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Exemplul înaintat, 
succesele în întrecere- 
argumente principale 
în munca politică 

de masă
DIN EXPERIENȚA 

AGITATORILOR IN TREI 
MARI ÎNTREPRINDERI 

CONSTANȚENE

CONVOCAREA

PLENAREI C.C. AL P.C.R.
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît să se con

voace Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
în ziua de 21 noiembrie a.c.

DECRET
r

Obiectiv actual, de mare însemnătate

al activității lucrătorilor de la sate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit

pentru convocarea
Marii Adunări Naționale

ARĂTURILE DE TOAMNĂ
Volumul lucrărilor agricole de toamnă s-a redus substanțial. însă- mînțarea griului, recoltarea porumbului și a celorlalte culturi se a- propie de sfîrșit. Cu toate acestea, munca pe ogoare nu poate fi considerată încheiată decît după executarea arăturilor de toamnă pe toate suprafețele care se însămîn- țează în primăvară. Sînt lucrări de mare însemnătate din punct de vedere agrotehnic, de care depinde în mare măsură nivelul viitoarei recolte la culturile prăsitoare. Utilitatea arăturii de toamnă nu mai trebuie demonstrată. Ea asigură refacerea și îmbunătățirea însușirilor fizice, chimice și biologice ale solului. în multe zone ale țării, unde precipitațiile au fost deosebit de a- bundente, se impune ca o măsură obligatorie întoarcerea brazdei, ceea ce permite ca, peste iarnă, solul să fie mărunțit de acțiunea înghețului și dezghețului, să se producă aerisirea lui. Pe de altă parte, umiditatea ridicată a creat condiții optime pentru dezvoltarea în sol a unor dăunători vegetali și animali, pentru încolțirea semințelor de buruieni. în această situație, arătura constituie o măsură eficace pentru combaterea buruienilor și a dăunătorilor.Pînă acum, toate forțele mecanice din agricultură au fost mobilizate la transportul recoltei și executarea însămînțărilor. Ca urmare n-au fost arate decît suprafețe mici. Din cele peste patru milioane hectare care trebuie arate în această toamnă in întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de

producție, s-au realizat pînă în prezent numai 1 400 000 hectare.Intrucît, în zilele care urmează, trebuie să se facă arături de toamnă pe o mare suprafață de teren — aproape două milioane de hectare — și să se aplice mari cantități de îngrășăminte și amendamente, se cere ca în fiecare unitate agricolă să se asigure folosirea din plin a tractoarelor astfel ca, pină la venirea înghețului, să se poată executa arături pe toate terenurile. Avînd în v.edere că în a- ceastă perioadă. în afară de transporturi, tractoarele nu mai sînt solicitate la efectuarea altor lucrări, este necesar ca acestea să fie concentrate în număr mare la executarea arăturilor.îndeplinirea integrală a sarcinii privind executarea arăturilor de toamnă pe toate suprafețele depinde în mod hotărîtor de rapiditatea cu care vor fi eliberate terenurile. Există mari suprafețe ocupate încă de coceni, colete de sfeclă și chiar de paie. Transportul rapid al acestor produse, care însumează milioane de tone și care constituie totodată o importantă sursă pentru completarea -balanței furajere, necesită un mare volum de muncă. Iată de ce in fiecare unitate agricolă trebuie întreprinse acțiuni energice pentru mobilizarea întregii forțe de muncă la stringerea și transportul din cimp al producției secundare în vederea eliberării imediate a terenurilor și asigurării unui front larg de lucru pentru tractoare: Pentru grăbirea arăturilor se cere din partea mecanizatorilor un plus de «fort pentru

folosirea din plin a fiecărei ore bune de lucru. Așa cum s-a procedat în majoritatea unităților agricole pe timpul campaniei de însă- mințări, și la arături este necesar ca munca să fie organizată în schimburi prelungite și în schimburi de noapte, la lumina farurilor.O atenție deosebită trebuie acordată calității arăturilor, și in special adîncimii. Recomandările făcute de stațiunile agricole experimentale cu privire la indicii de calitate care trebuie să se asigure arăturilor, în condițiile acestui an, trebuie respectate cu strictețe în toate unitățile agricole. Datorită umidității ridicate, mai ales pe solurile grele, greu permeabile, se impune executarea arăturii cu sub- solier pentru distrugerea stratului compact format de talpa brăzda- rului și pentru afinarea mai profundă a solului.în paralel cu executarea arăturilor trebuie făcută și fertilizarea terenurilor. Pentru a nu se pierde timp la arături, îngrășămintele chimice și amendamentele trebuie transportate cît mai repede în cimp și împrăștiate uniform. în afară de îngrășămintele chimice care trebuie gospodărite și administrate chibzuit după cerințele efective ale fiecărei parcele, există o mare rezervă pentru fertilizarea unor suprafețe mult mai mari : îngrășămintele naturale. Se. apreciază că în unitățile agricole de stat și cele
Aurel PAPADIUC
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TĂȚII

pe ambasadorul Turciei
Marți, 14 noiembrie a.c., tovară

șul Nicolae Ceaușesou, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Nazif Cuhruk, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Turciei

la București, în legătură cu pleca
rea definitivă a acestuia din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decre

tează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a 

noua sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 22 noiembrie 
1972, ora 10,00, dimineața.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU

1947
1972

însemnări în

T

se

înțe-
e po-lite-

de în-

să-și după Aici meș-
așe- pro-
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Întrecerea In cinstea

ANIVERSĂRI A REPUBLICII

Constructorii

CELEI DