a lapte
lui, la Combinatul de in
dustrie locală ș.a. Sin* fapte 
care denotă că pe alocuri 
se încearcă sustragerea de 
la îndatoririle legale, cre- 
zindu-se probabil că obli- ’ 
gațiile ce revin conduceri
lor de întreprinderi, de a 
soluționa sesizările șl pro
punerile echipelor cetățe
nești ar fi facultative.

Eficiența activității de 
control obștesc la Timișoa
ra este redusă insă și din 
alte cauze. Deși de la in
trarea In vigoare a Legii de 
organizare și funcționare a 
controlului obștesc au tre
cut aproape 4 luni — și 
deci fiecare Întreprindere 
trebuia verificată pină a- 
cum cel puțin de 4 ori — 
unele nu au fost vizitate 
decit o singură dată : „Spi
cul", I.C.I.L. etc. De altfel, 
la consiliul municipal al 
sindicatelor — care poartă 
răspunderea principală pen
tru organizarea controlului 
obștesc in întreprinderile 
producătoare de bunuri de 
larg consum — nici nu 
există o evidență precisă a 
tuturor verificărilor efec
tuate. Mai mult, atunci cind 
s-au fixat intreprinderile 
în care să se exercite con
trolul obștesc, nu au fost 
cuprinse o serie de unități 
cu mare pondere in produc
ția bunurilor de larg con
sum. Este cazul Întreprin
derilor „Electromotor", „E- 
lectrobanat", „Universal- 
prod" ș.a., care realizează, 
fiecare în parte, zeci și zeci 
de produse destinate apro
vizionării populației.

Este deci necesar să 
se intervină imediat pen
tru aplicarea întocmai a 
prevederilor legii — atit de 
către cei ce organizează 
controlul obștesc, cit și de 
cei ce au obligația să re
zolve propunerile echipelor 
— incit rezultatele pozitive 
obținute pină acum la Ti
mișoara să fie consolidate 
în

MODELE NOI
DE MÂNUȘI Șl

HAINE DE PIELE
în orașul Tîrgu-Mureș, Indus

trializarea pieilor are o veche . 
tradiție. Noua fabrică de pielărie 
și mănuși construită in cartierul 
Mureșeni, alături de vechea uni
tate care, la rindul ei, a fost dez
voltată șl modernizată — este 
cea mai mare întreprindere pro
ducătoare de mănuși din țară. 
Pentru sporirea eficienței econo
mice și diversificarea sortimen
telor, aici au fost luate o serie 
de măsuri menite să contribuie 
la mai buna organizare a muncii 
și a producției. Reorganizarea 
fluxului tehnologic în unele sec
ții de producție, cooperarea in
tre secții, generalizarea schim
bului II, aplicarea studiilor cu 
privire la organizarea confecției 
hainelor din piele după o nouă 
metodă, urmărirea riguroasă și 
gospodărirea cu grijă a consu
mului de piei — sint numai cite
va din acțiunile inițiate In ulti
mul timp în fabrica mureșană. 
Datorită măsurilor întreprinse, 
valoarea producției globale a în
registrat o depășire de peste 2,3 
milioane lei, iar cea a producției 
marfă de 2,8 milioane lei. Spo
rurile de producție ș-au obținut, 
in special, pe seama creșterii 
productivității muncii. Concomi
tent, creatorii fabricii și-au îm
prospătat și imbogăjit colecțiile 
din anul trecut cu noi modele 
atractive. Fabrica a fost prezentă 
la cel de-al VI-lea Pavilion de 
mostre din vară de la București 
cu o colecție de peste 100 mo
dele de mănuși. 40 modele de 
confecții din piele și alte 
duse. încă de pe acum, aici 
definitivat și colecțiile cu 
fabrica se va prezenta la
trădările cu numeroșii săi bene
ficiari interni și externi pentru 
sezonul de primăvară-vară și 
toamnă-iarnă din 1973. Aceste 
colecții cuprind peste 150 modele 
de mănuși, din care 125 sint noi. 
Printre ultimele noutăți se evi
dențiază mănușile din materiale 
plastice folosite in scopuri indus
triale, mănuși căptușite cu blă
nuri artificiale pentru copii, mă
nuși pentru schiori, pentru con- 
ducători-auto și altele.

pro- 
s-au 
care 
con-

continuare.

Mlhal I ONESCU 
Cezar IOANA

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE LA

Ocrotirea mediului înconjurător împotriva oricăror agenți poluanți 
este, după cum se știe, o obligație a tuturor conducerilor de unități, a 
fiecărui cetățean in parte. Scrisori primtte de la cititori ne aduc la 
cunoștință că, pe alocuri, nu se respectă intru totul 
legală ji cetățenească.

această îndatorire

BISTRIȚA5

e au
O lege in vigoare 

protejează și apără a- 
pele patriei împotriva 
poluării. M-am bucu
rat cind a fost adopta
tă această lege. Dar 
iată că și acum dispo
zițiile ei nu sint res- 
?ectate pretutindeni, 
n Valea Jiului, la Pe- 

trila, s-a construit cu 
ani in urmă o secție 
unde se spală și se 
sortează cărbuni cu a- 
jutorul apei din Jiul de 
Est. Totul ar fi in or
dine dacă apa 
buințată la 
împreună cu substan
țele chimice folosite, 
nu s-ar arunca din nou 
în apele Jiului. Din

între- 
spălare.

rămas tot... tulburi
această cauză, pe o 
lungime de cițiva kilo
metri, apele rîului sint 
infectate cu reziduuri 
de cărbuni și alte sub
stanțe otrăvitoare, dău
nătoare vegetației și 
sănătății oamenilor 
din împrejurimi.

Cind eu și alți cetă
țeni am sesizat, cu 
cițiva ani în urmă, a- 
ceastă situație, foru
rile locale ne-au asi
gurat că lucrurile se 
vor schimba, că se vor 
instala la această sec
ție aparate pentru epu
rarea apelor. Timpul 
a trecut, aparatele au 
fost Instalate, dar... a- 
pele curg tot tulburi.

mai mult, în ulti- 
vreme, in apele 

tone
Ba, 
ma 
rîului se aruncă 
Întregi de gunoi. Am 
văzut recent cum pa
tru muncitori de la 
StațiasC.F.R. Petroșani 
au descărcat un vagon 
de gunoi in apele Jiu
lui, de pe podul ce 
leagă mina Dîlga de 
gara Petroșani.

De ce se tolerează 
asemenea practici care 
contravin legii și pun 
in pericol sănătatea 
publică ?

BISTRIȚA (Cores
pondentul „Scinteii", 
Ion Anghel). La Fabri
ca de mobilă din Bis
trița, care a intrat in 
funcțiune doar de 
citeva săptămini, pri
ma decadă a lunii no
iembrie a.c. se înscrie 
in activitatea muncito
rilor, inginerilor și 
tehnicienilor de aici 
ca un remarcabil eve
niment : din liniile de

Vlrgil
DUMITRESCU
Petroșani

nu sa conformează
în anul 1967, Uzi

na metalurgică-Bucu- 
rești (str. Rotașului 14) 
a instalat pe strada 
Șiret un pod rulant 
pentru depozitarea și 
manipularea produse
lor de mare tonaj. A- 
nul trecut, uzina a mal 
montat și o foarfecă- 
ghilotină de 30 tone 
pentru tăiat țagle. A- 
cest dispozitiv — insta
lat in imediata apro
piere a locuințelor 
noastre — produce in 
timpul funcționării un 
zgomot infernal, 
manentele 
provoci nd 
imobilelor învecinate.

Ne-am adresat In
spectoratului sanitar 
de stat. Cercetările e- 
fectuate la fața locului, 
cit și măsurătorile În
tocmite au confirmat 
că sursele de zgomot 
depășesc cu mult llmi-

per- 
trepidațil 
fisurarea

tele admise, pun în 
pericol sănătatea loca
tarilor din jur. Prin 
adresa nr. 121/3.IV. 
1968, Inspectoratul sa
nitar de stat ne-a co
municat că s-a acordat 
întreprinderii un ter
men de 45 de zile pen
tru ca foarfeca-ghiloti- 
nă să fie amplasată în 
alt loc. Totodată, ca 
măsură de urgență, s-a 
interzis lucrul respec
tivului utilaj în trei 
schimburi. Cu toate a- 
cestea, conducerea u- 
zinei nu numai că n-a 
luat nici o măsură, dar, 
între timp, a dispus 
montarea unui al doi
lea pod rulant.

La o nouă interven
ție a noastră, prin a- 
dresa nr. 9256/9.IX.1968, 
Inspectoratul sanitar 
de stat ne-a răspuns 
că pentru rezolvarea 
acestei situații s-a so-

licitat sprijinul Procu
raturii municipiului 
București. Nici de data 
aceasta nu s-a între
prins nimic. Dacă con
ducerea uzinei este re
fractară la sesizările 
Întemeiate ale cetățe
nilor, credem că 
necesară 
forurilor 
pentru a o 
răspundere și a o obl'- 
ga să respecte dispozi
țiile legale, care prote
jează mediul înconju
rător impotriva poluă
rii sonore.

Elena CSAKI 
Gh. ALMĂȘANU 
Filofteia RADU 
Marin 1ONESCU 
$1 alți 23 
de cetățeni 
de pe străzile Șiret 
și Sutașului 
din București

este 
intervenția 
competente 

trage la

Miorițe albe colorate
in negru de...

Șantierul nostru se 
află în Imediata apro
piere a Fabricii de ne
gru de fum din Pitești. 
Această vecinătate nu 
ne-ar derania. dacă din 
Incinta fabricii respec
tive nu s-ar arunca 
zilnic gunoiul indus
trial pe șantier. Mai 
mult, saci plini cu ne
gru de fum sint îm
prăștiat! în mod Inex
plicabil pe căile de 
acces ale șantierului, 
care se sparg sub ro-

țile mașinilor formînd 
un praf negru și toxic, 
greu de suportat de 
oameni și extrem de 
nociv pentru vegetația 
din jur. Chiar oi'e 
albe, care pasc pe pă
șunile din 
au căpătat 
neagră:

Cind bate 
formează 
nori negri de praf, la 
care se adaugă materia 
finită ce se împrăștie 
în atmosferă prin gea-

apropiere 
culoarea

vîntul se 
adevărați

fum
fa-

Solicităm con- 
fabricli și fo- 
de resort să ia 
pentru a nune

murile sparte ale 
bricii.
ducerii 
rului ei 
măsuri 
la punct instala .ile de 
reținere a nulberilnr 
de negru de fum și n 
amenva un loc cores
punzător pen‘ru depo
zitarea gunoiului in
dustrial.
Ion BIRIADEANU 
Platforma industrială 
Pitești

MILITANT DE SEAMA
AL MIȘCĂRII NOASTRE

COMUNISTE

DEAK1 Lorand 
corespondentul „Scînteii"

fabricație au Ieșit pri
mele serii de garnituri 
de mobilă complet fi
nisate, realizate la un 
înalt nivel calitativ. 
Din gara Bistrița a 
pornit primul trans
port de sufragerii tip 
Dej. expediate orga
nizației comerciale lo
cale București. Este 
primul lot de produse 
ieșite pe poarta noii 
fabrici. Fiecare sufra-

gerie este compusă 
din bufet, masă ex
tensibilă, 6 scaune ta
pisate, vitrină, ser
vantă și două fotolii. 
Acest prim lot de su
fragerii finisate consti
tuie un prolog la cele 
10 000 ' ' 
mobilă 
confecționate la Fa
brica de mobilă din 
Bistrița în anul vii
tor.

garnituri de 
care vor fi

Personalitatea lui Mihail Macavel 
Întruchipează In mod strălucit figura 
intelectualului legat de popor, devo
tat Înaltului ideal al eliberării tutu
ror celor ce muncesc de orice ex
ploatare și asuprire. Deși născut in- 
tr-o familie de moșieri, el a rupt 
din tinerețe în mod hotărît cu 
clasa sa, a renunțat la avantajele pe 
care le oferea poziția sa socială și 
averea în societatea burgheză, inro- 
lindu-se cu fermitate în bătălia 
grea, condusă de partidul comunist, 
pentru triumful cauzei clasei munci
toare, pentru făurirea orindulrii noi, 
socialiste, pe pămintul românesc.

Născut în 1882 la Tumu-Severin, 
Mihail Macavei a absolvit liceul la 
Craiova, iar in anul 1912 și-a luat 
doctoratul in drept la Paris. Intere
sul pentru . viața politică l-a deter
minat să se înscrie, după întoarcerea 
în țară, în parti
dul liberal, pe 
care l-a repre
zentat in parla
ment, ca deputat. 
Nemulțumit de 
amî narea reali
zării unor refor
me cu caracter 
democratic pe 
care acest partid 
le înscrisese, sub . 
în programele sale electorale, 
părăsit, creind. în 1917, impreună cu 
alți 16 deputați, o nouă formațiune 
politică de orientare progresistă. 
Partidul Muncii.

Dezvoltarea mișcării muncitorești 
din România, înțelegerea tot mal 
limpede a justeții revendicărilor oa
menilor muncii și, pe acest fundal, 
izbucnirea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, pe care Mihail 
Macavei a sailutat-o. de la tri
buna parlamentului, făurirea pri
mului stat socialist din lume, au 
răscolit puternic conștiința sa. O 
călătorie făcută în 1918 la Odesa, 
prilejuindu-1 cunoașterea nemijlocită 
a eroismului revoluționar și a uria
șelor energii populare pe care le 
descătușase revoluția socialistă, l-a 
făcut să ințeleagă că aspirațiile de 
dreptate socială la care visa nu se 
puteau Împlini decit prin lupta clasei 
muncitoare ; in același an a intrat în 
rindurile Partidului social-democrat 
din România.

In perioada care a urmat, marcată 
de puternicul avlnt al luptelor mun
citorești, de acțiunile tot mai ener
gice ale maselor împotriva politicii 
reacționare a guvernelor burgheze, 
Mihail Macavei a activat, împreună 
cu alți mîlitanți revoluționari, pentru 
refacerea șl întărirea organizației 
socialiste din Turnu-Severin. El s-a 
aflat în primele rînduri ale partici- 
panților la greva generală din oc
tombrie 1920, susținând, prin scris 
sau de la tribuna mitingurilor, jus
tețea revendicărilor muncitorimii, 
lnfierînd cu vehemență măsurile re
presive luate de autorități impotriva 
greviștilor.

Marea încleștare de clasă din oc
tombrie 1920 a pus în evidență forța 
proletariatului român, demonstrind 
totodată necesitatea istorică a fău
riri unui partid de tip nou. mar- 
xist-leninist, capabil să-1 conducă la 
victorie în lupta revoluționară. La 
Congresul din mai 1921, Mihail Ma
cavei s-a aflat printre delegații care 
au votat pentru transformarea ve
chiului partid socialist in Partidul 
Comunist din România. Arestat, ca 
și numeroși alți congresiști, Mihail

90 de ani de la nașterea 
lui Mihail Macavei

presiunea maselor,
l-a

Macavei a fost eliberat in decembrie 
1921. A făcut parte din Comitetul 
Executiv provizoriu al P.C.R. și a a- 
vut un rol important in pregătirea 
Conferinței generale a partidului, In 
cadrul căreia urmau să fie adoptate 
documentele programatice și să fiea- 
lese organele de conducere ale parti
dului. Conferința, care s-a transfor
mat în timpul lucrărilor (octombrie 
1922) in Congresul al II-lea al parti
dului, l-a ales ca membru al Comi
siei de control și al Comisiei a- 
grare.

Este știut că și după îlegalizare* 
sa. în 1924. partidul comunist a con
tinuat să se afirme în viața social- 
politică a țării ca apărătorul consec
vent al intereselor fundamentale alo 
maselor populare, înfruntând repre
siunile regimului burghezo-moșieresc, 
imbinind mijloacele de luptă ilegala 

cu cele legale. 
Mihail Macavei a 
fost unul dintre 
militanții care au 
primit sarcina de 
a acționa în le
galitate in cadrul 
organizațiilor 
masă create 
aflate sub 
marea ori 
A făcut 

Central de

de 
sau 

indru- 
influ- 
parte 
aju-

ența partidului, 
din Comitetul 
torare de _pe lingă Comisia Ge- 

condu- 
presei 

este Ie
și acti-

nerală a Sindicatelor, din 
cerea grupurilor „Prietenii 
proletare", dar numele său 
gat mai ales de organizarea 
vitatea Blocului Muncitoresc Țără
nesc, organizație de masă legală ca
re, sub conducerea partidului, a mi
litat pentru 
dintre clasa

în același 
organizarea 
voluționari arestați și a Înfierat re
gimul de distrugere aplicat de au
torități comuniștilor din închisori, 
în condițiile in care pericolul fascist 
devenea tot mai puternic, Mihail 
Macavei a desfășurat o susținută ac
tivitate în rindul a numeroase orga
nizații sau organisme antifasciste 
din țară ori de peste hotare, mili- 
tind pentru înfăptuirea liniei partidu
lui comunist de unire a tuturor for
țelor democratice și patriotice în- 
tr-un larg front popular antifascist. 
In anul 1940 a fost închis in lagărul 
de la Miercurea Ciuc, iar apoi i s-a 
fixat domiciliul forțat la Vlădaia, in 
Oltenia.

După eliberarea țării, a activat o 
vreme In cadrul Comitetului regio
nal de partid Oltenia și în conduce
rea unor organizații de masă. Numit 
în 1948 ministru plenipotențiar al Re
publicii Populare Române la Londra, 
iar apoi președinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Mihail Macavei a 
militat cu consecvență pentru înfăp
tuirea politicii P.C.R. de apro
piere și cunoaștere Intre popoare, 
de statornicire a unor relații priete
nești, de bună înțelegere între toate 
popoarele lumii. A fost apoi pină la 
sfirșitul vieții sale, în 1965, preșe
dinte de onoare al acestui institut

Viața și activitatea lui Mihail Ma
cavei, pătrunse de patriotism. închi
nate triumfului cauzei clasei mun
citoare, îl situează la loc de seamă in 
galeria militanților revoluționari ai 
clasei noastre muncitoare, ai partidu
lui nostru comunist.

stringerea legăturilor 
muncitoare și țărănime, 
timp a luat parte la 

apărării militanților re-

Silviu ACHIM

TRAMVAIUL
SILENȚIOS

E ÎNCĂ invizibil

AI. PLAIEȘU

intrerupătoare, pro- 
aluminiu, rulmenți, 

aeroterme, venti- 
Uzina „Electro-

Imagine din cartierul „Ion Șulea" din Capitală

Zilnic, vehiculele I.T.B. par
curg peste 1 milion de kilometri 
(distanță care corespunde apro
ximativ cu de 17,2 ori lungimea 
ecuatorului) și transportă 4 mili
oane de călători, revenind cam 
două călătorii și jumătate de fie
care bucureștean. Circa 48 la 
sută din totalul călătorilor sint 
transportați cu tramvaiele, 38 la 
sută cu autobuzele și 14 la sută 
cu troleibuzele. Amintim aceste 
cifre pentru a sublinia ponderea 
mare a tramvaielor in transpor
tul în comun și faptul că orice 
îmbunătățiri și modernizări adu
se in acest sector pot avea ur
mări Însemnate in reducerea 
aglomerației, imbunătățirea con
dițiilor de călătorie.

Unele măsuri in această direc
ție s-au luat. In februarie, anul 
trecut, a fost pus in exploatare 
primul tramvai silențios, dublu 
articulat, de mare viteză și capa
citate (pentru 300-350 de călă
tori). Un tramvai cit trei dintre 
cele mari dc tip mai vechi. De 
atunci au mal fast realizate alte 
cinci. Dar bucureștenii se aștep
tau că vor apărea primele linii 
servite exclusiv de aceste vehi
cule. că vor călători mai rap:d, 
mai confortabil. Venind in in- 
timpinarea acestor cerințe. I.T.B 
a dat în producție la 1 iulie ac 
— in cadrul Atelierelor centrale, 
secția de monta'-fnbrirnție — 
centru realizarea in serie in
dustrială a acestor tramvaie. 
Alte opt vehicule de acest tip 
.se află in lucru. urmind 
ca în anul viitor să se fa
brice peste 30 de tramvaie si
lențioase. iar in 1975 capacitatea 
noii unități să ajungă la 70 bu
căți anual. Deci, o perspectivă 
reală șl relativ apropiată de mo
dernizare a parcului de transport

m comun, de reducere a aglome
rației in vehicule. Extinderea 
acestui mijloc de transport ar fi. 
totodată, o stavilă eficientă in 
calea poluării cu gaze și a celei 
sonore provocate de autovehi
cule. ,

— Cum înaintează asimilarea 
producției de serie ? — am în-

desfășoară de mai bine de doi 
ani de zile, dar încă fără rezul
tatele scontate. Ba chiar trebuie 
să constatăm cu regret că, deși 
s-au întreprins în permanență 
demersuri la forurile tutelare, o 
serie de unități nu au asigurat 
și nu asigură livrarea subansam- 
blurilor contractate, convenite,

trebat pe tovarășul Horia Teiu- 
șan, directorul general al I.T.B

— Sintem conștienți d? greu
tățile transportului in comun, de 
deficitul de capacitate ce se re
simte in mod deosebit in orele 
de virf. Cele opt tramvaie di.i 
olanul acestui an sint intr-un 
.tadiu avansat. Sintem dornici 
de a accelera producția. Dar nu 
>utem produce totul și coopera
rea cu intreprinderile de specia
litate care trebuie să ne livreze 
echipamentul necesar șchioapă- 
tă. Convorbirile in acest sens se

angajate sau discutate în repeta
te rlnduri. Astfel și terminarea 
acestor ppt tramvaie de mare 
capacitate (echivalentul a 24 de 
tip vechi), devine o incertitu
dine. Pentru anul 1973 intîmpi- 
năm refuzuri

— Care este situația cooperă
rilor ?

— Ea este bună cu Uzina de 
mașini electrice-București (pen
tru motoare electrice de trac
țiune și convertizoare) și cu 
Grupul de uzine Reșița (pentru

boghiuri), care au înțeles adevă
ratele dimensiuni ale nevoilor 
transportului in comun al Capi
talei și s-au angajat in efortul 
de realizare a tramvaiului silen
țios...

Pentru celelalte, răsfoim noi 
situațiile de livrări, contractări 
și pertractări și nu constatăm 
nimic încurajator. Lipsesc con- 
tactoare, 
file de 
transmisii 
latoare etc. Uzina „1 
aparataj", „Electrotehnica", în
treprinderea de nasturi și mase 
plastice, „Precizia" și altele din 
București, U.Z.U.C. Ploiești, Uzi
na de produse de aluminiu Sla
tina. uzina „Neptun" Cimpina — 
ori produc mai puțin și mai tir- 
ziu decit este necesar, ori nu 
produc de loc din diferite motive 
(serie prea mică, lipsa aprobării 
forurilor tutelare de la diferite 
niveluri) sau, mai pe scurt, din 
dezinteres total față de aceste 
comenzi ale I.T.B. Poate că, in
tr-adevăr, aceste comenzi din 
punct de vedere economic să nu 
fie prea atract've pentru un par- 
tcyjer sau altul, să existe puncte 
de vedere diferite despre prio
rități. Se știe, de pildă, că uzina 
„Electroaparata “ e profilată pe 
serii mari. Dar nrinc’nalul er e 
că toate piesele de care avem 
nevoie pentru aceste tram
vaie se pot produce in 
țară, nu trebuie apelat la im
port și că efortul investit va fi 
răsplătit inmiit, prin reducc-ea 
intirzierilor de la muncă, a obo
selii acumulate in bondițiile de 
aglomerație de către călători, a 
creșterii productivității muncii 
chiar in întreprinderile coopera
toare.

*

*

*

î

I
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DE Cl ND SARCINA DE SERVICIU 
TREBUIE RECOMPENSA TĂ 

CA „INOVAȚIE TEHNICĂ"?
Situația Insâmînfârii griului In cooperativele agricole de producție la data de 6 noiembrieCu do! ani !n urmă, tn perioada 

cînd uzina din Năvodari își adăuga 
intens noi capacități de producție, 
frapa insistența cu care unele cadre 
de conducere (și azi in întreprindere) 
băteau la porțile inovației. Cîțiva 
dintre cej la care ne referim au rea
lizat lucruri demne de reținut. Dar 
au și abuzat flagrant, in parte prin 
funcția pe care o dețineau, făcind 
inovație din orice, considerind înde
plinirea sarcinilor de serviciu drept... 
creație tehnică. Unele cadre tehnice 
au ajuns să înainteze la cabinetul 
tehnic cite două inovații pe lună ! 
Un timp s-a procedat cu discernă- 
mînt. Treptat, insă, în exigență s-au 
creat breșe. Directorul a cedat. Ba 
chiar el Însuși „a fost luat de cu
rent".

SE SPUNE CA POFTA 
VINE MÎNCÎND...

Avem In față dosarul Inovației in
titulate „Procedeu cu privire la tre
cerea cuptoarelor de prăjire, de la 
pirita concasată, la pirita flotată” 
(linia lntii de acid sulfuric). Autori: 
N. Grădinaru, director ; N. Popcscu, 
pe atunci inginer-șef, azi director 
tehnic ; N. Prodan, inginer tehnolog 
de secție ; St. Bulumete, maistru. In 
fond, era vorba de prelungirea tem
porară a duratei de funcționare a 
secției, pină la efectuarea unor noi 
lucrări de investiții pentru dezvol
tarea uzinei. Cu alta cuvinte, lucruri 
deloc complicate, de natură tehnolo
gică, de adaptare dacă vreți, care 
cad în sarcina curentă a oricărui co
lectiv de conducere. De altfel, nici 
dosarul inovației nu cuprinde abso
lut nici un desen tehnic de execuție. 
Au fost efectuate modificările res
pective sau nu s-au făcut 1 Cine, 
unde și cit au costat ? Nimeni nu 
știe nimic. Ce să înțelegem ? Reți
nem doar atit : recompensă — 63 150 
lei. STATUL PLĂTEȘTE !

Consemnăm opinia inspectorului 
principal Aurel Bucur ; „Noi am so
cotit această inovație drept o sar
cină de serviciu. Am refuzat plata. 
Totuși, s-a plătit pe alte căi... In 
această uzină, conducerea refuză de 
șase ani să întrebuințeze fondurile 
de mică mecanizare ; în schimb, se 
recurge la fel de fel de inovații..."

Iată o altă „Inovație", cu alte im
plicații, dovedind însă aceeași ușu
rință in folosirea fondurilor bănești. 
La cabinetul tehnic se înregistrează 
inovația : „înlocuirea transportu
lui pe verticală al cenușilor, prin 
elevator cu cupe și sistem de ră
cire”. Ia linia a treia de acid sulfu
ric. Autori : Vladimir Postolache, 
Carol Cleps și Gheorghe Popescu. 
La început, directorul uzinei res
pinge dosarul inovației, conside- 
rind-o sarcină de serviciu. Lucru 
normal, dacă ținem seama că eleva
toare cu cupe funcționau deja in 
alte secții ale întreprinderii, iar au
torii inovației — unul șef al servi
ciului mecano-energetic, altul șef al 
serviciului mecanic — aveau dato
ria să procedeze la adaptările nece
sare. In final insă, la propunerea 
scrisă a directorului tehnic N. Po
pescu, directorul uzinei cedează, a- 
cordind „prin apreciere" (și contrar 
recomandării exprese a centralei in
dustriale) o sumă rotundă pentru 
remunerarea autorilor. STATUL 
PLĂTEȘTE 1

Și lucrurile au mers „crescendo". 
Risipei I s-au deschis alte porți și, 
implicit, tot atitea căi de venituri

_________________________

„suplimentare". In două mape stau 
îndosariate, din februarie și aprilie 
1971, studiile intitulate : „îmbunătă
țirea organizării transportului intern 
și a depozitării materiilor prime și 
produselor finite” și „Optimizarea 
opririlor anuale pentru reparații, la 
liniile de fabricație din sectoa
rele de bază". Ambele studii au 
fost comandate, de uzină, Cabinetu
lui județean pentru organizarea ști
ințifică a producției și a muncii. 
Idee bună și utilă. Insă nu se poate 
vorbi despre eficiență, pentru sim
plul motiv că prevederile studiilor 
au rămas, in marea lor majoritate, 
idei de inventar. Pentru ambele stu
dii, uzina a plătit aproape o sută de 
mii de lei. Din suma achitată colec
tivului de întocmire a studiilor, cinci 
cadre de conducere din uzină (di
rectorul N. Grădinaru, directorul 
tehnic N. Popescu, directorul econo
mic T. Constantinescu, șeful servi-

Prin urmare la Înapoiere stnt în
registrate doar 35 de cisterne, „pen
tru rest renunțindu-se la acte, din 
pricina zorului". Greu de crezut că 
s-a renunțat, din pricina zorului, la 
ținerea evidenței pentru aproxima
tiv 1 900 de tone de acid sulfuric, va- 
lorind 1,2 milioane lei ! Există, to
tuși, o explicație. Controlorul revi
zor principal, D. Dimcică : „Legea 
este clară : cînd nu se prezintă acte 
doveditoare de mișcare a unor va
lori materiale, dintr-un loc de depo
zitare din afara intreprinderii, in în
treprindere — și invers — rezultă 
că aceste valori nu au fost trans
portate. E lipsă de gestiune".

— Fiți siguri că toate cisternele 
s-au înapoiat in uzină. Să avem în
credere în oameni — spune directorul.

Ca și cl nd Încrederea in oameni 
ar exclude intocmirea actului legal 1 
Am Întrebat : „Să-i credem pe oa-

BRIGADA ÎMPOTRIVA RISIPEI 
in vizită la cîțiva galantoni pe banii statului de la 
Uzina de superfosfați și acid sulfuric — Năvodari

ciulul cercetare I. Tlncu și șeful sec
ției îngrășăminte chimice 102, C. 
Coca) au încasat 35 de mii de lei. Da, 
s-au plătit drepturi de autor, pen
tru sarcini de serviciu, din fondu
rile statului !

Vom vedea, in continuare, că a- 
tunci cînd te înveți să risipești ci- 
teva zeci de’ mii de lei (uneori în 
folosul personal), ajungi, in cele din 
urmă, să nu mai vezi risipa de mi
lioane.

La urma urmelor, la ce anume se 
operau unele dintre „schimbările 
novatoare" ? La o investiție nouă, 
la o instalație abia intrată in func
țiune. Cu această observație, des
prindem o altă gravă abatere de la 
actele normative in vigoare. Esca- 
motind, pur și simplu, perioada le
gală de efectuare a probelor teh
nologice la linia a treia de acid sul
furic (probele au durat doar... cîte- 
va ore !), semnindu-se In grabă un 
proces verbal de recepție, beneficia
rul hotărăște intrarea instalației in 
producție. Ce a urmat ? Stagnări, 
remedieri, contracte neonorate și, 
cum am văzut, „inovații" la o in
vestiție nouă. Așadar, la atitudinea 
de „mină largă", cu care se recom
pensau unele „inovații" și studii, se 
adăuga de astă dată un spirit de 
hazard în gospodărirea noilor capa
cități de producție (două-trei lunL, 
linia respectivă nu a produs nimic).

Dar iată un alt episod care de
monstrează alunecarea totală pe 
panta nechibzuințelor. Văzindu-se, la 
un moment dat, cu capacitatea de 
depozitare blocată, uzina închiriază 
trei rezervoare goale, în portul Con
stanța, unde expediază „cu acte in 
regulă" (rețineți aceasta !) 115 cis
terne conținind 2 845 tone de acid 
sulfuric. Nu mult după aceea se ho
tărăște aducerea grabnică in între
prindere a acidului depozitat in 
port. Dar cite cisterne reintră în u- 
zină ? Doar 35. Celelalte 80 unde 
sînt ? Pentru că, în port, rezervoa
rele au rămas goale.

meni, pe cuvlnt, cînd este vorba de 
gestiune, de banul statului

— Nu, asta nu ! Ii credem pe cln- 
tar și pe evidență.

Oare s-au produs cu adevărat — 
ori s-a recurs la acte fictive pentru 
acoperirea unei nerealizări din pro
ducție ?

OPTICA DEFORMATA 
SE AMPLIFICA

Vom vorbi acum nu de zeci de mii 
de lei risipă, ci de milioane de lei. 
Potrivit bilanțului incheiat la sfir- 
șitul primelor șase luni ale anului. 
In uzină „se aflau" în stocuri su
pra normative produse in valoare de 
peste 15 milioane lei. tn realitate, 
așa cum avea să se constate cu o- 
cazia inventarierii din iulie. în mare 
parte aceste stocuri nu existau de- 
cit... in scripte. Intre altele, este 
vorba de aproape 4 090 tone super- 
fosfat concentrat (11,5 milioane lei), 
de 12 600 tone fosfați naturali bruți, 
670 tone clorură de potasiu și al
tele. Cum se explică aceste lipsuri 
din gestiune ? Iată o declarație edifi
catoare — cu ocazia inventarierii — 
referitoare in special la cele 4 000 
tone de superfosfat concentrat. Șeful 
secției 104 — îngrășăminte. Ștefan 
Dobrică : „Superfosfatul concentrat 
este depozitat necorespunzător pe o 
platformă descoperită și supus intem
periilor, ceea ce duce la pierderi pesta 
procentul de perisabilități".

Dispariția celor 4 000 tone de su- 
perfostat concentrat trebuie să-și 
găsească o explicație : fie că ele nu 
au fost fabricate niciodată și repre
zintă doar o raportare fictivă, fia 
că s-au risipit ca urmare a siste
mului necorespunzător de transport 
și depozitare, fie că... s-au volati
lizat. Care variantă este adevărată 7

Adeseori am intilnii în actele con
tabile indicația potrivit căreia lipsu

rile constatate cu ocazia Inventarie
rilor să nu fie consemnate scriptic, 
pe motiv că ele s-ar Încadra in.„ 
eroarea probabilă a metodei de e- 
valuare a stocurilor. Dar iată opi
nia controlorului revizor. Dimcică : 
„Toleranțele cu care se jonglează 
pentru regularizarea diferențelor, in 
plus sau in minus, constatate cu o- 
cazia inventarierilor (eroarea proba
bilă fiind cînd ±5 Ia sută, cind ±16 
la sută) sint in afara legii și permit 
„aranjamente" de orice fel, la pro
ducție și in stocuri. Acest mod de 
lucru nu mobilizează colectivul uzi
nei in gospodărirea rațională a va
lorilor materiale și bănești, pentru 
evitarea risipei". „Oricare ar fi cau
zele lipsurilor semnalate la inventa
riere — adaugă inspectorul princi
pal Simion — uzina plătește impor
tante dobinzi penalizatoare, atît pen
tru unele produse cu mișcare lentă 
și fără desfacere, cît și pentru cele 
care, de fapt, nici nu există, ele fi- 
gurind numai scriptic ca stocuri su- 
pranormative". Reținem In acest 
sens și o cifră : suma dobinzilor pe
nalizatoare plătite de uzină in 9 luni 
a ajuns Ia aproape 5 milioane lei.

Cum vedeți, de la cîtcva mii de 
lei irosite pe inovații nejustificale și 
pe studii neaplicate, s-a ajuns la pa
gube de ordinul milioanelor. O ase
menea evoluție era previzibilă ? Sus
ținem că da. S-au nesocotit însă căi
le normale de redresare la timp a 
situației.

1. Secretarul comitetului de partid 
al uzinei. Ion Dumitrache, avea cu
noștință de multe anomalii. Ne de
clară : „Fostul contabil-șef ne-a se
sizat că ar fi unele abateri de la le
gile financiare. Dar ca să le putem 
discuta, i-am cerut două rindurl 
scrise. Nu mi-a dat. Ce puteam să 
fac Și astfel, în loc să determine 
o analiză in detaliu, să limpezească 
lucrurile, a fost mulțumit că a scăpat 
de toate, privind mai departe cu 
duhul blindeții. Atitudine in totală 
neconcordanță cu calitatea de 
membru de partid și cu ațit mai 
mult de secretar al comitetului de 
partid.

2. Sesizată, centrala Industrială 
trimite, la fața locului, reprezentan
ții săi. Și ce constată ? In primul 
rind, nu lasă nimic scris — prac
tică nu o dată condamnată in munca 
de control și îndrumare ; in al doi
lea rind. nu constată nimic umbros, 
după cum declară verbal reprezen
tanții uzinei. Și. astfel, vasul na
vighează mai departe, purtind lipita 
de carenă algele corozive ale dezor
dinii economice și financiare. Iată 
de ce așteptăm intervenția hotărită 
a ministerului de resort. La Năvo
dari sint mari carențe de ordin gos
podăresc și ele trebuie înlăturate cu 
desăvîrșire in numele intereselor ge
nerale ale economiei naționale.

♦
Din brigada „Scinteli" au făcui 

parte : Dincă Dimcică, controlor-re- 
vizor principal la Direcția teritoria
lă de control și revizie Constanța ; 
Aurei Bucur și George Simion, 
Inspectori principali la sucursala ju
dețeană a Băncii Naționale. Șl sem
natarii acestei anchete :

Ștefan ZIDAR1ȚA 
life ȘTEFAN 
Radu APOSTOL

EFORTURI NESLĂBITE, 
ORGANIZARE EXEMPLARĂ, 

întrajutorare pentru Încheierea 
RECOLTĂRII SI iNSĂMiNTĂRILOR 

PE ULTIMELE SUPRAFEȚE!
Au incheiat insămințările

BIHOR NEAMȚ
Țăranii cooperatori, lucrătorii din 

întreprinderile agricole de stat și me
canizatorii din județul Bihor au ter
minat, marți, insămințatul griului pe 
cele 64 249 ha, cu 1 700 ha mai mult 
decit fusese stabilit in planul inițial. 
Folosind timpul prielnic, unitățile a- 
gricole din acest județ vor însămința 
In plus 6 000 ha cu griu, lucrare care 
se desfășoară din plin in cursul a- 
cestei săptămini.

Totodată, peste 80 de cooperative 
agricole de producție din județ au 
terminat recoltatul porumbului. Aju
tați de muncitori și salariați din În
treprinderi și instituții, de studenți, 
elevi și militari, țăranii cooperatori 
din Bihor au recoltat porumbul de pe 
96 000 hectare, reprezentînd 87 la sută 
din Întreaga suprafață.

Concentrarea masivă de forțe din 
ultimele zile pentru eliberarea terenu
lui, executarea arăturilor și pregătirea 
patului germinativ a creat un larg 
front de lucru pentru semănători. 
Astfel, s-a reușit ca ieri, 7 noiembrie, 
în județul Neamț să se insămințeze 
ultimele suprafețe din cele 34 500 
hectare destinate prin plan culturii 
griului. In ciuda condițiilor dificile 
de lucru, insămințările s-au făcut 
respectîndu-se toate normele cerute 
de agrotehnica griului. In prezent, în 
numeroase unități agricole din județ 
se lucrează intens pentru realizarea 
angajamentului privind însămințarea 
peste plan a 1 500 hectare cu griu. 
Totodată, se depun eforturi pentru 
ca in zilele următoare să fie încheiate 
toate lucrările din actuala campanie 
agricolă.

Ca pretutindeni în țară, în județul Cluj, 
mecanizatprii lucrează, in aceste zile, din zori 
și pină Ia miezul nopții. Prin munca lor neo
bosită ei au ajutat un mare număr de coope
rative agricole, printre care Poiana, Sînpaul, 
Mihai Viteazu și altele, să încheie insămința
tul culturilor de toamnă. Acum, zilnic se rea
lizează o viteză de lucru de pină la 2 000 de 
hectare și ritmul este in creștere. In județ, 
pină la 7 noiembrie s-au insămințat 78 la 
sută. „Cu mijloacele pe care le avem la înde- 
mină, ne spune ing. Ion Murășan, directorul 
general al direcției agricole județene, pină cel 
tirziu la 10 noiembrie încheiem insămințările 
in condiții calitativ bune. Intrucit un mare 
număr de unități au terminat semănatul, am 
redistribuit forțele mecanice.

Cu prilejul raidului am constatat că există 
o mare mobilizare de forțe in cîmp. atit la 
eliberarea terenurilor, cit și la insămințări. 
Duminică, de pildă, au lucrat pe ogoare peste 
63 000 de țărani cooperatori, 2 000 de muncitori 
din I.A.S. și mecanizatori din S.M.A. și a- 
proape 10 000 de muncitori, studenți, elevi, 
militari, sprijiniți de peste 900 mijloace de 
transport. In această zi s-a cules porumbul 
de pe aproape 1 000 de hectare și s-au insă
mințat cu griu 1 744 hectare. Concentrarea

munca mecanizatorilor
mijloacelor mecanice in unitățile rămase In 
urmă dă rezultate foarte bune. La cooperativa 
agricolă Florești, de exemplu, unde de cîteva 
zile lucrează și mecanizatori veniți de Ia Gi- 
lău, se realizează o viteză aproape dublă la 
arat și semănat. Măsuri de regrupare a trac
toarelor au fost luate și la S.M.A. Mihai Vi
teazu și în alte părți.

Efortul de mobilizare a unor asemenea for
țe umane și mecanice trebuie Îmbinat cu o 
bună organizare a muncii. Or, în unele locuri 
această cerință se neglijează. Bunăoară, du
minică, aproaoe de ora 10, la Căianu. în 
partea de hotar „Deșmaș", 4 tractoare stăteau. 
S-au defectat sau nu au carburanți ? „Nici 
una, nici alta — răspund tractoriștii. Stăm 
pentru că incă nu ne-a sosit sămînța. Oare de 
aceea am lucrat noi aproape toată noaptea la 
pregătirea terenului, ca să stăm ziua ?“ 
De asemenea, la brigada din Ghiriș 
a cooperativei agricole Chesău, circa 
20 de cooperatori, chemați pentru încărcatul 
sfeclei și transportul acesteia, stăteau de po
mană, deoarece nu sosiseră camioanele. 
Iată cum eforturile unora sînt umbrite 
de neglijențele organizatorice ale altora. 
Eliminîndu-le și pe acestea, angajamentul de 
a realiza insămințările pină la 10 noiembrie 
are deplină acoperire.

TIMIȘ Deși in creștere, ritmul
Pină nu demult, lo

tul V al șantierului 
nr. 6, aparținlnd Trus
tului de construcții in
dustriale Bolești, era 
considerat model de 
organizare ți bună 
gospodărire. In ulti
mul timp Insă, din a- 
ceastă faimă au rămas 
numai amintirile. Re
alitatea surprinsă de 
aparatul de fotografiat 
acuză. Mormane de 
cărămidă cu multe 
spărturi, prefabricate 
din beton fisurate, 
tubulatură de tablă 
pentru instalații de 
aer turtită — iată cî- 
teva dovezi ale „viziu
nii" actuale asupra 
spiritului gospodăresc 
ce domnește pe șantie
rul viitoarei Uzine de 
utilaj terasier din 
Buzău.

Dar nu vă impa
cientați. Nu e cazul. 
Constructorul este 
mult prea calm și 
oferă cu d 'zinvoltură 
explicații. „Stăm bine, 
avem și economii", 
spun In esență aceste 
justificări „savante". 
Intr-adevăr, după în
cheierea bilanțului pe 
9 luni, aici .s-au obți
nut economii de peste 
350 000 lei. Nu e nici 
un paradox ! Există 
salvatorii coeficienți 
admisibili de pierderi, 
atît la cărămidă, cit și 
la prefabricate. Spre 
exemplu, la cele 
200 000 bucăți de cără
midă intrate In lotul 
V, considerind scăză- 
mlntul minim de 8 la

V ___________

sută, înseamnă că 
16 000 de cărămizi sînt 
de la început conside
rate ca neutilizabile. 
Și așa cum se vede și 
In fotografia nr. 1, 
constructorul se stră
duiește și reușește din 
plin să ne convingă de 
această măcinare fa
tală a cărămizilor. Ce 
vreți, constructorul ri
sipește cu acte In re
gulă, stimulat fiind 
de procentul de scă- 
zămint...

Pe același traseu al 
risipei am intllnit 120 
de grinzi prefabricate 
din beton (foto nr. 2) 
trimise de o între

prindere din Roman, 
din care jumătate au 
fisuri și spărturi ce 
le fac inutiilzablle. 
Există șl pentru aces
tea procese verbale cu 
constatarea defecțiu
nii, vina căzind asu
pra furnizorului. Tot 
din pricina defecțiuni
lor aparținlnd între
prinderii de prefabri
cate Craiova stau, fără 
putir.ță de folosire, 12 
panouri mari și alte 
prefabricate. Pentru 
toate s-au întocmit 
acte „legale", s-au 
completat formularele 
de evidență la diferite 
capitole, dar nicăieri

nu -este consemnată 
cauza reală a acestor 
pagube — lipsa de 
simț gospodăresc.

Iată, în fotografia nr 
3, o mostră de negli
jență, oferită, de data 
aceasta, de Trustul 
de instalații-monta. 
București — pe șan
tierul aceleiași uzine 
buzoiene. Tubulatura 
pentru prizele de ae> 
condiționat este des 
cărcată alandala. Cin 
li ajută să pună ordl 
ne In aceste bunuri și 
In general, In munca 
lor ?

Mihai BAZU

la recoltat nu este pe măsura posibilităților
In timp ce la recoltarea sfeclei de zahăr 

realizările sporesc substanțial de la o zi la 
alta, culesul, transportul și depozitarea po
rumbului nu se desfășoară Încă la nivelul 
posibilităților de care dispun cooperativele 
agricole. Este adevărat, in urma măsurilor 
stabilite de comitetul județean de partid, în 
numeroase unități ritmul de lucru a crescut 
simțitor, iar in unele cooperative agricole — 
Mănăștur, Curtea, Dumbrava, Făget, Bătești, 
Temerești, Freidorf, Ciarda Roșie, Uivar, 
Bogda, Albina și altele — această lucrare s-a 
terminat. Multe din aceste unități au benefi
ciat de ajutorul dat de saîariații din între
prinderi. de elevi și studenți. care, alături de 
cooperatori și mecanizatori, au depus eforturi 
susținute atit la recoltat, cit și la transportul 
produselor. Sint insă cooperative in care, da
torită nefolosirii integrale a zilei de muncă.

la care se adaugă utilizarea nerațională a 
mijloacelor de transport, recoltatul se desfă
șoară anevoios. Din aceste cauze, in coopera
tivele din Breștea, Dudeștii Vechi, unde nu 
s-au asigurat din timp capacități corespun
zătoare de depozitare, Ia Biled, Cheglevici, 
Valcan, Checea, Silagiu, Sanovița, Dapova, 
Stiuca și altele, nu s-a recoltat și transportat 
nici jumătate din porumb. De asemenea. deȘt 
Direcția generală agricolă a prevăzut ca toate 
cele 155 de combine CT 2 R, aflate în dotarea 
S.M.A.-urilor din județ, să fie utilizate la 
recoltat, din aceste utilaje nu sînt folosita 
decit 20—30 la secțiile de mecanizare Sinnl- 
colaul Mare, Gottlob, Lenauheim și Cărpiniș. 
Este necesară antrenarea tuturor forțelor de 
muncă și mijloacelor mecanice, astfel ca re
coltatul să se încheie cit mai urgent.

“ VÎLCEA - Opiimism fără acoperire
In județul Vilcea, pină la 7 noiembrie s-a 

tnsămințat circa 50 la sută din suprafața pre
văzută a se cultiva cu griu șt orz. In multe 
cooperative agricole ritmul lucrărilor este cu 
mult sub posibilități. La cooperativa agricolă 
Mareea, deși semănatul a inceput cu 13 zile 
in urmă, pină la 6 noiembrie nu fuseseră in- 
sămmțate decit 45 de ha, ceea ce inseamnă 
că cele 5 tractoare au lucrat cu o viteză me
die zilnică de 3,5 ha. Or. cu un asemenea 
ritm, semănatul nu poate fi incheiat nici in 
luna decembrie. Lucrările de semănat intirzie 
și datorită faptului că în unele unități nu se 
eliberează operativ terenurile destinate griu
lui. La cooperativa din Ionești, unde s-a in
sămințat jumătate din suprafața planificată, 
președintele Gheorghe Iordache este cit se 
poate de optimist. Totuși, aici mai sint Încă 
de recoltat 100 de ha cu porumb și, ca ur
mare, tractoarele nu pot trece la arat. Chiar

și acolo unde s-a recoltat cu mai mult timp 
in urmă, terenul nu a fost încă eliberat de 
coceni. O situație asemănătoare se intilnește 
și la cooperativa agricolă Orlești. „Avem 4 
semănători — ne spunea mecanizatorul Ni- 
colae Siia — dar nu folosim decit două pen
tru că nu avem terenul eliberat". în multe u- 
-nități agricole, președinții și inginerii agro
nomi ne-au dat asigurări că s-au luat măsuri 
pentru terminarea grabnică a semănatului 
prin organizarea schimburilor prelungite și 
executarea arăturilor și in timpul nopții. Nu
mai că, in multe locuri, măsurile amintite nu 
se aplică. La cooperativa agricolă Băbeni, de 
exemplu, unde secția de mecanizare dispune 
de 12 tractoare, nu au fost arate decit 6 ha. 
Situații de acest fel întâlnim și la Gorunești, 
Irimești, Tina. Grădiște, Berbești etc. 
Este necesar ca in unitățile rămase in urmă 
la semănat să fie luate măsuri de intensi
ficare a semănatului.

f
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AȘEZĂMINTELE CULTURALE - 
cadru fertil pentru educația 

patriotică a tineretului

La 1 decembrie EXAMEN DE ADMITERE 
IN INVATAMNTUL SUPERIOR TEHNIC,

SECȚII SERALE DE SDBINGINER!
„Patriotismul — spu

nea !ntr-o recentâ discu
ție prof. . Constantin Ma- 
carie din Soveja, re
prezintă un buchet de 
sentimente alese. Dragos
tea pentru frumusețile pă- 
mintului natal, pentru 
limba șl cultura poporu
lui, respectul față de glo
rioasele sale tradiții de 
luptă, devotamentul pentru 
marile cuceriri ale socia
lismului slnt clteva din 
aceste sentimente pe care 
noi, dascălii, oamenii de 
cultură, trebuie să le să
dim. să le facem să inflo- 
rească in inimile tineri
lor”. Aceste cuvinte ilus
trează o realitate plină de 
adinei semnificații. Su
fletul tineretului nostru 
este o adevărată grădină 
a înaltelor sentimente pa
triotice O grădină In care 
se întilnesc — și slnt che
mate să se intilnească — 
deopotrivă, grija școlii, 
preocuparea colectivului 
de muncă, eforturile speci
fice ale celor ce veghează 
la o bogată activitate cul
tural educativă.

...Căminul cultural din 
Soveja. In ultima perioa
dă, aici au fost prezente 
numeroase acțiuni instruc
tive care au atras sute de 
tineri.

„Am căutat să-1 ajutăm 
pe tineri să cunoască tre
cutul, pe marii noștri îna
intași, pe eroii neamului, 
pentru a-i determina să 
muncească mai bine, pen
tru viitorul luminos al 
tării, spunea Iulian Albu, 
directorul căminului. Am 
organizat convorbiri despre 
„Soveja — trecut și pre
rent”, medalioane des
pre „Oameni de seamă 
ai pămlntului românesc” 
(Ion Slavici, Alecu Russo, 
Simion Mehedinți șl alții). 
Peste 1 500 de tineri au 
participat la spectacolul 
omagial „In memoria eroi
lor”, organizat pe treptele 
mausoleului din Soveja. A 
devenit o tradiție vizita
rea satelor Rucăr și Dra- 
gosloveni din Argeș, vatră 
de unde, cu ani In urmă, 
au plecat strămoșii sove- 
jenilor de astăzi. Aceste 
vizite reprezintă nu numai 
un semn de omagiu adus 
locurilor strămoșești, ci, 
In primul rind, un pri-<__________

lej de cunoaștere a în
noirilor tot mai pregnan
te de la un an la altul 
din fiecare oraș, din fie
care sat al țării, repre
zintă un prilej de compa
rație, de îndemn spre mai 
bine, spre progres.

La căminul cultural din 
Movilita — județul Vran- 
cea, se organizează lunar 
ciclurile „Evocări din is
toria neamului românesc”, 
„Oameni vestiți ai pămfn- 
tului românesc” (Avram 
lancu, Gheorghe Dima),

forma celei mal como
de soluții organizatori
ce : conferința. La clubul 
uzinei „Tractorul” din 
Brașov — unde pot fl con
semnate și acțiuni reușite, 
cu larg ecou In riridul 
muncitorilor — directorul 
așezămintului cultural în
cerca să ne demonstreze 
că tn programul lunar fi
gurează și expuneri și 
prezentări...

— Care este, de fapt, di
ferența Intre ele ?

biective economice, în ve
chile și noile cartiere, la 
monumentele istorice și de 
artă. în prima lună a aces
tui an universitar au avut 
loc patru asemenea acțiuni, 
incluzind pe lingă excursia 
propriu-zlfiă întilniri cu per
sonalități ale vieții științi
fice locale, originare din 
Brașov, proiecții de filme, 
diapozitive etc.

Palatul Culturii a încercat 
cu un grup de elevi o ma
nifestare similară, avind ca 
temă : „Brașov — mărturii

• ÎNTOARCEREA DIN EXCURSII CU „SACUL PLIN” DE SENTI
MENTE Șl IDEI • HAI SA CUNOAȘTEM ISTORIA VIE A ORAȘULUI 
NOSTRU I • STEREOTIPIA CONFERINȚELOR SAU CÎND CRONO- 

METRUL DEVINE CRITERIUL DE APRECIERE A ACTIVITĂȚII 
CULTURALE

„Eroi ai clasei munci
toare”. Așadar, ceea ce 
atrage de la bun Început 
atenția este preocuparea 
conducerilor celor două 
cămine culturale de a găsi 
forme vii, atractive de e- 
ducație a tinerilor. Facem 
această precizare deoarece 
una din constatările Im
portante ale raidului nos
tru vizează tocmai CON
CEPȚIA care stă la baza 
manifestărilor de care dis
cutăm.

în acest domeniu In 
care — poate mal mult 
declt oriunde In altă par
te — s-ar cere ca manifes
tarea culturală să se re
marce printr-o mare pu
tere de convingere, să a- 
peleze pentru aceasta la 
cele mai profunde senti
mente ale tinerilor, să 
facă să le vibreze coarde
le sensibilității — parado
xal întllnlm nepermis de 
multe cantonări In limitele 

^minimei rezistențe. La 
multe așezăminte de cul
tură vizitate, discutînd 
despre acțiunile dedicate 
educației patriotice a tine
retului, ni se oferea spre 
lectură o listă de teme, 
interesante, multe dintre 
eJa realizate insă sub

— Unele durează mal 
mult, altele mai puțin...

Numărul de minute — 
criteriu în aprecierea unei 
acțiuni ! Iată un punct de 
vedere ale cărui consecin
țe se văd in slabul interes 
cu care sint intimpinate 
unele din programe. Și 
doar cei interesați ar pu
tea primi suficiente suges
tii dacă ar privi cu atenție 
In jur, dacă s-ar informa 
asupra reușitelor de la a- 
șezămintele culturale în
vecinate. Oferim spre e- 
xemplificare un caz, tot 
din Brașov, cu aplicabili
tate mult mai largă :

— Există zeci de studenți 
brașoveni care nu cunosc 
orașul, care nu-ți pot spune 
mare lucru despre prima 
școală românească din 
Scheii Brașovului, despre 
vestitele bresle locale sau 
despre actualul potențial e- 
conomic al municipiului — 
spune Gheorghe Radu, 
metodist la Casa de cultură 
a studenților. Ce putem face 
pentru toți aceștia ? Așa s-a 
născut ideea ciclului „Bra
șov — oraș al studenției 
mele”. Cunoașterea isto
riei orașului de sub 
Timpa se desfășoară prin 
drumeții la principalele o-

ale luptei revoluționare”.
Cit de simplu pot fi rea

lizate asemenea acțiuni ! Și 
totuși există încă locuri 
unde, mai mult din como
ditate decit din neprice
pere, preocupările organelor 
culturale in direcția educa
ției patriotice a tineretului 
sint nesemnificative. Este 
adevărat, cazurile sint sin
gulare. Dar in fața unei în
datoriri de asemenea im
portanță, în fața disponibi
lităților dovedite de tineri 
pentru tot ce ține de cu
noașterea trecutului glorios 
de luptă, de cunoașterea 
pămîntului românesc, chiar 
și exemplele izolate sint de 
neacceptat.

La C.E.I.L. Focșani sint 
480 uteciști ; în fabrică lu
crează, de asemenea, 80 
ucenici. La fabrica de con
fecții, din totalul mun
citorilor, mai bine de ju
mătate sint tineri. Pentru 
educația patriotică a aces
tora, a celorlalți tineri din 
cadrul unităților economice 
din municipiul Focșani ar 
trebui să se elaboreze un a- 
devărat program al acțiuni
lor educative. Pentru că, 
așa cum ne spunea mais
trul Gheorghe Slabu, „sen

timent patriotic înseamnă 
spirit creator, abnegație in 
muncă, dorința de auto- 
depășire, răspundere in în
deplinirea sarcinilor încre
dințate. Și mai slnt încă 
tineri care din acest punct 
de vedere mai au destule de 
Învățat". Răsfoind progra- 
rrtul clubului de la C.E.I.L. 
Focșani am constatat că 
acțiunile de educație sint 
sporadice, organizate la în- 
timplare. Iar atunci cind ele 
sint strecurate ici și colo 
printre repetițiile forma
țiilor artistice, activitățile 
sportive sau distractive, a- 
vem de-a face, de fapt, cu 
citirea unor referate. La 
clubul „Rulmentul” Brașov 
— o situație asemănătoare : 
In toată luna septembrie am 
putut nota doar citeva... ex
puneri. Nici o discuție vie, 
directă, o dezbatere intere
santă. o excursie cu „miez” 
educativ. în rest : activi
tăți artistice.

Tot atit de puțin loc o- 
cupâ acțiunile menite să 
cultive idealul patriotic la 
tineri și în cadrul progra
mului Casei de cultură din 
municipiul Focșani. Direc
torul ei se justifica afirmind 
că nu are suficienți îndru
mători culturali și spațiu 
corespunzător. Scuze ase
mănătoare am auzit și in 
alte părți, ele dovedind în
gusta înțelegere a felului 
cum trebuie acționat in a- 
cest domeniu. La Focșani 
și Brașov, în toată țara sint 
mii de activiști de partid și 
de stat, cadre didactice, in
gineri, medici, alți specia
liști care pot fi atrași la 
nobila acțiune de educare 
patriotică a tinerilor. Nu 
îndrumătorul cultural tre
buie să fie singurul care 
participă la pregătirea și 
desfășurarea acestor, ac
țiuni. Și nu numai sălile a- 
șezămintelor de cultură tre
buie să le găzduiască. Fie
care casă memoriaiă. fieca
re nouă întreprindere pot 
constitui cadrul ideal pen
tru manifestări cu larg ecou 
in conștiința celor prezenți.

Radu 
CONSTANT1NESCU 
Ion NISTOR

Ministerul Educației și Invăță- 
mintului comunică :

începind cu anul universitar 1972/ 
1973 se inființează cursuri serale de 
subingineri. care vor funcționa pe 
lingă marile Întreprinderi industriale, 
ca secții ale instituțiilor de lnvăță- 
mlnt superior.

Examenul de admitere va Începe 
la 1 decembrie 1972.

La acest examen se pot prezenta 
muncitori, maiștri și tehnicieni, care 
lucrează in producție in specialitatea 
Ia care se înscriu și au recoman
dare scrisă din partea Întreprinderi
lor unde sint salariați.

Candidați! la examen trebuie să fie 
absolvenți cu diplomă de bacalau
reat (sau maturitate) ai liceelor (șco
lilor medii de cultură generală), ai 
liceelor de specialitate, absolvenți cu 
examen de diplomă ai școlilor medii 
tehnice, ai școlilor tehnice cu durata 
de 4 ani șl ai școlilor echivalate de 
Ministerul Educației și învătămintu- 
lui cu liceul, avind dreptul de a urma 
cursurile unul institut de lnvățămlnt 
superior, in conformitate Cu condi
țiile prevăzute și publicate pentru 
admiterea in învățămintul superior 
în anul universitar 1972/1973.

Candidați! pot fl din întreprinde
rea pe lingă care se organizează sec
ția, din altă Întreprindere din a- 
ceeași localitate sau din alte locali
tăți. în cazul clnd candidații reușiți 
la examen sint din alte localități, ei 
se transferă, conform normelor le
gale, pe perioada studiilor, la o în
treprindere din localitatea unde se 
organizează cursurile serale de sub
ingineri.

Candidați! reușiți la examenul de 
admitere vor fi inscriși la cursuri 
după ce au încheiat un contract cu 
Întreprinderea care i-a recomandat, 
prin care se angajează să nu Între
rupă activitatea productivă pe du
rata studiilor, iar după absolvire să 
lucreze o perioadă de minimum 5 
ani in aceste întreprinderi.

Probele pentru examenul de admi
tere din decembrie 1972 sint următoa
rele :

— Matematică — scris.
— Fizică, chimie sau tehnologie de 

ramură (tehnologie mecanică, tehno
logie chimică, electrotehnică etc.) la 
alegere — scris.

Materia de examen este cea prevă
zută in broșura „Admiterea in invă- 
țămintul superior" — ediția 1972, cu 
precizarea că pentru disciplina „ma
tematică” se vor pregăti numai capi
tolele de algebră și geometrie plană.

Cererea pentru înscriere la examen. 
Însoțită de diploma de studii și cer
tificatul de naștere in original, ade
verința de la locul de muncă și re
comandarea întreprinderii, se depune 
pină la data de 29 noiembrie 1972, ora 
16.Q0, la biroul de personal și invăță- 
mint al întreprinderii pe lingă care

va funcționa secția sau la secretaria
tele instituțiilor de lnvățămlnt supe
rior pentru specialitățile din domeniul 
construcțiilor.

Relații suplimentare se pot primi 
de la birourile de personal și lnvăță- 
mint din întreprinderile pe lingă care

Localitatea

1. București

2. Arad

3. Baia Mare

4. Brașov

vor funcționa secțiile serale de In- 
vățămlnt superior tehnic, precum și 
de la secretariatele instituțiilor de în- 
vățămint superior.

Secțiile serale de învățămint supe
rior tehnic la care se organizează 
examen sint următoarele :

Intrep. pe lingă care 
se inființează secția

Specialitatea

1. întreprinderea de Intrețî- Electronică aplicată 
nere și reparare a utilaju
lui de calcul

2. întreprinderea Optica Ro- Mecanică fină 
mână

3. Uzina de mașini electrice Electrotehnică
4. Fabrica de mașinl-unelte Tehnologia prelucrării

șl agregate rece
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•. întreprinderea Electro- 
centrale

7. întreprinderea de distri
buire a energiei electrice

8. Uzina mecanică material 
rulant — Grivița Roșie

9. întreprinderea Telecon- 
strucția

10. Institutul de construcții

11. Combinatul de industria
lizare a lemnului Pipera

12. Grupul de uzine pentru 
producția de utilaje și 
piese de schimb

1. Uzina de vagoane

2. Combinatul de exploata
rea și industrializarea 
lemnului ,
Centrala Industrială me
tale neferoase și^rare

1. Uzina „Steagul Roșu”

2.»
3.

5. Brăila

6. Borzeștl

Uzina „Tractorul”

Universitatea Brașov

Uzina „Progresul”

Grupul industrial petro
chimic

la

Deformări plastice și tra
tamente termice

Termoenergetică

Electroenergetică

Material rulant

Telefonie-telegrafie

Construcții civile și indus
triale

Instalații pentru con
strucții

Mașini șl utilaje pentru 
construcții

Industrializarea lemnului

Utilaje pentru ind. mate
rialelor de construcții

Tehnologia prelucrării la 
rece

Industrializarea lemnului

Metalurgia metalelor ne
feroase

Tehnologia prelucrării la 
rece

Deformări plastice și tra
tamente termice

Construcții civile șt in
dustriale

Instalații pentru con
strucții

Tehnologia prelucrării la 
rece

Tehnologia chimică orga
nică

Utilaj chimic

.Gînduri, în creion și 
peniță, despre realitate 
(DESENE INEDITE DIN ATELIERELE PICTORILOR)

(Urinare din pag. I)

La Galeriile de artă 
„Apollo” (Calea Vic
toriei nr. 56). — 64
dintre cei mai cunos- 
cuți pictori bucureșteni 
prezintă desene. „De
sene inedite din ate
lierele pictorilor” se și 
intitulează de altfel 
această originală ini
țiativă, care-și pro
pune o incursiune in 
citeva din preocupă
rile, mai noi sau mai 
vechi, ale pictorilor 
noștri. Această pă
trundere in Intimitatea 
atelierului, pe care 
organizatori! expozi
ției o propun publicu
lui larg ; această con
fruntare cu etape in
cipiente ale unor lu
crări, cu studii re
luate, desăvirșite apoi 
în ulei sau ca desene 
de sine stătătoare, 
simple „exerciții de 
lucru”, modalități de 
a fixa „clipa”, vine 
să confirme, Încă o 
dată, virtuțile caracte
ristice desenului, să-i 
accentueze, printr-o 
mare varietate de mo
dalități ale abordării 
lui. notele specifice.

Metaforic și nu si
nonimic — raportul 
desenului cu viața 
transpare din fiecare 
lucrare, peisajul sau 
figura omenească al
cătuind contextul in 
continijă schimbare, 
de la care s-a pornit, 
în fiecare din aceste 
cazuri particulare.

Reportaje lirice din 
actualitate, desene de 
atmosferă, adevărate 
memoriale de călă
torie sau grave medi
tații filozofice, dese
nele acestei expoziții 
sint incă o dovadă a 
capacității spiritului 
de a imbrăca o formă 
sensibilă. Natura lor 
deschisă, intens re
ceptivă la tot ceea ce 
oferă mai caracteris
tic mediul înconjură
tor și, deci, poliva
lentă — a obligat pe 
cei mal mulți dintre 
artiști să se consume 
In repezi exteriorizări, 
in reacții acute, de o 
specifică fervoare. F- 
fortul. impregnat de 
sinceritate, de a su
pune realitatea unor 
legi interioare, ten
siunea raporturilor sta
bilite cu datul real 
au marcat. In fiecare 
din aceste exemnle 
particulare, prospecta
rea unor domenii 
Ideatice îndeobște cu

noscute. Motivele cu
noscute dobindesc, 
parcă, prezentate ' în 
sălile „Apollo”, un 
plus de personalita
te ; tentativei de a 
intui esențialul 1 se 
alătură acum aceea de 
a nu neglija amănun
tul și detaliul semni
ficativ.

Vibrația de umani
tate e o constantă. Și 
nu numai portretul o 
ilustrează, deși, la a- 
cest capitol, ar putea 
fi menționate desenele 
semnate de Corneliu 
Baba (studii pentru 
portretul lui Tudor 
Arghezi), Lucia Dem.

CARNET

PLASTIC

Bălăcescu, Ion Săliș- 
ieanu etc. Figura o- 
menească surprinsă in 
mișcările și gesturile 
ei cotidiene sau festi
ve, integrată in com
poziții sau prilej de 
singulară contemplare, 
a oferit mereu punctul 
de plecare a nume
roase desene, tinzind 
să reflecte și să incor
poreze o mare varie
tate de atitudini. De 
inspirație literară la 
Brăduț Covaliu („Don 
Quijotte”) sau Tr. Bră- 
dean. studii de mișcare 
la Vasile Brătulescu 
sau Iosif Krijanovski, 
relevind intenții me
taforice la Constantin 
Piliuță, desenele, foar
te numeroase, care 
s-au oprit asupra a- 
cestei sfere de inspi
rație, demonstrează as
pirația legitimă de a 
releva în aspectele 
sale cele mai intime 
subiectul propus.

Invitație la comen
tariul metaforic, la co
relația ingenioasă, a- 
nunțînd uneori ade
vărate erupții lirice 
— peisajul ocupă un 
loc de seamă în an
samblu! întregii expo
ziții. Alcătuind ade
vărate „jurnale de că
lătorie”. el» se înscriu 
ea tot atitea „docu
mente”. ca tot atitea 
imnresil comunicate 
direct Maestrul Henri

Catarg! sau Catul Bog
dan. Micaela Elcuihe- 
riade sau Gina Hagiu, 
Viorel Mărgineanu sau 
lacob Lazăr marchea
ză, o dată cu desenele 
care-i reprezintă in 
expoziție, raportul fi
resc intre constantele 
unui peisaj și iniția
tivele, mereu reînnoite 
de a-1 capta, cu mij
loace diferențiate, in 
ipostazele sale cele 
mai diferite.

Studii ale unor vii
toare compoziții (Ion 
Gheorghiu. Ion Pacea) 
sau desene realizate 
cu migala graficii de 
șevalet (Vasile Cel- 
mare, Adrian Maftei, 
Adina Calocnescu, Vir
gil Neagu etc.) sau, 
dimpotrivă, simple 
crochiuri, etape ale 
unul studiu parcurs, 
desene delicate, lim
pezi, directe, in care 
s-au cristalizat gin
duri răzlețe și fugare 
(Silvia Cambir, Lucia 
loan, Sever Mermeze, 
Paula Ribariu, loan 
Grigorescu, Ion Stendl 
etc.) — toate aceste 
desene există ca rea
lități particulare în e- 
sența lor. ca tot ati
tea viziuni personale. 
Problema „legitimită
ții" uncia sau alteia 
dintre modalitățile de 
expresie abordate nu 
se poate pune in acest 
caz, tot așa după cum 
ar fi extrem de difi
cilă menționarea tutu
ror acelora care au 
contribuit prin lucră
rile lor, la reușita ex
poziției. Diferențieri
le nu se pot face. în 
aoest caz, decit in ceea 
ce privește capacita
tea de a oferi un echi
valent poetic al reali
tății investigate, in 
care particularitățile 
unei lucrări sau alteia 
să se impună ca fap
te de stil.

Apropierea de lume 
prin concretul figurat 
al imaginii, priceperea 
de a exprima cu clari
tate ginduri iscate din 
acest contact nv-si not 
demonstra eficiența 
decit in măsura in 
care sint înregistrate, 
nu la nivelul faptu
lui divers, ci la un alt 
nivel, mai adine, ace
la al semnificației. 
Ceea ce se intîmplă 
cu multe din desenele 
expuse.

Marina PREUTU

dria de o sublimă frumu
sețe : aceea că mulți din
tre foștii lui ucenici și 
elevi, cum ar fi Petre Stă- 
nilă, de pildă, l-au egalat 
in meserie și au devenit in 
uzină ceea ce este și el as
tăzi, iar alții l-au Întrecut 
și au devenit ingineri, ca 
Ion Manea. Nicolae Stroe 
și mulți alții, care lși des
fășoară activitatea nu nu
mai in uzina din Medgidia, 
dar și la Galați, la „Elec- 
troputere” Craiova și in 
alte părți ale țării.

*
Atelierul de prototipuri 

al uzinei este locul in care 
se transfigurează in oțel 
ultimele noutăți ale crea
ției proiectanților și ingi
nerilor fabricii sau ale al
tor institute de profil din 
țară. Este un loc prin ex
celență de creație, pentru 
că aici se produc unicate 
care vor fi apoi multipli
cate în mii și mii de copii 
— seriile complete de ma
șini care urmează să cu
treiere ogoarele țării. Iată 
da» motivul esențial pen
tru care meșterul din frun
tea celor 14 oameni care 
lucrează aci. Mircea Dia- 
conescu. mi se pare un 
adevărat creator. Opera lui 
și a lor sint capetele de se
rie ale remorcilor de 5 și 3 
tone care sint acum in do
tarea tuturor unităților 
agricole, a tuturor unități
lor de transport și ale că
ror calități sint atit de re
cunoscute incit 80 Ia sută 
din producția uzinei la 
aceste sortimente mer
ge acum la export. Le-au 
urmat prototipurile pre
selor de balotat paie, 
utilaj, de asemenea, de 
mare serie, unicatele mal 
multor tipuri de agre
gate mecanice pentru re
coltatul stufului in Delta 
Dunării. Din atelier au ie
șit, nu de mult, in curtea 
uzinei primele remorci care

se basculează pe trei părți, 
primele trei dintre ele 
participlnd deja la fritfile 
confruntări naționale și in
ternaționale, la expozițiile 
de la București, din Uniu
nea Sovietică și Statele U- 
nite. Paternitatea uni
catelor și oolaborarea prin 
corectare la proiectele in
ginerilor este unul din mo
tivele pentru care Mircea

tei inițiative. Cităm de 
pe acest panou : ingi
ner Năstase Marin îm
preună cu modelorul 
Mihai Crețu sint au
torii executării modelelor 
din polistiren expandat la 
turnătorie, care aduc o e- 
conomie de 60 000 lei anu
al ; inginerii Ion Babeș, 
Mihai Niculescu și Dumi
tru Mucenic au executat

Flacăra creației 

pe o vatră de foc 

a Dobrogei

Diaconescu se» poate numi 
un creator. Dar nu e sin
gurul.

★
La poarta uzinei, alături 

de panoul pe care este în
scris angajamentul colec
tivului de la I.M.U.M. de 
a realiza cincinalul In pa
tru ani și jumătate, se află 
un ailtul care invită Ingine
rii și tehnicienii uzinei de 
a veni fiecare cu o idee, 
cu o inovație sau cu o so
luție tehnică, gîndită in a- 
fara sarcinilor de serviciu, 
și care să aducă un plus 
valoric de cel puțin 100 000 
lei anual in producție. La 
intrarea in prima hală a fa
bricii, pe un alt panou, se 
află fotografiile, numele și 
titlurile lucrărilor celor 
care au dat curs aces

un cap multiplicat pentru 
găurirea mai multor repe
re, care mărește de citeva 
ori productivitatea mun
cii ; muncitorul Andrei 
Iliescu și controlorul de 
calitate Constantin Neagu 
au adus îmbunătățiri teh
nologiei de executare a 
unor repere la presa de 
balotat fin, imbunătățin- 
du-le calitatea și redu- 
cindu-le prețul de cost cu 
peste 40 000 lei anual. Și 
alte numeroase exemple 
probează spiritul de creație, 
căutarea permanentă. Teh
nicianul Radu Ștefan este 
unul dintre aceștia. Cu doi 
ani In urmă era maistru la 
atelierul S.D.V. și tot a- 
tunci se pusese in discuție 
cu acuitate problema re
ducerii consumului de me

tal. El n-a luat cuvintul 
pentru că e din fire un om 
tăcut, închis in el, mereu 
frămmtat de ginduri lăun
trice. Dar după discuția a- 
ceea... L-a întilnit într-o zi, 
Ia cantină, un inginer tlnăr 
de la serviciul de proiec
tare.

— La ce te gindești, to
varășe Radu, ce te frămin- 
tă așa ?

— Șțll la ce mă gindesc ? 
La discuția aceea mai ve
che, despre economia de 
metal. Am o Idee. Ce-ar 
fi să țacem osiile de la re
morci ’ din țeavă pe care 
s-o stringem la cap prin 
forjare ? S-ar economisi 
cel puțin 16 kg de metal la 
fiecare piesă, in plus ar fi 
eliminate lucrările de pre
lucrare și de sudură.

La îndemnul și cu ajuto
rul direct al inginerilor ser
viciului de proiectare. Radu 
ștefan a întocmit in de
talii schițele noului pro
cedeu de executare a osii
lor din țeavă și azi el este 
autorul unei invenții bre
vetate de stat, la aplicarea 
căreia se lucrează in pre
zent In uzină și care va 
aduce numai la I.M.U.M. o 
economie de oțel superior 
de 150 de tone anual.

Treclnd In revistă fap
tele de muncă și de gfn- 
dire ale unor asemenea oa
meni minunați mă gindesc 
la statuia celebră a gin- 
ditorului de la Hamangia, 
care a fost zămislită cu 
7 000 de ani In urmă, pe o 
vatră, descoperită ia nu
mai 10 kilometri de actuala 
vatră a I.M.U.M.-ului de 
azi. Unor oameni ca Radu 
Ștefan merită să li se înal
țe, in noua ipostază, drept 
omagiu o statuie simboli- 
zind munca inteligentă, 
creatoare. Se poate folosi 
ca materie primă o infimă 
parte din cele 150 de tone 
de metal pe care le-a În
locuit anual cu o singură 
idee 1

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

• Cu mtinile curate : PATRIA —
9: 11.30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30: 16,30;
18,45: 21, FEROVIAR — 9.15: 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13.30: 16; 18.15; 20,30.
• în trecere prin Moscova : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Ai treilea ; CENTRAL — 10;
12,30; 15; 17,30; 20.
• Vacanță la Roma : SCALA —
«,45: 11,15; 13,45; 16,15; 18,45: 21,15, 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Am Încălcat legea : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15J 13,30: 16; 18.30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 21.
A A venit un soldat de pe front : 
BUZEȘTI — 15,30: 18; 20,15.
O A fost odată un polițist : FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 8,45; 11;
13,15; 15,45: 18.15; 20,30, FLAMURA
- 9: 11.15: 13.30: 16: 10,15; 20,30.
• Fata care vinde flori : LIRA — 
10,30: 15,20: 18: 20.30, FERENTARI
- 9.30: 11,45; 14,30.
• Mania grandorii : FERENTARI
- 17; 19,15.

• Fuga e sănătoasă: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Drum In penumbră : DRUMUL
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, FLO
RE ASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.

cinema
• Născut liber : DOINA — 11,15; 
13,30; 15,30; 17,45; 20,15.
• Al șaptelea continent — 10: 12; 
14; 18; 18.15, Unde e libertatea? — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• ImbHnzirea focului : MOȘILOR
— 15,30; 19.
• Anonimul venețian ; GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
MIORIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.30.
• Sftnta Tereza și diavolii : MUN
CA — 15,30; 18; 20,15.

*

• Marea hoinăreală : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, POPULAR — 10; 
12,30; 15,30; 18: 20,30.
a Vă arăt eu vouă ! : PROGRESUL 
— 16; 18 ; 20.
• Bambi — 9,15—18,15 in continua
re, Program de filme documen
tare — 20,15 : TIMPURI NOI.
• Aventurile unei prințese germa
ne la curtea Regelui Soare : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30. GIULEȘTI — 15,30; 18; <0,30. 
e Liubov Iarovaia : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Eliberarea Iul L. B. Jones :
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15.
• Dauria : RAHOVA — 15,30; 19.
• și blta : UNIREA — 15,30; 
18;
• Mesagerul : 
15,30: 18; 20.15.
• Felix și Otilia : 
15,30; 19.
• Ferma din Arizona :
16; 19,15.
• Creierul : CRÎNGAȘI 
18; 20,15.
• O floare și doi 
VOLGA — 9; 12,30; 16;

COTROCENI

ARTA

PACEA

15,30

grădinari :
19,30.

• f

J

7. Cluj

8. Craiova

9. Cugir

10. Făgăraș

11. Galați

12. Hunedoara

13. Iași

14. Oradea

ÎS. Pitești

16. Reșița

17. Rm. Vilcea

18. Satu-Mare

19. Suceava

20. Slatina

21. Săvinești

22. Sibiu

23. Tr. Severin

24. Tg. Mureș

25. Timișoara

26. Tg. Jiu

27. Buzău

1. întreprinderea de rețele 
electrice

2. Institutul politehnic

1. întreprinderea rețele e- 
lectrice

2. Combinatul chimie
3. Universitate

Electroenergetică
Construcții civile și in

dustriale
Electroenergetică
Tehnologia chimică anor

ganică
Construcții civile și in

dustriale
Uzina mecanică

Combinatul chimic

1. Șantierul naval
2. Combinatul siderurgic

3. Institutul politehnic

Combinatul siderurgic

Institutul politehnic

Tehnologia prelucrării la 
rece

Tehnologia chimică anor
ganică

Tehnologia chimică orga
nică

Utilaj chimic
Tehnologia sudării
Furnale și oțelării 
Electromecanică meta

lurgică
Construcții civile și in

dustriale
Tehnologie carbochimică 

și procese pirogene 
Electromecanică metalur

gică
Construcții 

dustriale
civile Și in-

Construcții civile Și in-
dustriale

Instalații pentru con-

întreprinderea de pre
fabricate

1. Combinatul de exploa
tarea și industrializarea 
lemnului

2. Grupul industrial petro
chimic

1. Uzina constructoare de 
mașini

2. Combinatul siderurgic

1. Combinatul de exploa
tarea și industrializarea 
lemnului

2. Grupul Industrial de chi
mie
„Unio” Satu-Mare

1. Grupul de uzine pentru 
producția de utilaj și pie
se de schimb

2. Combinatul de exploa
tarea și industrializarea 
lemnului
Centrala Industrială de 
aluminiu
Uzina de fibre sintetice

Grupul de uzine pentru 
producția de utilaje și 
piese de schimb 
întreprinderea centrale 
hidroelectrice
Combinatul de Îngră
șăminte azotoase

1. Uzina „Azur”
2. Institutul politehnic *

3. Uzina mecanică-Timișoara
4. întreprinderea regională 

de electricitate
1. Combinatul pentru mate

riale de construcții
2. Centrala termoelectrică- 

Rovinari
Fabrica de geamuri

strucții
Utilaje pentru ind. mate

rialelor de construcții
Utilaje pentru industria 

lemnului
Tehnologia și chimizarea 

petrolului și gazelor. 
Tehnologia chimică a 
macromoleculelor

Turnătorie
Deformări plastice și tra

tamente termice
Industrializarea lemnului

Tehnologia chimică anor
ganică

Tehnologia prelucrării la 
rece

Utilaje pentru industria 
lemnului

Industrializarea lemnului

Metalurgia metalelor ne
feroase

Tehnologia chimică a ma
cromoleculelor

Utilaje pentru industria 
lemnului

Hidroenergetică

Tehnologia chimică anor
ganică

Tehnologia chimică orga
nică

Construcții civile și indus
triale

Tehnologia prelucrării la 
rece

Electroenergetică

Utilaje pentru ind. mate
rialelor de construcții

Termoenergetică

Utilaje pentru ind. mate
rialelor de construcții
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— La început nu mi-am dat sea
ma de adevărata stare a lucrurilor. 
M-am considerat un nedreptățit, un 
persecutat...

— Dar azi ?
Tace. își potrivește, cu o mișca

re înceată, ochelarii : nu atit din 
nevoie, cit, mai ales, pentru a ciș- 
tiga timp. Probabil îndepărtează un 
gind, alege altul... Sint situații cînd 
nimănui nu-1 vine ușor să vorbeas
că despre sine ; mai cu seamă a- 
tunci cind subiectul discuției con
stituie o oglindă in care nu te pri
vești cu plăcere.

Om la 46 de ani, cu o îndelungată 
experiență profesională, cu un sta
giu apreciabil in funcții de condu
cere. inginerul R. S. — pină nu de 
mult inglner-șef de sector intr-un 
institut de proiectări din rețeaua 
agriculturii — a trecut, și mai tre
ce încă, prin momente dificile de 
viață.- Cu citeva luni in urmă, in 
adunarea generală a organizației de 
bază din institut, a fost la un pas 
de pierderea calității de membru 
al partidului. După îndelungate a- 
nalize. discuții, s-a ajuns la apli
carea sancțiunii '„vot de blam cu 
avertisment", iar pe linie admi
nistrativă comitetul oamenilor 
muncii a decis schimbarea din 
funcția de inginer-șef. Pentru ce ? 
Pentru lipsuri in activitatea 
profesională, pentru atitudine con
ciliantă față de unii dintre 
subalterni și, mai ales, pentru 
faptul că, din nesățioasă goană 
după ciștig, a încălcat prestigiul si 
autoritatea funcției de conducător, 
s-a abătut de la normele eticii co
muniste.

într-un tirziu, flxlnd prin lentile 
un punct nevăzut, de parcă ar vrea 
să prindă cu privirea de undeva, 
de dincolo de peretele sălii, un re
per din propria-i experiență, rupe 
tăcerea:

— Vedeți, adevărata revelație a 
vinei mele am avut-o cind am de
venit conștient de consecințele ei, 
de reflectarea ei in atitudinile și 
comportarea celorlalți.

— Adică?
— V-am spus că la Început nu 

înțelesesem mare lucru: pretutin
deni vedeam numai răuvoitori, e- 
ram convins că am fost lovit pe 
nedrept... Îmi spuneam că nu e- 
ram singurul care se angajase să

execute lucrări de proiectare în 
afara institutului...

— Și acum?
Nu-mi răspunde imediat. Rămî- 

ne pe ginduri. Nu repet întrebarea. 
Aștept.

Nu .intimplător 11 căutasem pe 
inginecul R.S. O lungă inșiruire de 
nume, date și cifre, aflate din mai

timpul serviciului, cu materialul 
și utilajele unității.

E un lucru cunoscut : exemplul 
rău proliferează. Cu atit mai re
pede, mai nociv, cind drept „acope
rire" ți se oferă însuși... exemplul 
șefului. R.S. pare să fi înțeles în 
sfirșit unde greșise. îmi răspunde 
tirziu la întrebare.

— Acum ? Păi tocmai aici era

Adevărul 
e totdeauna simplu. 

Drumul spre el 
e uneori întortocheat
multe dosare de constatare finan
ciară, evidenția un fapt simptoma
tic: grupuri, colective de lucru din 
diverse unități specializate în pro
iectare iși făcuseră obiceiul ca, 
neglijindu-și sarcinile de serviciu, 
să realizeze — și nu unul sau două, 
ci cu ghiotura — proiecte comanda
te de diferite întreprinderi și insti
tuții drept „colaborări externe". Pe 
alocuri, chiar cu știrea și cu direc
ta participare a șefilor comparti
mentelor respective și — ceea ce 
era și mai rău — nu rareori în

hiba : nu eram singurul care lucra 
în afară, dar eram primul. Adică 
tocmai ce nu trebuia să fiu. Dind 
tonul, asigurasem un gir moral și 
celorlalți. Ehei, dacă...

Se întrerupe brusc. Nu intervin. 
De data asta, tăcerea nu durează 
mult. Mă fixează cu privirea o cli
pă și, țintind apoi un punct pe su
prafața mată a mesei, continuă :

—...dacă nu m-aș fi lăcomit la 
bani, dacă n-aș fi făcut din funcție 
o trambulină in goana după ciștig. 
Datoria mea, in virtutea funcției

de conducere ce-mi fusese încre
dințată, era să dau o mină de aju
tor, să acord asistență de specia
litate fără să aștept — și, mai ales, 
fără să pretind — echivalențe pe 
statele de plată, nu să dau eu în
sumi apă la moară mercantilismu
lui. N-am rezistat insă tentației și 
sigur că unii și-or fi zis : „Păi dacă 
tocmai inginerul-șef s-a „aranjat", 
noi de ce-am sta deoparte ?“ Și azi 
așa, miine așa, au început să apa
ră prin institut tot felul de lucrări 
dinafară. Le furnizasem chiar eu, 
șeful, o scuză, o acoperire. Din cau
za abundenței acestor lucrări străi
ne, fărămițindu-se timpul și preo
cupările, bineînțeles că treaba n-a 
mai mers cum trebuia.

— Și ce gîndiți acum despre 
exemplul personal ?

— Despre cel rău. v-am spus ce 
cred. Despre celălalt, despre exem
plul care îi însuflețește pe oameni 
la înfăptuiri meritorii, aș vrea să 
se pronunțe intr-o zi faptele în
seși. Să vă spun ceva. Am plecat 
din institut. Poate pare o lașitate 
plecarea mea — lucrasem acolo 10 
ani ca inginer-șef și, după Cele in- 
timplate, imi venea greu să ră- 
mîn — dar am dat curs unui sfat 
și am ales producția, șantierul.

— Unde ?
— Am ales un județ tînăr, cu 

mare nevoie de specialiști. Cred că 
experiența mea va fi de folos aici. 
Cu atit mai mult, cu cit am de exe
cutat propriile mele proiecte. Așa 
că mă confrunt, aș putea spune, a 
doua oară cu mine insumi, cu cali
tatea muncii mele. Și, vă asigur, nu 
e ușor. în ochii mei însă, strădania 
de a munci cit mai bine aici, de a 
ti cit mai util, încearcă să fie o re
abilitare, o cale de a repara pre
judiciul adus dincolo. Iar producția 
imi oferă destule șanse să fac acest 
lucru.

N-a mai spus nimic. A dat să 
ducă mina incă o dată la ochelari, 
dar nu era nevoie. Stăteau bine. Și 
privirea era parcă alta, mai sigură. 
Cred că văzuse intr-adevăr ceea ce 
trebuia să vadă. Așa că mișcarea s-a 
oprit undeva, la jumătatea drumu
lui și mina a rămas suspendată in 
aer. I-am strins-o, urîndu-i spor la 
lucru.

Dinu POPESCU

— în întreprinderea noastrâ 
echilibrăm cu grijă forța de 
muncă

Desene de Eugen TARU

RISIPITORII...

FIȘIER SOCIAL
9

în absența
unei vorbe bune...

Trei tineri dintr-o 
uzină devin, intr-o 
împrejurare ieșită din 
comun, eroii pentru o 
zi ai acelui colectiv de 
mii de oameni. Iși în- 
cheiaseră cu bine 
schimbul și se răspin- 
diseră pe la casele lor 
în orele de repaos. O 
defecțiune la o insta
lație le solicită pre
zența in întreprindere. 
O defecțiune de un fel 
deosebit, pentru înlă
turarea căreia se cerea 
curaj în primul rlnd 
și, in egală măsură, 
virtuozitate profesio
nală.

Altfel era în pericol 
o producție de mili
oane...

Cei trei răspund 
prezent șl muncesc cu 
indirjire ca totul să 
fie in regulă. Rezistă 
tenace la temperaturi 
înalte- Lucrează în 
schimburi mici, hotă- 
rîți să nu dea înapoi. 
Toți ochii, toate gin- 
durile tovarășilor lor 
sint îndreptate către eL

Și izbutesc.
Urmează acel mo- 

1 ment unic, de re

laxare, ca după trăirea 
unui imens necaz sau 
a unei superbe bucurii.

— Acum, la odihnă 1 
— le zice maistrul.

Și-i bate protector 
pe umeri, dîndu-le din 
buzunar 100 de lei. 
După care pleacă la 
treburile lui.

Eroii ? Se înfundă 
Intr-o circiumă și pro
voacă un scandal de 
toată „frumusețea"...

— Ce vă veni frați
lor ? — sint întrebați 
cu dreaptă nedume
rire.

— Tocmai voi să 
mi-o faceți ! — se la
mentează și meșterul, 
mîhnlt cu adevărat.

— De ce-ați călcat 
strimb ? — i-a întrebat 
cineva, după ce întim- 
plarea se consumase. 
Au tăcut.

— De ce ?
Și acum vine răs

punsul zguduitor :
— Pentru că ne-am 

simțit singuri.
— Poftim ? ? !
— Cit am lucrat... 

Ei bine, atunci... toți 
erau cu ochii pe noi... 
îi simțeam alături... 
Le bănuiam Îndem

nul... Apoi ?... O bă
taie pe umăr... o hir- 
tie de-o sută și... sin
gurătatea ! Atunci...

Atunci, fuga de sin
gurătate... Circiuma. 
Cei trei, socotindu-se 
frustrați de căldura 
umană pe care suta 
n-o putea transmite și 
înlocui nicicum, s-au 
abandonat singuri în- 
tr-un pahar, două. Fu
gind de vidul in care 
se treziseră brusc. Fu
gind de singurătate...

Se înțelege că a- 
ceastă necugetare este 
departe de a fi o so
luție. Se înțelege că 
cei trei au greșit. Dar, 
oameni buni, nu vă 
mai amăgiți cu ideea 
potrivit căreia gindul 
cald, vibrant, omenesc 
ar putea fi transmis 
prin „procură" ! Chiar 
dacă aceasta are for
ma unei hirtfi de o 
sută ! Pentru că e 
limpede: cei trei, după 
marele examen pe 
care-1 trecuseră cu 
brio, nu de o astfel da 
mulțumire aveau ne
voie.

Iile TANASACHE

Piramidă vie

întreprinderea de con- 
strucții-montaje nr. 1 Bucu
rești. Biroul directorului, 
inginerul Iile Dragomires- 
cu. Atmosferă apăsătoare — 
dialog sec, in contradicto
riu. De o parte — unii care 
vor să afle adevărul ; de 
cealaltă, alții care „argu
mentează"...

— ...La lucrările refăcute 
s-au Înregistrat totuși pa
gube de sute de mii din 
vina unuia sau a altuia. 
S-au luat măsuri de recu
perare ?

— Dacă e vorba să discu
tăm in detaliu, v-aș putea 
spune ce... măsuri o să 
luăm... Dar nu-i cazul să 
ne alarmăm... N-o să ieșim 
in pierdere. Există un prin
cipiu al compensației...

Intrerupem aici, deocam
dată, „filmul" acestei con
fruntări. Luăm firul intim- 
plărilor de la capăt.

Așadar, nu de mult mi
liția a primit unele infor
mații din care rezulta că 
pe diverse șantiere de con
strucții aparținlnd I.C.M. 1 
București s-au refăcut mai 
multe lucrări, executate 
inițial greșit, făcindu-se 
insemnate cheltuieli supli
mentare care au fost su
portate integral din banii 
statului, fără să se stabi
lească nici un fel de res
ponsabilități.

Informațiile păreau, cel 
puțin in partea lor finală, 
exagerate. Cum e posibil 
să se plătească, din valoa
rea aceluiași deviz, lucrări 
care nu sint prevăzute a se 
executa ? De unde ? Ori
cum, datele se cereau,veri- 
ficate spre a se stabili cu 
exactitate ce este real și ce 
nu. împreună cu căpitanul 
de miliție Gheorghe Oltea- 
nu, din Inspectoratul Mi
nisterului de Interne al 
municipiului București, 
ne-am deplasat pe citeva 
din șantierele menționate. 
Spre surprinderea noastră 
am constatat că informa
țiile se confirmă integral. 
De exemplu, la clădirea 
clinicii de neurochirurgie, 
din incinta spitalului nr. 9, 
s-au refăcut 9 stilpi inte
riori de susținere, consu- 
mindu-se in plus circa 
două tone de ciment, fier 
beton etc. La blocurile in 
construcție C 1 a, C 1 b din 
cartierul Berceni s-au refă
cut lucrări de fundație in 
valoare de citeva sute de 
mii de lei. Lucrarea a ocu
pat timp de cinci luni o e- 
chipă de muncitori și a ne
cesitat, intre altele, un con
sum de mai multe vagoane 
de ciment (tocmai intr-o 
perioadă cind alte șantiere 
stagnau din cauza lipsei ci
mentului I). Și șirul exem
plelor poate fi continuat..

Toate aceste cheltuieli, 
care puteau să nu se pro
ducă dacă cel investiți cu 
execuția și controlul pe 
respectivele șantiere lșl fă
ceau datoria, s-au plătit 
din banii statului. Condu
cerea întreprinderii a luat 
cunoștință de aceste nere
guli ca de un „fapt divers" 
și, in loc să ordone o in
vestigație atentă și severă 
din partea C.F.I.-ului și să 
Întreprindă operativ măsuri 
de stabilire a vinovățiilor 
(datorie elementară a ori
cărei persoane însărcinate 
cu administrarea averii pu

blice I), a aminat sine die 
tragerea la răspundere a 
celor învestiți cu atribuții 
pe acest tărim, dispunind 
pur și simplu refacerea lu
crărilor. E greu, dacă nu 
chiar imposibil, să mai 
convingi acum pe cineva a- 
supra bunelor intenții de a 
Întreprinde măsuri de re
cuperare a pagubelor... după 
încheierea întregii lucrări ! 
Aceasta cu atît mai mult 
cu cit cel vinovați direct 
de producerea pagubelor 
nici măcar nu mai figurea
ză printre salariați și se 
găsesc cine știe pe unde. 
Mai grav este insă că opi
niile celor de aici converg 
spre o minimalizare a fap
telor și chiar spre o anu
lare a răspunderilor.

e vorba de răspunderi 
particulare ?

Ca să ne „lămurească", 
Inginerul Emanuel Hlihor, 
sosit pe șantier din partea 
întreprinderii tutelare, in
tervine în discuție. Tran
scriem exact :

— Asemenea situații s-au 
lntîlnit și se lntilnesc pre
tutindeni, pe toate șantie
rele (? ! ?).

— Vreți să spuneți refa
ceri generatoare de pa
gube? !

— în fond sint niște si
tuații... inerente._  j ș

Urmează explicația : pa
gubele acestea produse In 
fapt nu mai ies la iveală 
în scripte pentru că pe par
cursul lucrării ele sint „în-

Pagube care 
s-au stins, 

compensații care 
s au intins, 

totul cu 
buzunarul... neatins

anchetă socială

— Nu e vorba aici de 
cine știe ce pagube — În
cearcă să ne convingă șeful 
de lot de la spitalul de 
neurochirurgie. inginerul 
Nicoîae Tuță. Să facem un 
calcul : s-au turnat din nou 
la cel nouă stilpi refăcuți 
aproximativ nouă metri 
cubi beton socotit sub 200 
Iei metrul cub, Ia preț de 
șantier — și cam asta e 
toată paguba !

— Dar manopera ?
— Manopera a fost gra

tuită.
— Cum adică ! ? Nu s-au 

plătit muncitorii ?
— Ba s-au plătit, dar la 

un șantier ca acesta nu se 
cunoaște (! ! !).

N-am înțeles : ce nu se 
cunoaște ? Risipa de forță 
de muncă ? Sau lipsa de 
gospodărire a bunurilor ? 
Și de ce să se socotească 
„sub două sute de lei un 
metru cub de beton", în 
care intră circa 300 de kilo
grame numai ciment (care 
se vinde în comerț cu 1 leu 
kg) ? De ce să se apeleze 
la acest „preț de șantier" 
care se utilizează intre în
treprinderile statului cind

ghițite" de anumite econo
mii.

— Pentru că. vedeți dv. — 
ne lămurește inginerul — 
in construcții sint anumite 
standarde privitoare la 
consumuri, care permit să- 

lată, deci, risipa, acest 
cariu al economiei, ridica
tă la rangul de... tradiție 
generalizată 1

Trebuie să spunem aici 
tristul adevăr : cele de mat 
sus — in aparență simple 
păreri subiective — sint în 
realitate produsul unui 
mod foarte concret de a 
gindl și a acționa, ele re
flectă o mentalitate pro
fund nocivă, potrivit căreia 
ar trebui nici mai mult 
nici mai puțin să admitem 
ca valabil principiul sui- 
generis „să facem econo
mii, ca să avem cu ce aco
peri pagubele făcute de 
alții".

Sint oare acestea niște 
cazuri izolate ?

Să revenim în biroul 
directorului I.C.M. 1 și să 
reluăm dialogul de acoio de 
unde l-am lăsat.

— Despre ce fel de com
pensație ne vorbiți ?

Aici tovarășul director a

zlmbit superior, de parcă 
ar fi vrut să ne spună : 
„Vedeți ? Dacă nu vă pri
cepeți. de ce vă ameste
cați ?“

— Cum să vă explic ? 
Noi avem și realizări, nu 
numai lipsuri — ține să 
precizeze.

— Nu le contestă nimeni.
— Asta înseamnă că una 

cu alta se compensează... 
(Intr-o expunere mai am
plă. pe care n-o mai re
producem din lipsă de spa
țiu, domnia sa ne-a explicat 
„teoria compensărilor").

Sintem totuși nedumeriți 
și întrebăm :

— Ce măsuri luați cind 
se produce o pagubă ?

— De la caz la caz, văd 
dacă se persistă in greșeală 
și numai atunci iau mă
suri...

— Referindu-ne la cazu
rile in discuție, nu credeți 
că lecțiile acestea costă 
cam scump ?

— Depinde...
— Depinde de ce ?
Hotărit, e convins acum 

că pricepem foarte greu și, 
ca să ne facă să înțelegem 
(o dată pentru totdeauna !) 
întregul „mecanism", re
curge la un exemplu plas
tic, ca la școală.

— Să presupunem — în
cepe didacticist interlocu
torul nostru — că am de 
executat o lucrare de 12 
milioane. Pe parcursul exe
cutării apar tot felul de ne
cazuri, dar eu reușesc s-o 
Închei In termen și s-o dau 
în folosință. Dacă in final 
constat că am executat-o 
nu cu 12 milioane, ci cu 
unsprezece milioane nouă 
sute nouă zeci și nouă de 
mii — înseamnă că stau 
bine. Ce s-a întimplat pe 
parcurs nu mă mal intere
sează și nu interesează pe 
nimeni. Plusurile au com
pensat minusurile... (Iată, 
Intr-o altă variantă, aceeași 
„teorie" auzită mai înain
te. Așadar, aici toți vor
besc același limbaj !).

Mai mult chiar decît în
săși această mentalitate no
civă, decit insăși această 
derizorie „filozofie" a justi
ficărilor risipei, ne-au in
teresat concepțiile care au 
generat-o. Iar la originea 
lor am descoperit credința 
pe de-a-ntregul falsă că a 
economisi nu e o datorie 
elementară, o componentă 
firească a comportamentului 
oricărui cetățean, ci un me
rit deosebit, o favoare fă
cută societății. De aici de
rivă și ideea dăunătoare că 
economiile realizate con
feră chiar și un anume... 
drept de a le irosi întru a- 
coperirea eventualelor pa
gube. Or, tocmai această 
concepție — nu totdeauna 
fățiș declarată, dar nu mai 
puțin reală — se cuvine 
combătută cu toată fermita
tea și intransigența, sub 
semnul unei chemări ce tre
buie să devină insăși rațiu
nea de a fi a oricărui om 
Învestit cu răspunderi în 
gospodărirea avuției publi
ce : „Flecare leu economi
sit — nu o acoperire pentru 
pagube, ci un fundament 
pentru noi beneficii !“

Ion VEA1CU

— Mai dafi-ne fonduri I

Desen de Șt. COCIOABA

Un punct minuscul 
pe harta țării, o fermă 
agricolă ca atitea al
tele, cu porumb de 
cules și cu multe
le necazuri legate 
de ploi și de frig. Un 
loc anonim din partea 
de sud a județului 
Constanța, mai exact 
la I.A.S. Negru Vodă, 
a devenit teatrul unei 
intimplări ieșite din 
limitele cotidianului. 
Aici venise în practi
că un grup de 85 de 
studenți din anul trei 
al Facultății de zoo
tehnie din București. 
Din primele zile s-au 
apucat zdravăn de 
muncă in lanurile de 
porumb, au cărat sacii 
și coșurile pline, in- 
fruntind ploile, frigul, 
pămintul mustind de 
apă. Nimic neobișnuit 
pină In seara de 
14 octombrie. Atunci, 
ploilor monotone le-a 
luat locul o furtună. 
La ferma nr. 2 a iz
bucnit un incendiu, 
provocat de trăsnet. 
Un tehnician al fer
mei fusese electrocu
tat. Studentul Cezar 
Popa. în citeva zeci

de secunde, a între
rupt curentul electric 
și a acordat primul 
ajutor celui atins de 
trăsnet (mai tirziu, a- 
cesta a fost trimis la 
spital și salvat).

Ceilalți studenți au 
sărit ca unul să stingă 
flăcările cu stingătoa- 
rele, cu apa din băl
toace, cu tot ce au 
găsit la indemînă. Unii 
au golit bidoanele cu 
lapte pentru a căra 
apă. Alți cițiva stu
denți, cind au obser
vat că flăcările cuprind 
plăcile de stufit de sub 
azbociment, s-au urcat 
pe acoperiș pentru a 
ciștiga timp prețios în 
lupta pentru localiza
rea și stingerea incen
diului. Ceilalți au for
mat o piramidă vie din 
trupuri tinere și vin- 
joase. o piramidă pe 
care au urcat gălețile 
cu apă și au apropiat 
de flăcări jeturile stin
gă toarelor.

Trecerea bruscă de 
la apă la foc, lupta cu 
cele mai contradictorii 
elemente ale naturii 
s-au petrecut cu repe
ziciunea dictată de îm

prejurări. Cezar Popa, 
cel amintit mai înain
te, Ion Popa, Augustin 
Sirb, Papp Bella, Inn 
Dragomir, Aurel Mo
canii, Gheorghe Min
ciună. întregul grup de 
studenți, au dat dova
dă, fără poză, fără 
ostentație, de voința 
și hotărirea caracteris
tice oamenilor pătrunși 
de rostul și responsa
bilitățile lor.

...Cînd s-au stins flă
cările începutului de 
incendiu, doar faru
rile unui tractor mai 
străpungeau întuneri
cul. Și poate și lumina 
din ochii unor tineri, 
cu palmele zdrelite de 
cuie și fețele atinse de 
dogoare, dar cu sufle
tul plin de lumina iz- 
binzii. Salvaseră o 
construcție — sau poa
te și altele dintre cele 
învecinate — și două 
sute de tone de griu 
de sămlnță ale fermei 
de stat. Aceeași să- 
mînță care acum ger
minează în cernoziom 
roditor și va rodi mii
ne în lanuri de aur.

C. BORDEIANU

----------------------- -------------------------

Am primit o interesantă scrisoa
re din partea cititorului Corneliu 
Gorănescu din Ploiești. Corespon
dentul repune in discuție cazul 
publicat de noi in forma anchetei- 
serial „Cine-i vinovatul ?“, expu- 
nindu-și detaliat opinia. Punctul 
de vedere al autorului scrisorii 
este cu atit mai concludent cu cit 
vine din partea unui om care a 
purtat robă de judecător. Dar să 
recapitulăm cazul pe scurt :

Un ospătar tînăr se trezește pen
tru citeva zile singur stăpin in
tr-un bufet din Cernavodă. Res
ponsabilul plecase, alți salariați 
nu mai existau. Aurel Constanti- 
nescu — acesta-e numele ospăta
rului — bagă mina in sertar și în
șfacă ceva bani cu care pleacă să 
consume la un restaurant mai de 
soi. Este adulmecat de Ion Enci- 
că, barbugiu profesionist, care-l 
invită la o partidă de zaruri. A. C. 
gierde 300 de lei. Era la prinz. 

eara, barbugiul iși face din nou 
apariția și cu rafinate momeli reu
șește să stirnească in ospătarul cel 
slab de Înger pofta revanșei. A. C. 
își însușește ultimele Încasări din 
gestiune și joacă a doua oară. 
Pierde 3 000 de lei. Drama de
lapidatorului devine serioasă, el 
trăiește zbuciumate procese de 
conștiință, iși jură să nu se mai 
lase pradă patimii. Dar Encică 
știe să-și stoarcă victima. Reapa
re cu alte tertipuri (respectiv — 
un om de paie) și slăbiciunile 
lui Constantinescu Ies din nou Ia 
iveală. Tinărul accepta pentru a 
treia oară jocul și pierde ultimul 
ban. Suma delapidată 6altă verti
ginos la 7 558 de lei. Vinzarea 
micului bufet pe trei zile. După 
momente de mare depresiune, ve
cine cu sinuciderea, A. C. caută 
disperat aripa părintească, dar 
pină la urmă se găsește față in 
față cu legea. Epilog inevitabil al 
nesăbuinței lui.

„Este evident că principalul vi
novat nu-i altul decit A. C.“. ne 
scrie cititorul ploieștean. „Nu în
cape îndoială că «eroul» articolu
lui, scoțind banii din tejgheaua 
bufetului ca să joace zaruri, și-a 
semnat prin acest gest sentința". 
Dar — observă mai departe Cor
neliu Gorănescu — „un om din 
jur, anume Ion Encică, a exerci
tat asupra tinărului rolul cel mai 
nefast, fiind Însăși personificarea 
ispitei" tn timp ce el, „acest odios

Encică. nu vedea in tinăr decît o 
giscă de jumulit Pentru Encică nu 
conta prăpastia morală in care-1 
ajuta pe A. C. să se arunce și nici 
avuția obștească, pe care știa că 
A. C. o diminuează sacrificînd-o 
poftei de ciștig. Encică nu avea 
decit deviza înavuțirii proprii, prin 
orice mijloace".

Adevăratul rechizitoriu pe care 
corespondentul nostru il face lui 
Ion Encică nu surprinde, mai ales 
că și alte opinii care ne-au par
venit au fost unanime în a-1 stig-

cică au fost condamnați la pedep
se egale, de cite 2 ani și 3 luni 
închisoare, iar cel de-al treilea 
barbugiu — omul de paie — la un 
an închisoare.

Iată deci o fericită și semnifica
tivă identitate intre punctul de ve
dere etic și cel juridic. Această 
identitate e și mai bine eviden
țiată de argumentările completu
lui de judecători care au analizat 
și respins recursul lui Encică Ion. 
Mefistofelicul personaj făcuse 
apel împotriva hotăririi primei

0 primă audiere 
în „procesul 

complicității morale "
matiza pe I. E. Nici nu era greu 
de prevăzut aceasta. Cazul era 
destul de neobișnuit, influența 
personajului care a incitat s-a ma
nifestat intr-o formă și cu o efi
ciență diabolice. Dacă am zăbovit 
asupra scrisorii din Ploiești am 
făcut-o pentru că semnatarul ei a 
pus pină la urmă in discuție o 
noțiune care ne preocupa și pe 
noi. Corespondentul definește, pe 
drept cuvint, fapta lui I. E. ca 
fiind : complicitate morală.

Instanțele judecătorești care au 
dezbătut cazul de la Cernavodă 
s-au pronunțat in același sens. 
Anunțam la Începutul serialului 
,că dosarul este soluționat prin ho- 
tărire judecătorească rămasă defi
nitivă. Prin acea sentință atit Au
rel Constantinescu, cit și Ion En-

instanțe, se considera nevinovat. 
(Nevinovat in înțelesul că, fără să 
conteste realitatea faptei, el spera 
să rămină in afara sferei de ac
țiune a codului penal). „Prezența 
lui Encică Ion alături de Constan
tinescu Aurel, cind acesta din 
urmă a sustras banii din vinzărl, 
constituie o complicitate morală 
(subl. ns.) care i-a întărit convin
gerea gestionarului și i-a dat si
guranță în momentul sustragerii 
banilor din gestiune", se arată in 
Decizia nr. 2127 pronunțată la 1 
septembrie a.c. de Tribunalul ju
dețean Constanța, secția penală.

Condamnarea „complicelui mo
ral" intr-o asemenea speță are la 
bază concordanța organică ce s-a 
realizat in societatea noastră in
tre preceptele moralei și normele

Juridice, denotă coincidența de 
optică ce există și trebuie să exis
te intre drept și etică, coincidență 
ce constituie o expresie elocventă 
a dezvoltării conștiinței socialiste 
în societatea noastră. Raționamen
tul judecătorilor lui Encică rămi- 
ne ascuns pentru noi. (El face 
parte din secretul deliberării). Dar 
din considerentele celor două ho- 
tăriri date in cauză (cea a instan
ței de fond și cea a instanței de 
recurs, care a confirmat-o) putem 
înțelege și aprecia realismul unui 
asemenea mod de a gindi al ju
riștilor. Ineditul cazului nu i-a 
împiedicat pe magistrați să dez
bată ferm, in limitele legii, dar in 
același timp și cu privirile orien
tate spre adevărul de viată și spre 
semnificațiile mai generale ale si
tuației expuse în fața lor.

Termenul de „complicitate mo
rală". ca atare, nu tace parte din 
vocabularul juridic curent. Dar 
noțiunea ni se pare de o deose
bită importanță pentru preocupă
rile noastre de a ridica mereu exi
gența membrilor societății in ra
port cu abaterile unora din preaj
ma lor.

S-a creat și consolidat un serios 
curent de opinie împotriva diferi
telor condiții favorizante ale fap
telor antisociale, condiții care au 
fost denumite cu un termen deve
nit acum consacrat : ,.microclima
tul infracțional". Alături însă de 
microclimatul infracțional ope
rează, uneori cu același efect, în
curajarea mai mult sau mai puțin 
tacită a „complicelui moral". Chi
pul sub care se înfățișează este 
diferit : de la profitorul din um
bră pină la intervenientul inopor
tun și de la trecătorul pasiv (care 
„nu se amestecă") pină la salaria
tul care ișt neglijează anumite a- 
tribuții. Surprinderea lui in cit 
mai felurite și mai semnificative 
ipostaze depinde, in bună măsură, 
de contribuția cititorilor. îi invi
tăm 6ă ne scrie, comunicindu-ne 
fapte ce pot face și ele obiectul 
„procesului compltcitățli morale", 
argumente și păreri care să îmbo
gățească dezbaterea pe care o des
chidem. Așteptăm ca cititorii să 
contribuie, prin scrisorile lor, la 
completarea „dosarului" complici
tății morale.

Sergiu ANDON
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VĂ INVITĂM LA O DISCUȚIE:

CUM POATE SPORI ROLUL CHIMIEI
1N VALORIFICAREA SUPERIOARĂ

Calculatorul 
electronic

BRASOV
3

A RESURSELOR NATURALE ?
Cercetarea științific* in chimie este inclus* — In documentele Con

ferinței Naționale a partidului — printre domeniile prevăzute să cu
noască o dezvoltare mai intensă in viitor. Subliniind această necesitate, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Activitatea de cercetare 
va trebui să-și aducă o contribuție substanțială la soluționarea pro
blemelor legate de valorificarea superioară a resurselor naturale, echi
librarea balanței energetice, generalizarea automatizării și mecanizării

complexe, asimilarea unor produse cu performanțe ridicate". Cercetarea 
științifică in sfera chimiei se numără, in mod special, printre acele ra
muri fundamentale care au obținut rezultate de prestigiu In anii noștri, 
fiind chemată să-și mărească substanțial aportul la realizarea, in mod 
multilateral, a unor asemenea sarcini, tn legătură cu unele probleme 
ce se cer soluționate In acest scop, publicăm opiniile de față, urmind 
ca — in continuare — să prezentăm și alte puncte de vedere.

PRIMELE RĂSPUNSURI:
-PRIN PREGĂTIREA SPECIALIȘTILOR 

CA TEORETICIENI-PRACTICIENI
Evident, pervtru producerea a noi 

și noi materiale și materii prime, 
rezultate din valorificarea la un ni
vel ridicat a bogățiilor solului și sub
solului țării noastre, pentru a da e- 
conomlei naționale noi produși chi
mici și de sinteză, noi, chimiștii, tre
buie să participăm și mai substan
țial Ia utilizarea superioară a meta
nului, cărbunelui, petrolului, sării, 
minereurilor, lemnului ș.a. In acest 
scop. în conformitate cu hotărîrile 
Conferinței Naționale a partidului, cu 
recomandările făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința pe 
tară a inginerilor și tehnicienilor din 
primăvara acestui an, trebuie acor
dată o atenție susținută fructificării 
cit mal inalte a valorosului potențial 
de cadre din domeniul chimiei. Și 
aceasta în vederea sporirii aportu
lui inteligenței autohtone. partici
pării tot mai plenare la satisfacerea 
nevoilor curente, dar și de perspec
tivă. ale industriei de profil ; for
mării adecvate a noilor generații de 
specialiști din ramurile chimiei (a 
celor din cercetare, dar și a celor din 
producție).

Practic, cadrul organizatoric pen
tru realizarea unei asemenea perfec
ționări a pregătirii și manifestării 
capacității specialiștilor din chimica 
fost creat, la noi, prin Legea privind

perfecționarea pregătirii profesiona
le a lucrătorilor din unitățile so
cialiste. în aplicarea acesteia tre
buie să se țină, insă, seama de fap
tul că valorificarea pe scară tot mai 
largă a rezultatelor cercetării a con
tribuit la dezvoltarea economiei so
cialiste. dar a dus și la o fragmen
tare a activității tehnico-științifice. 
Oamenii de știință, atit cei ce lucrea
ză in întreprinderi cit și cei din 
unitățile de cercetare, lși Îngustează 
tot mai mult domeniile de preocu
pare. Experiența chimiei arată că, o 
dată cu acest proces — fragmentarea 
științei și, mai ales. îngustarea spe
cializării cadrelor tehnico-științifice
— se observă o scădere a eficienței 
activității științifice. Cum poate fi 
contracarat un astfel de efect ne
dorit 7

Mai Intîi, prin completarea conti
nuă a fondițlui de cunoștințe ale 
specialistului cu cele mai noi cuceriri 
ale științei pe care o abordează in 
principal și ale științei in general. 
Cunoașterea situației .Ja zi“ din toa
te domeniile specialității, apoi ale 
științelor anexe, necesare cercetărilor 
proprii, oferă specialistului o perspec
tivă cu adevărat științifică in acti
vitatea sa. în ceea ce privește chi
mia. la noi este necesar în prezent
— și se preconizează acest lucru —

un program de formare a specialis
tului intr-o asemenea perspectivă 
indispensabilă, încă de la începutul 
pregătirii lui (din liceu, apoi In in- 
vățămîntul superior). Dar pentru for
marea specialistului de perspectiv* 
in chimie se impune ca acesta să po
sede cunoștințe nu numai de chimie 
organică, anorganică și analitică, dar 
și in domeniul matematicii. fizicii 
(mai ales in domeniul chimiei fizice). 
Cu atit mai mult, cu cit cercetăto
rul din sfera chimiei știe astăzi că 
datele chimiei fizice, de pildă, au un 
caracter mai general și se aplică la 
grupe mari de fenomene chimice. 
Mai mult, că — la ora actuală — 
chimia fizică este o știință de sinte
ză, restabilind unitatea între feno
menele chimice și dintre fenomenele 
chimice și fizice. De altfel. Imbo- 
gățindu-și încă de pe acum cunoștin
țele de chimie fizică, unii cercetă
tori chimiști (din chimia organică, 
anorganică, analitică, dar și din teh
nologie și ingineria chimică, din me
talurgie) au putut soluționa cu succes 
multe probleme teoretice și practice.

Neîndoielnic, fntr-o asemenea per
spectivă trebuie să se producă ame
liorările de rigoare și in programele 
analitice ale invățămintului chimic, 
care se cuvine să imbiițe mal armo
nios pregătirea practic*, prin lucri-< e M ff ; - v •• »

rile de laborator, cu cea teoretic*. 
Fiindcă, astăzi, chimia a dobindit un 
caracter din ce în ce mai teoretic — 
fizic sau chiar matematic — ceea 
ce ridică exigențe noi, complexe, în 
fața procesului de invățămint. ma
nifestării capacității specialistului 
chimist, inclusiv a cercetătorului A- 
cesta va reuși să se orienteze cu 
succes In rezolvarea diferitelor pro
bleme — tematice și practice vii
toare — In măsura tn care posedă 
cunoștințe cît mai complete despre 
structura chimică și proprietățile 
materiei, relațiile intime dintre struc
tura chimică și proprietățile ma
teriei, despre stabilitatea și ca
pacitatea de reacție, despre reactivi
tatea lor. Este necesară însă și cu
noașterea profundă, teoretică, a re
lațiilor dintre structura moleculară și 
proprietăți, in condițiile variației 
temperaturii, presiunii și a altor con
stante fizice. Numai posedînd o ast
fel de pregătire, specialistul va pu
tea soluționa — credem — proble
mele ridicate de industria chimică 
In viitor, eliminîndu-se acel empi
rism șovăitor care a dominat In cer
cetarea chimică din deceniile tre
cute.

Acad. Raluca RIPAN

PRINTR-O UTILIZARE MAI RAȚIONALĂ 
A BAZEI MATERIALE A CERCETĂRII

Ce se cere cercetării științifice din 
domeniul chimiei în lumina sarcini
lor trasate de Conferința Națională 
a partidului 7 Cercetarea uzinal* tre
buie să contribuie la perfecționarea 
proceselor tehnologice existente, la 
mărirea productivității muncii, scurta
rea termenelor de dare în funcțio
nare a noilor instalații, la rea
lizarea de economii. Cercetarea a- 
plicativă și de dezvoltare are dato
ria să elaboreze sau să adapteze noi 
tehnologii, procese și produse. să 
transpună rapid la scară pilot și se- 
miindustrială rezultatele cercetărilor 
de laborator. Cercetarea fundamen
tal* trebuie să abordeze probleme de 
mare actualitate științifică, obținînd 
pe de o parte realizări care să se 
impună atenției științei mondiale, 
sporind prestigiul științei românești, 
iar pe de altă parte creind o rezer
vă de soluții științifice care să fie 
preluate de cercetarea aplicativă și 
de dezvoltare.

Pentru realizarea acestor obiecti

ve majore, tn lumina indicațiilor con
ducerii de partid, este necesară con
centrarea și mai strinsi a forțelor de 
cercetare, nu numai in ceea ce pri
vește coordonarea unor tematici, dar 
și in domeniul modalităților și căilor 
de rezolvare a problemelor. Mă gin- 
desc și la unele aspecte aparent se
cundare. dar de care, in realitate, 
depinde și rezultatul cercetării : a- 
provizionarea, documentarea, unele 
chestiuni organizatorice. Nu s-a so
luționat încă problema aprovizionării 
operative cu materiale din tară și 
import (reactivi, piese de schimb, 
sticlărie de laborator), care nu pot fi 
prevăzute cu mult Înainte, in cadrul 
cercetării complexe, in planurile a- 
nuale de aprovizionare și care, deși 
comportă sume mici, pot constitui 
o frină serioasă în cercetările de 
laborator. Baza materială a cercetă
rii are Încă unele lacune ; uneori, 
fondurile se folosesc nerațional. im- 
portlndu-se aparate mai multe, cu 
performanțe mediocre, în loc să se

achiziționeze mai puține, dar cu cei 
mai inalțl parametri, care să fie fo
losite in mod intensiv. O »- 
paratură care nu poate fi fo
losită cu maximă eficientă devine 
un balast pentru că, după cum se 
știe, aparatura științifică are o ra
pidă uzură morală. Documentarea 
științifică In București și, cu atit 
mai mult. în’ centrele de cercetare 
din țară, pune unele probleme di
ficile ce s-ar putea soluționa ex
trem de ușor pe bază de reprodu
cere xerografică, dacă ar exista in 
Urț o bibliotecă completă de chimie, 
care să cuprindă tot ce apare în 
lume și al cărei material documen
tar să poată fi consultat de toți chi
miștii noștri.

Unele sectoare de activitate, deși 
au succese și realizări atit în direc
ții aplicative, cit și în competiția 
științifică internațională, nu și-au 
găsit încă forme organizatorice adec
vate, nici In cercetare, nici in in- 
vățămînt în această situație se află

radlochimia, care grupează cercetări
le ce duc la producerea radioizoto- 
pilor, combinațiilor marcate izotopic 
și a compușilor radiofarmaceutici. 
cercetările privind efectele chimice și 
utilizările radiațiilor nucleare, anali
ze radiometrice și radiochimice. pre
cum și cercetările de chimie nuclea
ră. Este neglijată predarea radiochi- 
miei în politehnici, deși acesta este 
un domeniu actual, ce va fi amplu 
dezvoltat in țara noastră o dată cu 
trecerea la energetica nucleară.

Sînt aceste chestiuni greu de rezol
vat ? După părerea mea. nu. Este ne
voie de intervenția forurilor de re
sort — a Ministerului Industriei Chi
mice, Ministerului Educației și In- 
vățămintului, dar — mai ales — a 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

Prof. A. T., BALABAN 
membru corespondent 
al Academiei

• NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE •

TESTUL REFLEXELOR
Un colectiv al laboratorului de au

tomatizări și semnalizări din cadrul 
Institutului de cercetări în transpor
turi a conceput și realizat o aparatură 
electronică folosită pentru reproduce
rea vizuală și sonoră a celor mai im
portante și dificile aspecte semnalate 
in circulația trenurilor. Urmărind și 
interpretind numeroasele date furni
zate de aparatura respectivă, o comi
sie formată din ingineri, psihologi, 
medici și economiști apreciază apti
tudinile personalului feroviar din sec
toarele siguranței circulației. Ele se 
referă la comportarea persoanei la o 
viteză de peste 160 km pe oră, la ln- 
tilnirea inopinată a unui obstacol pe 
timp de viscol, furtună, ceață și în alte 
situații de vizibilitate redusă. Această 
formă modernă de testare a aptitudi
nilor lucrătorilor din căile ferate con
tribuie la asigurarea unui grad spo
rit de siguranță a trenurilor.

CE GUSTOASA 
E „BLONDA DE IARNĂ*

Recent, a fost omologat și raionat 
un nou soi de salată, denumit de 
creatorul său, prof. dr. Dumitru In- 
drea, „Blonda de iarnă". Pe lingă 
producția record de 24 850 kg la hec
tar, obținută in cultură de cimp, 
această salată se remarcă prin frăge
zime și conținut mărit de vitamina C. 
A fost, de asemenea, raionat pentru 
toate zonele pedoclimatice ale Tran
silvaniei și Moldovei noul soi de fa
sole urcătoare „Clujeana", realizat de 
prof. univ. Ștefan Veress și ing. Va- 
sile Nilca. Păstăile au, in medie, 23 
cm, sint cărnoase și fragede și au o cu
loare galbenă-aurie, preferată de gos

podine. Tot la Cluj au fost finalizate 
cercetările pentru ameliorarea bobu
lui de Transilvania, obținindu-se un 
nou soi, „Cluj-33“, cu conținut de 
circa 30 Ia sută proteine. Autorul 
noului soi de bob este prof. univ. dr. 
Vasile Naghiu. Cercetătoarea clujeană 
Sebok Clara este creatoarea celui mai 
precoce soi de soia, denumit „Feli
cia", care ajunge la coacere cu 17 zile 
înaintea soiului Chippewa, cultivat 
pină acum in țară.

AVANTAJELE TIPIZĂRII
Colectivul Institutului de cercetări 

și proiectări pentru utilaj chimic și 
rafinării din București — care a re
alizat aproape 7 000 de proiecte și lu
crări de cercetare — elaborea
ză în prezent un program care va 
asigura, in următorii 2-3 ani, tipiza
rea celor mai importante utilaje chi
mice, necesare întreprinderilor cu un 
asemenea profil. Se apreciază că în
făptuirea acestui program va duce 
la o reducere substanțială a consu
mului de muncă de proiectare și va 
crea premise pentru tipizarea tehno
logiilor, organizarea fabricației cen
tralizate pe stoc și chiar a unor linii 
de producție in domeniul construcții
lor de mașini.

ÎN MAI PUȚIN 
DE DOUA MINUȚE

I
tn cadrul uzinei „Industria sîrmei” 

din Cimpia Turzii a început experi
mentarea programării producției cu 
ajutorul calculatorului electronic ro
mânesc „Felix-C-256“. Calculatorul 
efectuează programarea și lansarea 
producției în fabricația electrozilor de

sudură, repartizlnd sarcinile pe prin
cipalele utilaje de bază ale secției, 
astfel incit ele să lucreze la întreaga 
lor capacitate. Programarea produc
ției acestei secții pe o lună, de pildă, 
se face rapid și precis, In mai puțin 
de două minute.

In prezent, in industria siderurgică 
funcționează 15 calculatoare electro
nice, care s-au dovedit deosebit de 
eficace sub aspectul îmbunătățirii ca
lității și al micșorării consumului de 
metal.

A fost întocmit un studiu tehnico- 
economic privind dezvoltarea de per
spectivă a sistemului informațional în 
marile unități siderurgice și dotarea 
lui cu noi echipamente moderne de 
calcul.

MASURI PROFILACTICE
Direcția sanitară a județului Bis- 

trița-Năsăud a stabilit noi măsuri cu 
caracter organizatoric In scopul îm
bunătățirii activității profilactice In 
domeniul luptei antituberculoase. 
Astfel, au fost organizate puncte de 
control medical Ia Beclean, la pre- 
ventortul Ilișva și Prundul Bîrgăulul, 
In cadrul cărora se deplasează, de trei 
ori pe săptâminâ. medici specialiști 
ftiziologi din Bistrița pentru efectua
rea examenelor medicale de supra
veghere.

In domeniul asistenței materno-In- 
fantile sint de evidențiat preocupările 
cu caractfer preventiv, orientate in 
direcția intensificării activității de 
depistare precoce a sarcinii șl supra
vegherii acesteia, dezvoltării pueri- 
culturii. Rezultatele acestor acțiuni 
complexe sint concretizate in scăde
rea mortalității infantile in acest ju
deț cu 15 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

în anul 1967, impunătorul 
sediu din Ottawa (Canada) 
al Societății de telefoane 
Bell era serios amenințat 
de un fenomen cel puțin 
ciudat. Dalele din subsolul 
clădirii se ridicau treptat 
(in decurs de 3 ani cu 5,20 
cm, ceea ce reprezenta a- 
proape 1,5 mm pe lună), 
așa incit etajul superior se 
afla in pericol. Specialiștii 
sesizați au descoperit că, de 
fapt, această ridicare a so
lului este „isprava" unor 
organisme microscopice, a 
unor bacterii. Pentru că și 
in Canada, ca și in alte 
locuri din lume, șisturile 
negre ce conțin anumite pi
rite favorizează dezvoltarea 
unor bacterii (din grupul 
Ferrobacillus, Thiobacillus) 
care oxidind pirita o trans
formă in sulfat de fier. 
Printr-un șir de reacții, 
prin intermediul bacteriilor, 
șistul este transformat in
tr-o rocă ce ocupă un vo
lum mai mare. Dacă pen
tru constructori era nece
sară o soluție de stopare a 
acestei activități, geologii in 
schimb caută căi prin care 
să folosească din plin cali
tatea bacteriilor de a trans
forma minereurile brute in 
minerale utile. Este vorba 
de un nou domeniu : bio- 
metalurgia, sau mai exact 
bacteriometalurgia, ale că
rei roade au Început să se 
arate.

Ce ne rezervă acest do
meniu in viitor 7 Specia
liștii sint convinși că, în 
deceniul 1980—1990, anumi
te elemente ca fierul, argin
tul, cuprul, nichelul, molib
denul, zincul si chiar aurul 
vor putea fi extrase cu a- 
jutorul unor bacterii din 
minereuri considerate as
tăzi neutilizabile, din cauza 
conținutului scăzut (sărac) 
in metale. Pină acum, cu 
ajutorul unor culturi de 
bacterii din grupul Thio-

si medicina
:>
Tehnica modernă de calcul ciștig* din ce în ce 

mai mult teren in toate domeniile de activitate. 
Aportul ei este esențial atit in economie, cit și in 
alte sectoare, intre care lingvistica, arheologia, 
justiția ș.a. în ultimul timp, calculatoarele elec
tronice s-au impus și in medicină, inclusiv in me
dicina românească.

In dorința unor precizări in legătură cu 
această problemă, am adresat ciieva Întrebări acad. 
Ștefan Ml leu.

— Cit de mare este, 
după părerea dv., ro
lul informaticii in me
dicină ?

— Este tot atit de ho- 
tăritor pentru calitatea 
acțiunilor ca șl în restul 
științelor. Prioritatea ce 
se acordă la ora actuală 
diagnosticării cu ajuto
rul calculatorului se ex
plică, pe de o parte, prin 
poziția de placă turnan
tă pe care o are ..ope
rația diagnostic" in acțiu
nea medicului ; iar. pe 
de altă parte, prin aglo
merarea unui număr con
siderabil de date clinice 
și paraclinice. care în
greunează interpretarea 
lor exactă.

— In ce constă con
tribuția calculatorului 
electronic in practica 
medicinei ?

la Arad a reușit să rea
lizeze un model suscep- 
til.l să fie utilizat și 
pentru bolile altor siste
me sau aparate. Prin te
matică, conținut și cali
tatea rezultatelor obți
nute de colectivul medi- 
co-tehnic de la Arad, 
simpozionul a marcat un 
succes de prim ordin.

— Ce perspective 
considerați că are uti
lizarea calculatorului 
in medicină ?

— Excepționale. Unele 
previzibile, altele im
previzibile. Sînt convins 
că, treptat, calculatoarele 
vor fi introduse în toate
sectoarele de 
ale medicinii, 
lor in scopul 
zării analizelor 
nostlcării va

activitate 
Folosirea 

automati- 
și a diag- 
determina

CERCETARE și CREAȚIE 
cu destinația - PRODUCȚIE » ’

Institutul de cercetări ți proiectări pentru automobile 
ți tractoare (I.C.P.A.T.) din Brașov dispune de o 
puternică bază tehnică de experimentare. Determi
narea unor multipli parametri de funcționare a m 
toarelor ce echipează autocamioanele ți tractoare, j 
românești se execută cu ajutorul unor standuri de 
încercare dotate cu aparatură electronică de înaltă 
eficiență. Inginerul Eugen Zîrnoveanu, cercetător la 
sectorul motoare, efectuează probe la pupitrul de 

comandă pentru încercarea puterii motoarelor

— Dată fiind lipsa de 
experiență privind fo
losirea calculatorului în 
numeroasele sectoare 
care definesc „practica 
medicului", răspunsul 
este dificil de formulat. 
Sintem abia la începu
tul utilizării acestui ex
traordinar instrument in 
medicină. Se știe că nu 
operația la calculator în 
sine este principala greu
tate legată de folosirea 
lui. Medicul nu este o- 
bligat să se transforme 
într-un inginer de cal
culator, pentru a-1 fo
losi. Acțiunile specifice, 
care solicită o regindire 
a operațiilor tradiționa
le din practica medicală, 
constă în elaborarea 
codurilor și a prognoze
lor. Medicii, inginerii 
electroniști și matemati
cienii trebuie, deci, să 
lucreze in echipă, pentru 
a putea rezolva aceste 
operații complexe. Se 
impune o deosebită exi
gență in folosirea terme
nilor, în definirea noțiu
nilor și in exactitatea 
datelor. Medicul care 
vrea să folosească calcu
latorul trebuie să culea
gă datele clinice cu mare 
exactitate, să utilizeze 
fără ambiguitate ter
menii și să gindească 
clar ce solicită acestui 
instrument care nu ac
ceptă nici aproximările, 
nici echivocul.

La Arad a avut loc un 
simpozion privind utili
zarea calculatorului in 
diagnosticarea bolilor 
gastro-duodenale. Colec
tivul care s-a ocupat 
timp de 3 ani de această 
problemă a fost alcătuit 
după o formulă ideală : 
medici, electroniști și 
matematicieni. Centrul 
de calcul de la Timișoa
ra a oferit ultimele două 
componente. Inițial, s-a 
Întocmit nomenclatorul 
și codificarea fișierului 
simptomatic, urmate de 
programarea diagnosti
cului la 50 boli gastro- 
duodenale. Colectivul de

și creșterea exactității 
acestora. Medicii vor fi
eliberați cu timpul de o 
serie de practici tradițio
nale. Se va putea face 
astfel o însemnată „eco
nomie" de cadre, care 
vor putea activa în do
meniile de avangardă ale 
științelor medicale.

Pentru a introduce cal
culatorul în practica cu
rentă va trebui adoptată, 
mai intîi, o nomenclatu
ră standard a bolilor și 
simptomelor lor. Va tre
bui elaborată, de aseme
nea, o fișă de observa
ție unică. Se cer, desi
gur, eforturi, dar. In fi
nal, practica clinică va 
fi eliberată de balastul 
analizelor, documentarea 
medicului va fi mult a- 
meliorată cu ajutorul in
formațiilor pe care cal
culatoarele specializate 
le vor pune la dispoziție 
din depozitul lor de me
morie.

— Sînt pregătiți vii
torii medici din țara 
noastră in vederea fo
losirii calculatoarelor J

— Consiliul uniunii a- 
sociațiilor studențești din 
Institutul de Medicină și 
Farmacie din București a 
avut inițiativa deschi
derii unui curs faculta
tiv privind utilizarea 
calculatorului electronic 
In medicină, condus de 
acad. Grigore Moisil. 
Organizația U.T.C. a In
stitutului de Tehnică de 
Calcul, la rindul ei, a 
acceptat propunerea, de 
a realiza programele de 
utilizare a calculatorului 
electronic. La deschide
rea cursului au fost pre- 
zenți peste o sută de 
studenți și tineri absol
venți a I.M.F.-ului. in
gineri și matematicieni. 
Este, desigur, doar un 
început, căruia trebuie 
să-i urmeze alte și alte 
acțiuni de „înarmare" a 
medicilor cu cunoștințe 
care să le permită inclu
derea calculatorului în 
trusa lor tradițională de 
instrumente medicale.

bacillus ferroxidans s-a 
reușit ca, in decurs de 26 
zile, să se extragă din cal- 
copirită cupru 100 la sută, 
în Australia, același proce
deu este practicat pe scară 
largă in industria minieră 
(pentru recuperarea cupru
lui din deșeurile miniere), 
folosindu-se o bacterie adu
să de pe muntele Lyell din 
Tasmania. Obținerea sulfu
lui cu ajutorul bacteriilor 
a pornit și de la următoarea 
investigație. S-a observat, 
de pildă, că in unele zone 
din U.R.S.S. și Africa, deși

fază pilot o instalație pen
tru producerea sulfului din 
ghips cu ajutorul tiobacte- 
riilor. Este un procedeu 
care, prin eficiența lui 
maximă, va ciștiga repede 
un vast teren de aplicare.

Și exploatarea zăcăminte
lor de țiței va beneficia de 
cercetările recente in acest 
domeniu. După cum se știe, 
în prezent, cele mai moder
ne tehnologii nu pot asi
gura decît un procent rela
tiv scăzut de exploatare a 
zăcămintului. Acest procent 
se va putea dubla prin

Aspect din timpul experimentării unor noi materiale 
de fricțiune (frecare). Șeful laboratorului de încercări 
din cadrul acestui institut, inginerul Taras Gheorghe, 
determină forța de frînare a tractorului cu ajutorul 

unor aparate electronice de mare sensibilitate

Fabrica de radiatoare ți cabluri din Brașov este cu
noscută prin produsele ei nu numai în țară, ci și 
peste hotare. O dată cu dezvoltarea secțiilor de pro
ducție au luat ființă aici laboratoare de cerce
tare. Prin lucrările specifice de cercetare se asigură 
ridicarea nivelului de concepție a produselor ce sînt 
realizate aici. Se efectuează, pentru fiecare produs nou, 
încercări de fiabilitate — parametru esențial al cali
tății superioare. Inginerul Nicolae Pandrea, din cadrul 
serviciului constructor-șef I, execută la standul de 
încercări la vibrații ți șoc termic ale radiatoarelor di
ferite teste ce reproduc solicitările din exploata

rea acestora Foto : Gh. Bănuță

ganismele să nu o poată fo
losi. Pe aceasta se bazează 
și Cinele noi soluții, de mare 
perspectivă. Cunoscind pia- 
rea capacitate a bacteriilor 
de a metaboliza chiar cele 
mai toxice substanțe și ele
mente, nu ar putea fi ele 
folosite pentru epurarea a- 
pelor industriale încărcate 
cu produse toxice 7 Bacte
rii din grupul Thiobacillus 
ferroxidans, în contact cu 
apele reziduale provenite 
din tratarea minereului de 
fier, favorizează precipita
rea unor săruri in stare

ANTICIPĂRI - IPOTEZE

BACTERIAL POSE IA TREABA
• Biometalurgia sporește resursele de materii prime • Minerale 
utile din minereuri astăzi inutilizabile ® Microorganisme anti* 

poluante

se exploata de multe dece
nii sulf, rezervele nu se 
micșorau niciodată. Și acea
sta, grație Unor bacterii 
(Thiobacillus thiooxidans) 
care au proprietatea de a 
furniza (precipita) sulf 
dintr-un amestec de ghips 
(sulfat de calciu) și sulfat 
de sodiu. Productivitatea 
lor este remarcabilă: in de
curs de 100 de zile, aceste 
sulfobacterii plasate într-un 
bazin cu o suprafață de 1 
km p și adine de 5 m pot 
produce 100—500 mii tone 
sulf. în Anglia se află in

folosirea bacteriilor. Por
nind de la marea capacitate 
a microscopicilor „biome- 
talurgiști" de a se hrăni cu 
cele mai diverse substanțe, 
specialiștii le-au oferit cele 
mai ciudate „menu-uri" in- 
cepind cu reziduurile rafi
năriilor de petrol și sfirșind 
cu deșeurile menajere și 
ambalajele din mase plas
tice. Cu toată gama pe care 
o cuprinde, lista rămine in 
continuare deschisă, știut 
fiind că practic nu ’ există 
substanță organică sau a- 
norganică pe care microor-

pură, rezolvind prin acea
sta problemele legate de 
tratarea cantităților mari 
de precipitat, concomitent 
cu înlăturarea reziduurilor.

Din altă categorie de re
ziduuri — de la rafinăriile 
de petrol — s-au obținut cu 
ajutorul unor bacterii anu
mite proteine. în Franța a 
și intrat in funcțiune o a- 
semenea instalație. Găsirea 
acelor microorganisme ca
pabile să transforme hidro
carburile din petrol în pro
teine hrănitoare nu a fost 
deloc ușoară. Cu toate aces-

tea, perseverența cercetă
torilor a dus la mărirea fa
miliei microscopicilor fa
bricanți de proteină cu noi 
tipuri care să folosească, in 
același scop, nu numai pe
trolul sau reziduurile, dar 
și gazele care in mod obiș
nuit se pierd în atmosferă 
sau prin ardere. Specialiștii 
sovietici lansați în acesta 
cercetări apreciază că solu
ția cultivării microorganis
melor pe hidrocarburi ga
zoase este mai rentabilă 
(mai economică) decit cele
lalte.

Omul smulge microorga
nismelor un dublu profit : 
minereuri utile, obținute cu 
minimum de cheltuieli. Un 
balast al civilizației moder
ne îl reprezintă și deșeurile 
menajere, iar dintre aces
tea, ambalajele din mate
rial plastic — din ce in ce 
mai multe — constituie o 
problemă pină acum nere
zolvată (ele nu pot fi dis
truse prin mijloacele obiș
nuite). Cercetătorii au ob
ținut recent tipuri de mi
croorganisme care transfor
mă policlorura de vinii In 
carbon, care intră în circui
tul natural, contribuind la 
sporirea substanțelor orga
nice utile. O metodă inge
nioasă de înlăturare a ba
lastului de ambalaje din 
mase plastice a fost pusă la 
punct de specialiști din 
Suedia. Bacteriile cultivate 
pe aceste ambalaje și total 
inofensive trăiesc intr-o 
stare latentă pină în mo
mentul consumării produ- - 
sulul.

Desigur, este greu de 
întrevăzut chiar și pentru 
specialiști diversitatea pro
blemelor care vor fi solu
ționate cu ajutorul acestor 
viețuitoare microscopice, 
dar cu posibilități practic 
nelimitate.

Elena MANTU
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Sosirea la București a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Populare 

Bangladesh, Âbdus Samad Azad
ta invitația ministrului afacerilor 

externe, George Macovescu, marți 
seara a sosit la București, intr-o vi
zită oficială, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ban- 

- gladesh, Abdus Samad Azad. Îm
preună cu soția sa. Begum Azad.

Oaspetele este insotit de prof. Rah
man Sobhan, membru al Comisiei de 
planificare, Rezaul Karim, director 
general in Ministerul Afacerilor Ex

Dineu oferit de ministrul
afacerilor externe, George Macovescu

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, împreună cu soția, a 
oferit, marți, un dineu in onoarea 
ministrului afacerilor externe al Re- 
ț tblicii Populare Bangladesh. Ab
dus Samad Azad, și a sofiei sale.

Au participat Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice. Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
Nicolae M. Nicolae, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, Vasile Gliga, adjunct al

• SPORT • SPpRT • SPORT • SPORT • SPORT
A

In cîteva rînduri
Două meciuri 
internaționale 

RUGBI. Lotul nostru re
prezentativ întilnește se
lecționata universitară a 

Franței

FOTBAL. Rapid Bucu
rești — Rapid Viena, în 

„Cupa Cupelor"

Rugbiștii români, aflati In pre
gătire pentru partida de dumi
nică cu echipa R.F.G., susțin 
astăzi după-amiază (ora 15,30 — 
pe terenul din Parcul Copilului) 
un meci amical cu selecționata 
studențească a Franței, al cărei 
antrenor este faimosul fundaș 
al reprezentativei Franței, Pierre 
Villepreux. Fără îndoială, spe
cialiștii noștri, in general ama
torii de rugbi sint interesați să 
urmărească jocul rugbiștilor 
francezi, știut fiind că. la sfîr- 
șitul lunii, echipa României in- 
tilnește. In cadrul „Cupei 
F.I.R.A.". reprezentativa Fran
ței, la Constanța.

Pe stadionul „23 August" din 
Capitală se va disputa astă- 
seară (de la ora 17.30) meciul 
retur dintre echipele Rapid 
București și Rapid Viena, con- 
tind pentru turul II al „Cupei 
Cupelor" la fotbal. După cum 
se știe, în primul joc. desfășu
rat la Viena, scorul a fost egal 
(1-1).

Oaspeții, care în ultimul meci 
de campionat au fost învinși cu 
2—0 de Austria Salzburg, au so
sit in cursul zilei de ieri in Ca
pitală cu un lot din care fac 
parte, printre alții, Gallos. Lo
renz, Hof, Fak, Pajenk și Wal- 
ner.

Fotbaliștii de la Rapid' Bucu
rești s-au pregătit intens in 
vederea acestui joc și sint ho- 
tărîți să depună toate eforturile 
in vederea obținerii calificării. 
Antrenorul Bazil Marian a anun
țat următorul „11" : Răducanu,
— Pop. Boc, Grigoraș. Codrea
— Marin Stelian, Angelescu — 
Năsturescu, Dumitriu II. Neagu, 
Petreanu.

Stăvilirea consumurilor supranormative
(Urmare din pag. I) 

pitol consumuri de clteva tone. 
Deosebiri simțitoare se constată și 
la depășirile determinate de abate
rile de la disciplina tehnologică, în 
sensul că unele unități nu mai iro
sesc metalul, în vreme ce în altele 
pierderile sint de zeci și sute de 
tone. Se poate șpune deci că, din 
păcate, nici acum in anumite între
prinderi constructoare de mașini nu 
se acționează energic, cu o perspec
tivă certă in vederea respectării nor
melor de consum, reducerii acestora, 
gospodăririi judicioase a metalului. 
Dacă se prevenea depășirea con
sumurilor normate, in 12 din aceste 
unități, din cantitatea de metal res
pectivă se puleau realiza In plus 
2 020 tractoare U-650 M sau 910 
combine auio-propulsate C 12, sau 
2 050 autocamioane de 5 tone cu 
simplă tracțiune.

Indiscutabil, in cadrul unităților 
constructoare de mașini economiile 
puteau fi mai mari și Ia alte ma
terii prime importante, intre care 
cocs metalurgic de turnătorie (canti
tatea utilizată în plus este echiva
lentă cu necesarul pentru realizarea 
unei producții de circa 25 000 tone 
piese turnate), electrozi de grafit 
pentru oțel electric. Dar și in indus
tria metalurgică — unde nu s-au 

terne. Shafi Sami. director în 
M.A.E.

La aeroportul Otopeni, ministrul 
de externe al Republicii Populare 
Bangladesh a fost intimpinat de 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

(Agerpres)

ministrului afacerilor externe. Du
mitru Ghișe, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Costică Alecu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., și alte persoane ofi
ciale.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească. miniștrii George Macovescu 
și Abdus Samad Azad au rostit toas
turi.

(Agerpres)

HOCHEI. U.R.S.S.—Finlanda 4-1. 
Peste 8 000 de spectatori au urmă
rit la Helsinki revanșa intilnl- 
rii internaționale amicale de ho
chei pe gheață dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și Finlandei. Victo
ria a revenit din nou hochelștilor 
sovietici, care au ciștigat cu scorul 
de 4—1 (0—0 ; 3—0 ; 1—1). în primul 
joc, echipa U.R.S.S. a terminat în
vingătoare cu același scor : 4—1
(4—1, 0—0. 0—0). BASCHET. Sala 
Dinamo din Capitală a găzduit ieri 
seară intilnirea internațională de 
baschet masculin dintre echipele 
Dinamo Tbilisi și Dinamo București. 
La capătul unei partide spectacu
loase, victoria a revenit cu scorul 
de 81—54 (45—31) baschetbaliștilor 
români. ȘAH. Turneul zonal de 
la Pernik (R. P. Bulgaria) pentru 
campionatul mondial feminin. în lo
calitatea bulgară Pernik a început 
turneul zonal din cadrul campiona
tului mondial feminin de șah. La a- 
ceastă întrecere participă șahiste 
din Anglia. Cehoslovacia. Danemar
ca. Iugoslavia. Olanda. Polonia. Ro
mânia. Ungaria și Bulgaria. România

PROGRAMUL I

20,25 România în lume.
20,55 Agenda.
21,05 Luminile rampei — Tineri in 

terpreți.
21,35 Cărți și idei.
22,00 Film serial „Elizabeth R" 

„Jocul de-a căsătoria’ 
tea a Il-a).

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Bucureștiul necunoscut. 
Prietenii lui Așchiuță 
Publicitate.
Curs de limba franceză. Lec
ția a 2d-a.
Comentariu la 40 de steme — 
Județul Covasna.

10.50 Telecinemateca pentru tine
ret : „Undeva în Europa".

12,20 Selecțiuni din concertul-spec- 
tacol susținut de formațiile 
artistice de amatori de la 
Uzinele de vagoane Arad. —

12.50 Telejurnal.
17,25 “ ‘ ‘Deschiderea emisiunii 

după-amiază. Fotbal ;
Rapid

de
Rapid 
Viena. 
finală 

Trans- 
Stadio- 

Comentator 
în , pauză :

București
Returul optimilor de 
din „Cupa Cupelor", 
misiune directă de la 
nul „23 August" 
Aristide Buhoiu.
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri — filmul de ani
mație „PehaClk.
Telejurnal.

*

*

*

19,20

19,30
20,00 Teleobiectiv.
20.20 Telecinemateca : „Agonie șl 

extaz". Regla : Carol Reed, 
în distribuție : Charlton Hes
ton, Rex Harrison, Diana Ci
lente.

22.20 Teleglob : Călătorie
Franța.

22,40 „24 de ore". '
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Ro
bert Mayer (partea I).

respectat integral normele de con
sum la lingouri din oțel-carbon 
calmat pentru sleburi (Combinatul 
siderurgic din Galați), la zinc pen
tru tablă zincată, in special de către 
Uzina laminorul de tablă gălăteană, 
la combustibil convențional pentru 
diferite produse, atit in cadrul C.S. 
Galați, cit și la C.S. Reșița. Normele 
de consum la combustibil convențio
nal au fost depășite și la producția 
de clincher (fabricile de ciment 
Medgidia, Turda și Fieni), iar, cu 
toate economiile efectuate la lemn, 
in unele exploatări miniere, in unele 
combinate de exploatare și industria
lizare a lemnului s-au consumat su
plimentar însemnate cantități de masă 
lemnoasă. în tine, unele mat«”-ii cri
me puteau fi mai bine gospodărite și 
în industria chimică, in industria 
ușoară, in unit țile de transporturi.

Am insistat asupra acestor aspec
te, pentru că există un echilibru 
planificat intre resursele materiale 
ale economiei și producția indus
trială, echilibru care nu poate fi 
tulburat. Pentru că nu avem atîtca 
resurse incit să ne permitem ne
socotirea normelor de consum, risipa 
materiilor prime și materialelor. 
Pentru că obținerea producției su
plimentare în acest an și in anii 
următori, prin îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, trebuie să

Expoziții 
omagiale 

dedicate celei de-a
25-a aniversări 

a republicii
Sub semnul aniversării unui 

sfert de veac de la proclamarea 
republicii vor fi organizate 
mai multe expoziții omagiale de 
artă și documentare.

Capitala va găzdui Salonul de 
pictură și sculptură al munici
piului București, o expoziție 
de grafică și o retrospectivă a 
plasticii românești contempo
rane.

Manifestări asemănătoare vor 
avea loc în numeroase alte lo
calități din țară. La Brașov 
este prevăzută deschiderea u- 
nui salon de pictură, grafică 
și sculptură, precum și a unei 
expoziții intitulate ..Muzeele din 
județul Brașov la a 25-a ani
versare a republicii”. în jude
țele Bacău, Dolj și Arad se 
află in pregătire expoziții do
cumentare, cu o tematică adec
vată marelui eveniment. în o- 
rașul Craiova este anunțat ver
nisajul unui salon cu lucrări ale 
artiștilor locali.

Vor mai fi organizate, de a- 
semenea, expozițiile documenta
re : „Slăvim Republica" — in 
județul Harghita ; „România 
pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te" — in județul Mureș. „Arta 
populară in județul Vaslui” și 
altele.

(Agerpres)

este reprezentată la acest turneu de 
maestrele internaționale Alexandra 
Nicolau și Gertrude Baumstarck.

După disputarea a două runde, in 
fruntea clasamentului se află Ger
trude Baumstarck cu 2 puncte. TE
NIS. Turneul internațional de tenis 
de la Stockholm, care se desfășoară in 
cadrul „Marelui Premiu — F.I.L.T.”, 
a continuat cu partidele din primul 
tur ale probelor de simplu și dublu. 
Ion Țiriac l-a întilnit pe suedezul 
Johansson, pe care l-a învins în trei 
seturi (3—6, 6—3, 8—3). într-o par
tidă așteptată cu mare interes, sud- 
afrlcanul Cliff Drysdale l-a întrecut 
cu 6—7, 6—2, 6—2 pe americanul 
Tom Gorman.

în proba de dublu, cuplul Ion Ți
riac (România)—Jimmy Connors 
(S.U.A.) a dispus cu 6—4, 6—4, de 
perechea McMillan (R.S.A.)—Stock- 
ton (S.U.A.). Performerii zilei au 
fost tenismanii australieni John 
Alexander și Phil Dent, care au 
reușit o surprinzătoare victorie, in 
două seturi, cu 6—0. 7—5 in fața re
dutabilului cuplu Ilie Năstase—Jan 
Kodss.

prtn

• Filarmonica ,George
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Deschiderea ciclului „Cvar
tetul românesc" — 20.
• Opera Română (la Sala Palatu
lui) : Aida — 19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• A.R.l.A. prezintă (în sala Ope
rei Române) : spectacolul „Vise 
din Petersburg* in interpretarea 
colectivului Teatrului Academic 
„Mossoviet* — U.R.S.S. — 19,30
• Teatrul Național „I. L. Cara 
giale" (sa’a Comedia) : Cui i-i 
frică de Virginia Woolf ? — 20 
(sala Studiu) : Să nu-ți faci prâ 
vâlie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Valenttn și Valentina — 20 
o Teatrul Mic : Simfonie pentru 
destinul meu — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Solda
tul de plumb — 16.
o Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu

se asigure cu resursele de care dis
punem, pe baza valorificării lor su
perioare. Orice pierdere materială, 
cit de mică ar fi ea, trebuie să con
stituie un -„semnal de alarmă" pen
tru fiecare om al muncii, pentru 
fiecare colectiv de întreprindere, 
centrală și minister. Iar normele de 
consum se cer sistematic revizuite, 
fundamentate științific, ținindu-se 
seama de dotarea tehnică modernă 
a industriei noastre, de cele mai 
buna realizări din unitățile produc
tive, de progresele consemnate in 
acest sens pe plan internațional. A- 
semenea măsuri trebuie strins Îm
pletite cu o Intensă munci politica- 
educativă desfășurată de organele 
și organizațiile de partid, in cadrul 
căreia extinderea experienței înain
tate, cultivarea spiritului gospodă
resc, repudierea risipei, combaterea 
mentalităților grejite ce o generea
ză să ocupe un loc central. In vasta 
Întrecere pentru realizarea cinci
nalului înainte de termen, concomi
tent cu Înfăptuirea sarcinilor can
titative, o maximă grijă și o pre
ocupare permanentă trebuie acor
dată reducerii cheltuielilor mate
riale de producție, factor hotăritor 
pentru sporirea eficienței activității 
economice, suport solid de creștere 
a venitului național, a bunăstării 
oamenilor muncii.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Stimate tovarășe Jivkov,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă 
transmit dumneavoastră și familiilor îndoliate ale celor ce și-au pierdut 
viata in accidentul de avion care a avut loc pe ruta Burgas—Sofia sincere 
condoleanțe și expresia profundelor noastre sentimente de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer, a primit din partea premierului Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, o telegramă prin care sint ex
primate condoleanțe în legătură cu catastrofa de la exploatarea minieră 
Uricani.

Vizita unei deW lîa activiști ai II. C. I.
La invitația C.C. al P.C.R., marți 

dimineața a sosit in Capitală o de
legație de activiști ai Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condusă 
de Koli Siroka, membru al Prezi
diului U.C.I., care va face o vizită 
in schimb de experiență in tara 
noastră.

în aceeași zi a avut loc o intîl- 
nire între tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și membrii delegației U.C.I.

Plecarea reprezentantului P. C. R. 
Ia lucrările Congresului P. S. Italian
Marți dimineața a plecat la Roma 

tovarășul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, care va asista la 
lucrările celui de-al 39-lea Congres 
al Partidului Socialist Italian.

La plecare, p° aeroportul Otopeni, 
se aflau tovarășii Mihai Gere, mem

încheierea vizitei delegației culturale poloneze
Delegația culturală poloneză, con

dusă de Stanyslaw Wronski, minis
trul culturii și artei din R.P. Po
lonă, care, la invitația Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ne-a 
vizitat tara, a părăsit, marți după- 
amiază, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Delegația parlamentară elvețiană 
a părăsit Capitala

Delegația parlamentară elvețiană, 
condusă de Ferruccio Bolla, preșe
dintele Consiliului Statelor (Camera 
Superioară), care ne-a vizitat tara, 
la invitația Marii Adunări Naționa
le. a părăsit marți dimineața Capi
tala.

Oaspeții au fost salutați la plecare 
de Ștefan Voitec, președintele Marii

CONSTRUCTORII DE NAVE DIN OLTENIȚA RAPORTEAZĂ 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI ANUAL IA EXPORT

Colectivul de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la Șantierul naval Ol
tenița a realizat in întregime, la 8 
noiembrie, planul de export pe anul 
1972, prin livrarea celor nouă moto
nave de 5 000 tone. De asemenea. în
treaga productie-marfă planificată 
a fost realizată și depășită cu 5 600 
mii Iei.

Om politic, diplomat șl economist reputat, autor al unor lucrări 
și studii privind problemele economiei mondiale și țărilor in curs de 
dezvoltare, Janez Stanovnlk este, din anul 1963. secretar executiv al 
Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa, in care calitate 
s-a aflat, la sfirșitul săptăminii trecute, la București, pentru a parti
cipa la lucrările seminarului internațional cu tema : „Aplicarea efi
cientă a științei și tehnicii in industrie". Cu acest prilej, domnia sa a 
răspuns cu amabilitate solicitării de a acorda un interviu ziarului 
„Scinteia".

— Nu de mult, C.E.E./O.N.U. 
și-a aniversat un sfert de veac 
de activitate, ca organism gene
ral european menit să faciliteze 
contactele și dezvoltarea dialo
gului Intre țări cu sisteme so
ciale diferite, in vederea extin
derii raporturilor economice și 
tehnico-ș'.iințifice. Cum apre- 
ciațt roadele de pini acum ale 
acestei activități ?

— Comisia Economică a Națiuni
lor Unite pentru Europa a obținut 
in acest sfert de veac rezultate 
încurajatoare. Trebuie insă tinut sea
ma de faptul că la începuturile 
activității sale, comisia a avut de 
traversat condițiile unei perioade a 
„războiului rece", cind terenul pen
tru cooperarea economică și în alte 
domenii era dintre cele mai nefa
vorabile. Este meritul comisiei că 
— in calitatea sa de unic for interna
țional la scara continentului — a 
căutat, chiar și in acele momente 
dificile, nu numai să mențină, dar să 
și intensifice contactele intre țările 
socialiste și cele capitaliste din Eu-
ropa.

în toți acești 25 de ani, C.E.E./ 
O.N.U. a constituit o veritabilă tri
bună pentru un dialog permanent, 
menită să s.imuleze relațiile econo
mice și tehnico-științifice intre țări 
cu sisteme social-politice diferite. 
Judecind după concluziile sesiunii 
jubiliare, care a avut Ioc In primă
vară, orientarea in ultimii ani a ac
tivităților C.E.E./O.N.U. spre dome
nii de importanță majoră — cum ar 
fi multiplele aspecte ale schimburi
lor comerciale, ale cooperării indus
triale și tehnice, ca și studierea per
spectivelor evoluției situației econo
mice în țările europene — a avut drept 
rezultat potențarea eficienței efor
turilor depuse de fiecare țară pentru 
propria-i dezvoltare, a contribuit la 
eliminarea decalajului economic și 
la sporirea participării tuturor țări
lor continentului la circuitul de va
lori materiale și spirituale. Progresul

La intilnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat tovarășii Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Vir
gil Cazacu. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al ministrului 
educației și invățămintului, și Con
stantin Petre, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Isd Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

A fost de față Antonlno Restivo. 
ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

delegația a fost salutată de Dumitru 
Popescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, de 
membri ai conducerii consiliului. A 
fost de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Poloniei la București.

(Agerpres)

Adunări Naționale, Maria Groza, 
vicepreședinte al M.A.N., Dumitru 
Balalia, Dumitru Coliu, Gheorghe 
Vasilichi și Aurel Vijoli, președinți 
de Comisii permanente ale M.A.N., 
deputați și alte persoane oficiale. A 
fost de față Alfred William Rappard, 
ambasadorul Elveției la București.

(Agerpres)

Raportind acest succes, într-o te
legramă adresată C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceaușescu. con
structorii de nave de la Oltenița se 
angajează să depună toate eforturile 
pentru realizarea pe mai departe a 
sarcinilor de plan și angajamentelor 
luate, intimpinind cu noi succese cea 
de-a 23-a aniversare a Republicii 
Socialiste România.

substanțial realizat, in ultima vreme, 
in ce privește destihderea în Europa 
a influențat favorabil asupra dezba
terilor privind sarcinile de perspec
tivă ale comisiei, care au în vedere,

fundament al edificării unui climat 
ai destinderi si securității 

pe continentul nostru
Interviu cu Janez STANOVNIK,

secretar executiv al Comisiei Economice a Națiunilor Unite 
pentru Europa

In primul rind, Întărirea și aprofun
darea funcției sale esențiale de co
operare. de propășire a bunelor re
lații intre toate statele de pe conti
nentul nostru.

— Cooperarea economică și 
tehnico-ș.iin'ifică constituie ți
nui din elemen ele fundamen
tale In edificarea unui climat al 
destinderii, increderii și secu
rității pe continentul nostru. 
Avind m vedere că problemele 
cooperărti economice vor con-, 
stitui unul din principalele pune-

Manifestări consacrate 
aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

în cadrul manifestărilor consacra
te celei de-a 55-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, marți la amiază, la uzinele 
textile „7 Noiembrie" din Capitală, 
a avut loc o adunare festivă.

Au participat membrii delegației 
Asociației de prietenie «ovieto-româ- 
nă, condusă de I. S. Fiodorov. secre
tar al Comitetului regional Novgo
rod al P.C.U.S., președintele filialei 
Novgorod a A.P.S.R.. Nicolae Mo- 
raru, membru al Consiliului General 
A.R.L.U.S., activiști ai A.R.L.U.S., 
numeroși oameni ai muncii.

Cu acest prilej. Ecaterina Stancu, 
directorul uzinei, a vorbit despre 
semnificația memorabilei aniversări, 
despre succesele obținute de po
poarele Uniunii Sovietice in îndepli
nirea obiectivelor trasate de Congre
sul al XXIV-lea al P.C.U.S., despre 
tradiționalele legături frățești româ- 
no-sovietlce. A luat apoi cuvintul 
V. E. Statiev, reprezentantul co
mercial al U.R.S.S. la București, care, 
după ce a mulțumit pentru această 
caldă manifestare a prieteniei din
tre popoarele român și sovietic, a 
relevat importanta colaborării pe 
toate planurile intre România și 
Uniunea Sovietică, in interesul con
struirii socialismului șl comunismu
lui.

★
La Casa prieteniei româno-sovie- 

tice din Cluj a avut loc marți seara 
o manifestare în cadrul căreia prof, 
univ. loan Gliga. secretarul Consi
liului județean al A.R.L.U.S., a evo
cat marele eveniment din octombrie 

' 1917.
Manifestarea s-a încheiat cu o gală 

de filme intitulată : „Sub steagul Ma
relui Octombrie".

★
în aceeași zi, la Casa prieteniei 

româno-sovietice din Tg. Mureș, 
prof. Ioan Kapusi a conferențiat 
desire „Victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie — eveniment 
de mare însemnătate în istoria 
omenirii".

Spectacol de gală al Teatrului 
academic „Mossoviet"

Teatrul academic „Mossoviet” și-a 
inaugurat turneul în țara noastră 
printr-un spectacol de gală prezentat, 
marți seara, pe scena Operei Române 
din București, cu piesa „Uraganul” 
de V. Bill-Beloțerkovski.

La spectacol au asistat tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Nicolae 
Ecobescu. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mihail Roșlanu, pre
ședintele Consiliului General al 
A.R.L.U.S., personalități ale vieții 
cultural-artistice din Capitală, un 
numeros public.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

într-o montare nouă, semnată de

DECADA DISCULUI SOVIETIC
La magazinul „Muzica" din Capi

tală a avut loc, marți la amiază, 
festivitatea de inaugurare a Deca
dei discului sovietic, organizată cu 
prilejul aniversării a 55 de ani de 
la înfăptuirea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și a unei jumă
tăți de veac de la crearea U.R.S.S.

Au participat Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului General ARLUS, 
Ion Dumitrescu, președintele Uniu
nii compozitorilor, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste și Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă șl cultură.

A fost, de asemenea, prezent V. S. 
Tikunov, ministru consilier al Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în alocuțiunile rostite de Teodor

te ale agendei conferinței gene- 
ral-europene, v-am ruga să ne 
vorbiți despre modul și direcți
ile principale in care vedeți 
dezvoltarea acestei cooperări.

— Conferința pentru securitate 
europeană este chemată să reuneas
că toate statele suverane din Europa 
in vederea unei reînnoiri fundamen- 
tale a relațiilor politice și economice 
pe continentul nostru. Cred că, in 
acest moment, popoarele europene 
doresc nu numai o lărgire a coope
rării economice — care este funda-

mentul material al oricărei destin
deri internaționale — ci șj un schimb 
de metode de lucru. Pină acum, co
operarea între Est și Vest s-a măr
ginit, în general, la un simplu schimb 
de experiență. Consider insă că 
pentru viitor sint create condițiile 
necesare în vederea realizării unor 
acțiuni Internaționale sincronizate, În
cheierii de acorduri și tratate menite 
să impulsioneze adincirea cooperă
rii economice intereuropene. Mă gin- 
desc, de pildă, la posibilitatea creă
rii unor sisteme paneuropene in do
meniul transporturilor, al aprovizio

A urmat un ciclu de filme docu
mentare inspirate din viața și acti
vitatea oamenilor sovietici.

★
La adunarea care a avut loc marți 

la Casa prieteniei din Oradea a vor
bit loan Chivari. președintele Con
siliului județean al A.R.L.U.S.

în aceeași zi, la casele orășenești 
de cultură din Aleșd, Marghita, Nu
cet, Ținea și Vașcău au avut loc ex
puneri, conferințe și seri literare de
dicate evenimentului, iar in holul Bi
bliotecii muniqipale din Oradea a fost 
organizată o expoziție de cărți, do
cumente și fotografii despre Marea 
Revoluție.

★
La Casa prieteniei româno-sovie

tice din Capitală a avut loc, marți 
după-amiază. un festival de poezie 
pe tema „Revoluția din Octombrie 
in lirica universală".

Cu acest prilej, cunoscuți sluji
tori ai scenelor bucureștene au re
citat versuri consacrate Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

(Agerpres)

Cuvîntarea ambasadorului 
Uniunii Sovietice 

la posturile noastre 
de radio si televiziune•

Cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozdenko, 
a rostit marți seara o cuvintare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

I. A. Zavadski, artist al poporului al
U. R.S.S., interpretarea acestei remar
cabile creații a dramaturgiei sovie
tice, emoționantă evocare a luptei 
pentru apărarea puterii sovietice 
imediat după Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, s-a bucurat 
de concursul cunoscuților actori
V. P. Marețkaia, R. I. Pliat, artiști 
ai poporului ai U.R.S.S., L, V. Mar
kov, O. A. Anofriev, N. I. Parfenov, 
G. A. Slabiniaks artiști emeriți al 
R. S. F. S. Ruse. Decorurile picto
rului emerit al R.S.F.S. Ruse A. P. 
Vasiliev și muzica compozito
rului A. Pirumov au contribuit la 
reușita acestui spectacol de înaltă ți
nută artistică, care s-a bucurat de un 
deosebit succes. Artiștilor sovietici 
le-au fost oferite flori.

(Agerprea)

Carțlș, directorul Casei de discuri 
„Electrecord", și B. V. Volkov, ad
junct al reprezentantului comercial 
al Uniunii Sovietice la București, s-a 
subliniat că Decada discului sovie
tic prilejuiește cunoașterea unor noi 
creații ale compozitorilor sovietici, o 
reintilnire cu arta interpreților și 
formațiilor muzicale din Uniunea 
Sovietică.

Expoziția deschisă cu acest pri
lej reunește un număr mare de 
discuri cuprinzînd imprimări de mu
zică de operă și balet, simfonică și 
de cameră, corală și populară, cîn- 
tece pentru copii și melodii pentru 
estradă. Interpretate de artiști și an
sambluri celebre din U.R.S.S.

(Agerpres)

nării eu energie șl al schimburilor 
comerciale. Un rol deosebit de im
portant in stimularea cooperării e- 
conomice l-ar avea, de asemenea, 
realizarea unui sistem de schimburi 
în domeniul cercetării științifice și 
tehnologice. Actualul nivel de dez
voltare a științei și tehnologiei cere, 
mai mult ca oricind, un dialog ne
întrerupt și o cooperare internațio
nală tot mai largă, pentru a răspun
de . ecesității resimțite de toate ță
rile de a utiliza din plin mijloacele, 
fără precedent, oferite de revoluția 
tehnlco-ștlințifică contemporană. Tot
odată, este știut că. prin natura lor, 
știința și tehnica sint „proprietatea 
umanității", fiind intr-adevăr inter
naționale și servind tuturor popoare
lor europene in edificarea unei baze 
solide pentru o pace durabilă in 
Europa.

— Ați fost de mai multe ori 
oaspete al țării noastre. Cu ce 
impresii plecați de această dată 
din România ? V-am ruga, de 
asemenea, să vă referiți și la 
aportul României la realizarea 
sarcinilor și obiectivelor aflate 
in fața C.E.E./O.N.U.

— Revin de fiecare dată cu multă 
plăcere in țara dumneavoastră. Ro
mânia se bucură de un mare presti
giu in lume, datorită rezultatelor 
remarcabile obținute în dezvoltarea 
economică cit și a politicii sale ex;er- 
ne. Sint extrem de satisfăcut de in- 
trevederile pe care le-am avut la 
București, in probleme generale de 
cooperare economică, de știință și 
tehnologie, de politică externă, in
clusiv probleme ale conferinței pen
tru securitate și cooperare europeană.

România este membră a Comisiei 
Economice a Națiunilor Unite pentru 
Europa și are în această calitate un 
roi foarte activ. De altfel, țara dv. 
a fost, in acest an, gazda unui se
minar in domeniul siderurgiei și a 
altuia consacrat tehnologiei. Există 
multe alte Intilniri proiectate, pen
tru succesul cărora România depune 
mult suflet. Ea desfășoară o bo
gată activitate in toate comite
tele de lucru ale comisiei, Sint fe
ricit de sprijinul oferit de țara 
dumneavoastră in realizarea sarci
nilor comisiei și cred că acesta re
prezintă un bun ciștigat pentru o 
activitate tot mai fructuoasă in vii
tor a C.E.E./O.N.U.

Ch. CERCELESCU
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Guvernele R.D. Germane 
și R. F. a Germaniei au aprobat proiectul 

de tratat asupra bazelor relațiilor 
dintre cele două state germane

BERLIN 7 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al P.S.U.G. și Consi
liul de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane au ascultat, marți, ra
portul prezentat de Michael Kohl, 
secretar de stat Ia Consiliul de Mi
niștri, cu privire la rezultatul trata
tivelor cu Egon Bahr, secretar de 
stat la Cancelaria federală a R.F. a 
Germaniei, asunra unui tratat re
feritor la bazele relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G., precum și asupra 
altor probleme de interes reciproc. 
După cum menționează agenția 
A.D.N., Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și Consiliul de Miniștri au 
constatat că rezultatele tratativelor 
corespund liniei politice externe 
trasate de Congresul al VIII-lea aj 
P.S.U.G. de coexistență pașnică cu 
statele capitaliste. Tratatul negociat 
stabilește că cele două state iși vor 
clădi relațiile reciproce pornind de 
la țelurile și principiile Cartei 
O.N.U., in special de la principiul 
egalității suverane a statelor.

*
BONN 7 (Agerpres). — Cabinetul 

federal, întrunit marți la Bonn 
sub președinția cancelarului Willy 
Brandt, a aprobat textul proiectului 
de tratat care urmează să reglemen
teze relațiile dintre R.F. a Germa
niei și R.D. Germană pe baza nor-

Consultările premierului turc 
cu liderii principalelor 

partide politice
ANKARA 7 (Agerpres). — Primul 

ministru al Turciei. Ferit Melen, a 
avut o serie de consultări cu liderii 
principalelor partide politice, în ve
derea elucidării viitorului coaliției 
guvernamentale pe care o conduce 
de șase luni. La Încheierea convor
birilor, premierul turc a declarat că 
acestea vor trebui continuate în ur
mătoarele cîteva zile, adăugind că 
„o decizie privind soarta guvernului 
nu a fost incă luată".

Actuala situație politică din Tur
cia a fost provocată, după cum se 
știe, de retragerea din cabinetul 
premierului Melen a celor cinci mi
niștri, reprezentind Partidul Repu
blican al Poporului, datorită unor 
divergențe de opinii cu partenerii 
din coaliție. In semn de protest față 
de această hotărire, 26 de deputați și 
senatori, între care fostul președinte 
al Turciei, Ismet Inonii. au hotărit 
să părăsească rindurile P.R.P.

Noi bombardamente 
asupra teritoriului 

R. D. Vietnam
HANOI 7 (Agerpres). — Aviația 

americană a bombardat din nou. la 
6 noiembrie, împrejurimile orașului 
Vinh, precum și alte centre popu
late din provinciile Thanh Hoa. 
Nghe An, Ha Thinh și Quang Binh 
din R.D. Vietnam. Numeroase regi
uni și localități din provincia Quang 
Binh au fost atacate de avioane 
B-52 — informează agenția V.N.A. 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității o de
clarație de protest în care cere gu
vernului american să pună capăt 
neîntîrziat bombardamentelor și tu
turor actelor de încălcare a suvera
nității și securității R.D. Vietnam.

Guvernul popular își consolidează pozițiile
împlinirea, zilele acestea, a doi 

ani de la consacrarea victoriei elec- • 
torale, din toamna anului 1970, a 
forțelor populare, prin preluarea 
funcției prezidențiale de către Sal
vador Allende, a coincis cu un mo
ment de intensă activitate politică. 
De o săptămină. Chile are un nou 
guvern, in componența căruia, ală
turi de reprezentanți ai partidelor 
Unității Populare — printre ei 
fiind și doi conducători ai Cen
tralei unice a oamenilor mun
cii — au intrat și șefii celor 
trei ramuri ale forțelor arma
te. Cu prilejul constituirii noului 
guvern, președintele Allende a for
mulat cu claritate sarcinile aces
tuia : normalizarea imediată, pe 
toate planurile, a activităților na
ționale, unirea tuturor forțelor pa
triotice pentru înfruntarea agre
siunii companiilor străine, garan
tarea continuității procesului de 
transformări progresiste, în confor
mitate cu programul politic al Uni
tății Populare. Misiunea esențială a 
noului guvern este „impunerea res
pectului față de constituție și lege** 
— sublinia președintele Allende, 
arătind că „nimeni și nimic nu va 
putea împiedica alegerile libere din 
martie 1973. Și in aceste alegeri, po
porul va fi arbitrul suprem și Ju
decătorul suprem, care va spune ce 
vrea și ce cere”.

în cercurile observatorilor din 
Santiago de Chile se apreciază, de 
altfel, ca fiind de o deosebită im
portanță prezența în guvern a unor 
personalități militare, cunoscute 
fiind loialismul armatei chiliene 
și respectul ei tradițional față de 
constituție. Aceasta aduce un ele
ment de stabilitate, după o perioadă 
de grele Încercări in viața politică, 
exprimind totodată, In chip eloc
vent, sprijinul armatei față de pro
gramul Unității Populare. Prezența 
reprezentanților armatei în guvern, 
preciza noul ministru de interne, 
generalul Prats, semnifică „o co

Aprobînd rezultatele tratativelor. 
Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. și 
Consiliul de Miniștri al R.D.G. l-au 
Împuternicit pe Michael Kohl să 
parafeze tratatul și protocolul supli
mentar la acest tratat, să semneze 
și să facă schimb de scrisori cu pri
vire la cererea de primire a R.D.G. 
și R.F.G. In O.N.U., să parafeze 
alte documente legate de tratative, 
să semneze și să schimbe scrisorile 
cu privire la asigurarea posibilități
lor de lucru pentru ziariști.

★

Agenția A.D.N. menționează că 
Michael Kohl și Egon Bahr au con
venit ca parafarea tratatului referi
tor la, bazele relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G., precum și parafarea și 
respectiv semnarea celorlalte docu
mente să aibă loc la 8 noiembrie, 
ora 16,00 ora locală, la cancelaria 
federală din Bonn.

*
melor de drept internațional, împu
ternicind, in același timp, pe secre
tarul de stat la Cancelaria federală 
a R.F.G., Egon Bahr, să parafeze 
acest document, a anunțat Conrad 
Ahlers, purtătorul de cuvint oficial 
al guvernului vest-german.

LONDRA

Proiectul legii asupra 
înghețării salariilor 

și prețurilor prezentat 
Camerei Comunelor

LONDRA 7 (Agerpres). — Guver
nul conservator a prezentat marți 
Camerei Comunelor, in prima lec
tură. proiectul legii asupra îngheță
rii prețurilor și salariilor, pe o pe
rioadă de 90 de zile, în încercarea 
de a stăvili fenomenul inflației. 
După cum apreciază agențiile inter
naționale de breșă, cu toate că res
pingerea acestei legi pare destul de 
puțin probabilă, avind In vedere ma
joritatea parlamentară de care dis
pun conservatorii, punerea ei în a- 
plicare va fi deosebit de dificilă și 
va marca o nouă perioadă de tensiu
ne in relațiile dintre guvern și sin
dicate. Acest lucru a fost subliniat a- 
tît de opoziția laburistă, care a de
clarat că va lupta Împotriva legii 
menționate prin toate mijloacele, cit 
și de liderii sindicali, care au apre
ciat-o ca fiind contrară intereselor 
oamenilor muncii.

italia Tensiune 

pe frontul social
ROMA 7 (Agerpres). — Marți, în 

Italia, au declarat o grevă generală 
de patru ore 1 400 000 de muncitori 
din metalurgie. In aceeași zi, a în
ceput o grevă de două zile a unui 
număr de 300 000 de funcționari pu
blici, precum și greva perlată, pe re
giuni, a celor 1 200 000 de muncitori 
constructori. Acțiunile acestor catego
rii de oameni ai muncii sint sprijinite 
de cele trei principale centrale sin
dicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și
U.I.U 

laborare patriotică pentru consoli
darea situației in Chile”.

Pe de altă parte, faptul că sindi
catele sint reprezentate in mod ne
mijlocit în noul cabinet demon
strează incă o dată că Unitatea 
Populară are o baza puternică in 
mase, ceea ce este de natură să în
tărească și mai mult încrederea oa
menilor muncii in guvernul pre
ședintelui Allende. Este semnificativ 
faptul că, din inițiativa Centralei 
unice a oamenilor muncii, aniver
sarea a doi ani de la instaurarea pu
terii populare a fost marcată prin 
activități voluntare in multe între
prinderi. Asemenea inițiative reflec
tă continuitatea eforturilor pline de

CORESPONDENTA 
DIN SANTIAGO DE CHILE

abnegație cu care oamenii muncii au 
asigurat funcționarea normală a uni
tăților de producție, dind o ripostă 
fermă ofensivei forțelor de dreapta, 
reacționare din ultimele trei sap- 
tămini, care, sub paravanul unei 
mișcări revendicative, au urmărit să 
paralizeze țara, să împiedice evo
luția societății chiliene pe traseul 
profundelor schimbări întreprinse 
de guvernarea populară.

Așa cum se știe, drumul parcurs 
în cei doi ani care au trecut de la 
debutul acestei guvernări nu a fost 
ușor. Opera transformatoare a pu
terii populare — in cadrul căreia 
un loc central il ocupă afirmarea 
unei depline suveranități econo
mice, prin naționalizarea bogății
lor naturale și asigurarea unor 
poziții-cheie în economie — a le
zat privilegiile de care se bucu
rau pină nu de mult anumi
te grupări autohtone și externe, 
Stăpinii de pină mai ieri ai marilor 
imperii cuprifere din Chile s-au lan
sat In atacuri împotriva guvernului.

Dezbaterile din Comitetul pentru problemele 

coloniale al Adunării Generale a O. N. U.

FIECARE NAȚIUNE TREBUIE SĂ SE DEZVOLTE 
CORESPUNZĂTOR NĂZUINȚELOR SALE

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN

NEW YORK 7 — Trimisul special 
Agerpres, C. Vlad, transmite : în Co
mitetul pentru problemele coloniale 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
luat cuvintul, in cadrul dezbaterilor 
consacrate situației din Rhodesia, de
legatul român Emilian Manciur. Evo
luția din Rhodesia, a arătat el, vine 
in contradicție flagrantă cu transfor
mările profunde pe plan Internațio
nal, care merg în direcția afirmării 
tot mai puternice a cerinței popoare
lor de a se pune capăt colonialismu
lui și neocolonialismului, politicii im
perialiste de forță și dictat, de a se 
asigura condiții pentru dezvoltarea 
fiecărei națiuni corespunzător năzu
ințelor sale. Ea reclamă din partea 
O.N.U., din partea tuturor statelor, 
un sprijin material și moral sporit

Iugoslavia se pronunță pentru 
instituționalizarea conferinței europene

BELGRAD 7 (Agerpres). — Iugo
slavia conferă deosebită însemnătate 
apropiatelor consultări de la Hel
sinki în problema securității europe
ne — a precizat ministrul iugoslav 
interimar al afacerilor externe. Iakșa 
Petrici. intr-un interviu acordat re
vistei belgrădene „Medjunarodna 
Politika”. El a relevat importanța 
consultărilor în vederea creării u- 
nui climat de inițiativă pentru des
fășurarea conferinței, ale cărei con
cluzii trebuie să reflecte interesele 
și aspirațiile comune ale participan- 
ților la dezbateri. în afară de. a- 
ceasta — menționează agenția 
Taniug. care a difuzat o relatare a 
interviului — Iakșa Petrici s-a pro
nunțat pentru instituționalizarea con
ferinței general-europene, desfășu-

DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE DIN S.U.A.
WASHINGTON 7 (Agerpres). — Pe 

Întreg teritoriul Statelor Unite s-au 
desfășurat, marți, alegerile prezi
dențiale și legislative. Primele cen
tre de votare s-au deschis în sta
tele New York și New England la 
ora 6 dimineața, ora locală, ceea ce 
corespunde orei 13,00, ora Bucu- 
reștiului. Datorită decalajului orar, 
ultimele centre de votare din Hawaii 
și Alaska s-au deschis la ora 23,00, 
ora Bucureștiului, cînd s-au închis 
urnele in statele New York și New 
England. Ultimele rezultate urmează 
astfel să fie comunicate miercuri, 
după ora 9,00, ora Bucureștiului, res-

agențiile de presă
0 noua runda de convor

biri între delegațrle mili
tare pakistaneză și indiană 
pentru delimitarea liniei de control 
in Jammu și Cașmir a început marți 
în localitatea de frontieră Wagah, de 
pe teritoriul Pakistanului.

Relații diplomatice între 
R.P. Chineză și Republica

gama acestora tntinzîndu-se de la 
obstrucționarea liniilor de credit ale 
țării pină la agresiunea economică 
directă. Luna trecută, reacțiunea a 
declanșat cea mai mare ofensivă a 
ei, mizind aproape totul pe o grevă 
In transporturile rutiere și in acti
vitatea comercială. în jocul pericu
los al dreptei au fost utilizate, de 
asemenea, grupările și organizațiile 
ultrareacționare, care au săvîrșit. in 
această perioadă, zeci de acte de sa
botaj și de atentate. Pagubele prici
nuite de opririle unor importante 
sectoare economice se ridică la peste 
150 de milioane de dolari. Dar, prin- 
tr-o vastă mobilizare populară și da
torită sprijinului armatei acordat 
Unității Populare, forțele reacționare 
au fost nevoite să cedeze. între alte
le, greva ilegală a proprietarilor de 
autocamioane a încetat, situația a 
reintrat în normal, ministrul de in
terne anunțînd ridicarea stării ex
cepționale instituite. în cursul lunii 
octombrie. în 20 de nrovincil a'e țăr'1. 
ca urmare a acestei greve. Aceasta 
este unanim aoreciată ca o impor
tantă victorie a guvernului președin
telui Allende.

„Sintem siguri — se a’ată Intr-o 
declarație a C.C. al Partidului Co
munist din Chile. In legătură cil ul
timele evenimente — că acțiunea 
ponorului și a guvernului său vor 
asigura continuitatea procesului re
voluționar in termenii p-o!rramn'"l 
care l-a a-lus la președinția republi
cii oe Salvador Al'-'v’e".

Itinerarul guvernării populare, pe 
care reacțiun°a n-a izbutit să-l ba
reze, este indicat de necesități isto
rice, de aspirațiile și vo;pta mase
lor populare. „Aici. In Chile, spunea, 
zilele trecute, șeful statului chilian, 
s-a făurit o amnlă conștiință a nece
sității schimbărilor si transrormăril->r. 
Este prezentă, aici, in milioane de 
chilieni, o voință deosebită care nu 
poate fi înăbușită”.

Eugen POP 

poporului Zimbabwe în lupta sa 
dreaptă pentru eliberare, pentru ciș- 
tigarea independenței naționale.

România sprijină multilateral po
porul Zimbabwe în lupta sa pentru 
independență, a subliniat vorbitorul, 
relevind că țara noastră susține la 
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale acțiunile privind lichidarea do
mina'iei coloniale în Rhodesia de 
sud. Problema care se cere rezolvată 
in prezent este de a se acționa cu mai 
multă fermitate pentru ca rezoluțiile 
și declarațiile O.N.U. să nu mai ră- 
mînă simple constatări și deziderate, 
ci ele să fie transpuse în viață, să se 
caute căi noi și mijloace concrete de 
a acorda un sprijin eficient poporu
lui Zimbabwe în lupta sa pentru do- 
bindirea independenței naționale.

rarea de întruniri menite să devină 
o formă permanentă de cooperare 
multilaterală in Europa. Mai mult, 
conferința ar trebui să ofere un pu
ternic impuls conlucrării pe baze 
egale a tuturor părților interesate, 
dat fiind că securitatea și coope
rarea sint strins unite și se con
diționează reciproc — a adăugat Pe
trici.

în continuare, el s-a referit la e- 
fectul pozitiv pe care lucrările con
ferinței europene în problemele 
securității și cooperării 11 poate a- 
vea asupra zonelor geografice adia
cente Europei și asupra relațiilor in
ternaționale in ansamblu, relevind 
interesul cu care țările neeuropene 
urmăresc pregătirile in vederea con
vocării conferinței.

pectiv la încheierea votării din sta
tele din vestul S.U.A.

Primele informații transmise de 
agențiile de presă relevă că. In 
unele localități mici. In care rezul
tatele au putut fi cunoscute pină la 
Închiderea ediției, voturile au dat 
cîștig de cauză candidaților republi
cani la președinție, respectiv pre
ședintelui Nixon și vicepreședintelui 
Spiro Agnew, fapt interpretat ca o 
confirmare a sondajelor de opinie 
publică care preconizau o victorie a 
președintelui Nixon cu un avans con
siderabil față de adversarul său, se
natorul democrat George McGovern.

Malgașă. 6 noiembrie-18 Pe* 
kin a fost semnat acordul privind 
stabilirea de relații diplomatice intre 
R. P. Chineză și Republica Malgașă 
— anunță agenția China Nouă. 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, și Ci Pin- 
fei, ministrul afacerilor externe, au 
avut o întilnire cu ministrul aface
rilor externe al Republicii Malgașe, 
Didier Ratsiraka.

Ministrul vest-german al 
economiei și finanțelor, 
Helmut Schmidt, l-a primit pe mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Bulgaria. Ivan Nedev, aflat în R.F.G. 
cu prilejul deschiderii, la Koln. a 
Expoziției naționale bulgare. Helmut 
Schmidt a subliniat hotărîrea gu
vernului vest-german de a intensi
fica schimbul de mărfuri intre 
R.F.G. și R. P. Bulgaria, amintind, 
în acest sens, noile măsuri de libe
ralizare a comerțului adoptate, re
cent, de guvernul federal. Cei doi 
miniștri au apreciat că relațiile e- 
conomiee bilaterale ar putea fi ex
tinse printr-o adincire a cooperării 
industriale dintre întreprinderile ce
lor două țări.

Președintele Salvador 
Allende va pleca la 27 no
iembrie la New York pentru 
a asista la dezbaterile Adunării Ge
nerale a O.N.U., s-a anunțat la San
tiago de Chile. La reîntoarcerea de 
la New York șeful statului chilian va 
tace vizite oficiale in Mexic și Cuba.

Noul acord comercial pe 
termen luna între Ceho
slovacia și Austria pe peri* 
oada 1 ianuarie 1973 — 31 decembrie 
1977 și protocolul privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1973 au fost sem
nate la Viena.

Vizita regelui Belgiei în 
Etiopia. R?Sele Baudouin și regi
na Fabiola au sosit, luni seara, la 
Addis Abeba. într-o vizită oficială 
de trei zile. Pe aeroportul din capi
tala Etiopiei, suveranii belgieni au 
fost întimpinați de împăratul Haile 
Selassie.

Peron se va reîntoarce 
în Argentina la 17 noiem
brie. Un purtător de cuvint al 
Partidului justițlalist din Argentina 
a anunțat că fostul șef al statului ar-

W. Brandt l-a primit 
pe ministrul de interne 

al României
BONN 7 (Agerpres). — Cancelarul 

federal, Willy Brandt, l-a primit, 
marți, 7 noiembrie, pe Ion Stănes- 
cu, ministrul de interne al Româ
niei, care face o vizită oficială în 
R.F. a Germaniei. în cadrul con
vorbirii care a avut loc, au fost 
discutate probleme ale relațiilor bi
laterale.

„SINTEM GATA SĂ PUNEM 
IN PRACTICA ACORDUL 

DE UNIFICARE"
• Declarațiile premierilor 

R.D.P. a Yemenului și R.A. 
Yemen
ADEN 7 (Agerpres). — într-o de

clarație făcută la Aden, premierul 
R.D.P. a Yemenului. Aii Nasser Mo
hamed. a precizat că guvernul său 
..este gata să pună In aplicare hotă- 
ririle acordului de unificare cu R. A. 
Yemen”. Autoritățile de la Aden — 
a spus el — și-au desemnat deja re
prezentanții săi în comisia mixtă în
sărcinată cu pregătirea reuniunii la 
nivel înalt între conducătorii celor 
două state, în conformitate cu acor
dul de la Cairo. Aii Nasser Moha
med a arătat, totodată, că reprezen
tanții comisiilor militare ale Ligii 
Arabe, însărcinată cu misiunea de 
supraveghere și control a retragerii 
trupelor celor două țări din regiuni
le de frontieră, unde au avut loc 
ciocniri, se află deja la posturi.

SANAA 7 (Agerpres). — Primul 
ministru al Republicii Arabe Yemen, 
Mohsen Al Ainl. a declarat că re
centul acord semnat la Cairo de re
prezentanții celor două state yeme- 
nite a pus bazele soluționării in mod 
practic a problemelor care există in
tre autoritățile de la Sanaa și Aden, 
precum și realizării unei uniuni In
tre R. A. Yemen și R.D.P. a Yeme
nului.

0 Adunare Națională a Poporului din Guineea-Bissau 
va li creată in teritoriile eliberate de forțele patriotice 
• Conierința de presă a secte tarului general al P.A.I.G.C.

ALGER 7 (Agerpres). — La în
cheierea unei vizite de mai multe 
zile efectuate la Alger, Amilcar 
Cabrai, secretar general al Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Blssau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), a ținut o confe
rință de presă, in cadrul căreia a 
prezentat aspecte ale luptei popu
lației din teritoriile amintite împo-
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gentinlan, Juan Peron, aflat în exil 
la Madrid, se va întoarce în țară la 
17 noiembrie, pentru a participa la 
campania în vederea alegerilor pre
zidențiale din martie 1973. Purtăto
rul de cuvint a făcut această decla-) 
rație in urma unei reuniuni a 
liderilor „mișcării justițialiste”, 
desfășurată în prezența delegatului 
personal al fostului președinte in Ar
gentina, Hector Campora.

Renumăiarea voturilor tn 
circumscripția Meadow Lake din pro
vincia Saskatchewan (Canada) a dat 
ciștig de oauză candidatului noului 
partid democrat în dauna celui din 
partea Partidului conservator progre
sist, care pierde astfel un mandat 
prețios în Camera Comunelor. Con
form acestor ultime date, majorita
tea mandatelor din Parlament revine 
Partidului liberal al premierului Tru
deau — 109 — care este urmat de 
Partidul conservator progresist — cu 
108 mandate, noul Partid democratic 
socialist — cu 31 mandate, Partidul 
Creditului social — cu 14 mandate, 
iar 2 mandate revin unor deputați 
independenți.

Cea de-a patra sesiune 
a Comitetului consultativ 
interguvemamental de coln* 
borare economică și tehnico-științifi- 
că intre R. P. D. Coreeană și R. P. 
Bulgaria a avut loc la Phenian. Cu 
acest prilej, Zăng Zun Thek. vice
președinte al Cabinetului de Miniștri 
al R. P. D. Coreene, și Pencio Ku- 
badinski, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, au 
semnat un acord de cooperare eco
nomică și tehnică.

Tribunalul militar din
care judecă persoaneleKenitra,

implicate in încercarea de atentat 
din august asupra regelui Marocu
lui. Hassan al II-lea, și-a încheiat 
marți audierile. Membrii completu
lui de judecată s-au reunit pentru
a pronunța verdictul.

Bilanțul incendhlailzbuc' 
nit luni in vagonul restaurant al tre
nului expres care se îndrepta spre 
orașul Fukui, din centrul Japoniei, 
se ridică la 29 morti și peste 700 de 
răniți. a anunțat poliția japoneză. 
Incendiul s-a produs in momentul 
în care trenul se afla intr-un tunel 
lung de 12 km. lipsit de instalații de 
aerisire Salvarea călătorilor a fost 
Îngreunată. între altele, de o defec
țiune a sistemului de iluminare a 
tunelului.

MOSCOVA PARADA MILITARĂ 

Șl DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII

MOSCOVA 7. — Corespondentul 
Agerpres. L. Duță. transmite : în 
cinstea celei de-a 55-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, în Piața Roșie din Mosco
va au avut loc la 7 noiembrie tra
diționala paradă militară si de
monstrația oamenilor muncii din ca
pitala sovietică.

La tribuna Mausoleului V. I. Le
nin se aflau L. I. Brejnev, N. V, 
Podgornii. A. N. Kosighin. alți con
ducători de partid și de stat sovie
tici.

în tribune erau prezente numeroa
se delegații străine invitate să par
ticipe la festivitățile prilejuite de a 
55-a aniversare a Marelui Octom
brie. Printre acestea se aflau dele
gația A.R.L.U.S., condusă de tovarășul 
Constantin Mîndreanu. secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
precum și delegația U.T.C.. condu
să de tovarășul Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului 
al tării noastre, care va participa la 
lucrările conferinței internaționale 
„Tineretul muncitor în societatea 
contemporană și lupta sa pentru 
drepturile sale, pentru progresul 
social, independentă națională și 
pace”.

După ce a trecut în revistă uni
tățile militare aliniate în Piața Ro
șie, pavoazată festiv, mareșalul U- 
niunii Sovietice A. A. Greciko. mi
nistrul apărării al U.R.S.S.. a rostit 
de la tribuna Mausoleului o cuvîn- 
tare în care a relevat succesele re
purtate de poporul sovietic in cei 55 
de ani care au trecut de la victo
ria Revoluției din Octombrie, realiză
rile obținute în toate domeniile de 
poporul sovietic, care anul acesta va 
sărbători o jumătate de secol de la 
întemeierea U.R.S.S.

Parada militară este deschisă de o 
unitate de elevi ai școlii militare 
„Nahimov”. Urmează apoi formațiile 

triva colonialismului portughez. După 
cum relevă agenția Reuter, secreta
rul general al P.A.I.G.C. a declarat, 
cu acest prilej, că în regiunile elibe
rate de forțele patriotice, reprezen
tind peste două treimi din suprafața 
Guineei-Bissau, va fi creată, spre 
sfirșitul anului In curs sau la în
ceputul Iui 1973, o „Adunare Națio
nală a Poporului".

El a subliniat, de asemenea, că In 
prezent se desfășoară alegeri pentru 
15 consilii regionale, din rîndul că
rora vor fi desemnați cei 120 de 
membri ai Adunării naționale. Ul
terior. a spus Amilcar Cabrai, ale
geri similare vor avea loc și in Insu
lele Capului Verde.

Principala sarcină a Adunării Na
ționale din Guineca-Bissau. a de
clarat liderul P.A.I.G.C., va fi aceea 
de a proclama independenta țării 
și de a crea un organism executiv, 
cu numele de „Consiliu de stat".

IRAN

Principalele obiective 
ale viitorului plan cincinal

TEHERAN 7 (Agerpres). — Șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. a prezidat, la 6 
noiembrie, la Persepolis, o reuniu
ne — la care au participat membrii 
guvernului și experți în probleme e- 
conomice — consacrată viitorului 
plan cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale.

Presa iraniană relatează că noul 
plan, care urmează să fie pus In a- 
plicare la 21 martie 1973, prevede 
investiții în valoare de 2 200 miliar
de de riali. Pentru dezvoltarea agri
culturii și crearea unor întreprinderi 
industriale de prelucrare a produ
selor agricole va fi afectată suma de 
321 miliarde de riali. Planul acordă, 
totodată, o atenție deosebită construi
rii de locuințe, școli și spitale. în 
zonele urbane și rurale.

Eforturi susținute sint preconizate 
și in domeniul comunicațiilor. Prin
tre proiecte figurează construirea u- 
nor importante șosele și căi ferate 
și a unui aeroport international la 
Teheran.

Reuniunea
Consiliului ministerial 

al Piaței comune
BRUXELLES 7 (Agerpres). — Timp 

de două zile, la Bruxelles s-a desfă
șurat o nouă sesiune a Consiliului 
ministerial al Pieței comune. La 
o parte din ședințele consiliului au 
fost invitați și miniștrii a’acerilor 
externe din viitoarele țări membre 
ale C.E.E. — Marea Britanie, Irlanda 
și Danemarca. Agențiile de presă 
relevă că miniștrii de externe ai 
„celor șase” au convenit asupra poli
ticii ce urmează a fi promovată în 
schimburile comerciale cu țările din 
bazinul mediteranean. Pe de altă 
parte. Consiliul ministerial a autori
zat Comisia C.E.E. să angajeze, ince- 
pînd de joi, convorbiri exploratorii 
asupra relațiilor cu Norvegia, care 
— în urma referendumului din sep
tembrie — a respins aderarea la 
Piața comună. 

militare ale viitorilor comandanți, as
tăzi cunsanti ai școlilor și academii
lor militare de toate armele. Con
form tradiției, coloana trupelor teh
nice este deschisă de unităti ale di
viziei autopurtate „Dzerjinski”. care 
s-a distins în luptele pentru apăra
rea capitalei sovietice. Urmează apoi 
unitățile de rachete de diferite ti
puri.

După parada sportivă, timp de 
cfteva ore, s-au perindat prin Piața 
Roșie colective ale întreprinderilor, 
șantierelor, instituțiilor de cercetări 
științifice și de cultură, precum și 
care alegorice înfățișînd realizările 
obținute în întrecerea în cinstea ce
lei de-a 55-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie și a 
celei de-a 50-a aniversări a creării 
statului sovietic. Șirurile nesfirșite 
de oameni ai muncii poartă pancarte 
cu inscripții care cheamă la Înde
plinirea hotăririlor Congresului al 
XXIV-lea, privind construirea so
cietății comuniste in U.R.S.S.

După-amiază. Consiliul de Miniș rt 
al U.R.S.S. a oferit o recepție la 
Palatul Congreselor din Kremlin. La 
recepție, L.I. Brejnev, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a rostit 
un toast

VIZITA LUI

SANTIAGO CARILLO 
ÎN R.P.D. COREEANĂ

PHENIAN 7 (Agerpres). — După 
cum informează Agenția A.C.T.C., o 
delegație a P.C. din Spania, condusă 
de Santiago Carillo, secretar general 
al partidului, a sosit la Phenian pen
tru o vizită in R.P.D. Coreeană, la 
invitația C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. La aeroport, Santiago 
Carillo a fost salutat de Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea.

PROBLEMELE BUGETARE 
IN DEZBATEREA 

PARLAMENTULUI 
AUSTRIAC

Tn Parlamentul austriac au 
început luni după-amiaza dezba
terile pe comisii asupra proiec
tului de buget pentru anul 1973. 
Sarcinile statului pentru anul 
1973 sint evaluate la 139 miliar
de, iar veniturile — la 128 mi
liarde schillings După opinia mi
nistrului de finanțe. H. An- 
drosch, deficitul de aproximativ 
11 miliarde nu trebuie judecat 
izolat, ci privit In strînsă legă
tură cu acele efecte ce rezultă 
din introducerea unui nou sistem 
de impozite și intrarea in vigoa
re a prevederilor acordurilor în
cheiate de Austria cu Piața co
mună. Guvernul consideră că, 
prin așezarea mai judicioasă a 
impozitelor pe venituri și salarii, 
precum și prin reducerea anumi
tor taxe vamale, încasările sta-

CORESPONDENȚA 
DIN VIENA

tuluf se reduc In 1973 cu 5,5 mi
liarde schillingi.

Mijloacele bugetare sint me
rite să contribuie la accentuarea 
factorilor de stabilitate economi
că și să evite stagnarea și șoma
jul. Sint tratate cu prioritate 
sectoarele educație, cercetare, 
știință, asistență socială, trans
porturi, protejarea rtiediului în
conjurător.

Cele două partide de opoziție 
— populist și liberal — par de 
pe acum dispuse să folosească 
dezbaterile bugetare pentru a 
stimula o anumită psihoză infla
ționistă. în principiu, ele consi
deră că, dată fiind apariția unor 
fenomene inflaționiste, cheltuie
lile statului în 1973 nu ar trebui 
extinse, ci reduse. în același 
timp insă, liderii populiști și li
berali cer suplimentarea alocă
rilor bugetare in alte domenii, 
ceea ce ar spori și mai mult de
ficitul bugetar.

Disputele parlamentare se a- 
nunță de pe acum foarte aprin
se, deși, paradoxal la prima ve
dere, nu lipsesc ocaziile cind' 
principalele partide ajung, în 
cadrul unor negocieri directe, la 
înțelegeri in probleme foarte im
portante. Așa s-a întimplat, de 
pildă, zilele trecute, cind acordul 
global încheiat de Austria cu 
Piața comună lărgită a fost votat 
în parlament de toate cele trei 
partide, după ce în prealabil gu
vernul a realizat un compromis 
cu conducerea Partidului popu
list asupra unor măsuri compen
satoare.

Incisivitatea actualelor dezba
teri constituie, într-o anumită 
măsură, expresia preocupării 
Partidului populist, aflat pentru 
prima oară in opoziție, care 
spera Intr-un proces de regene
rare pentru revenirea Ia putere. 
Recentele consultări electorale 
locale nu i-au adus insă reviri
mentul așteptat
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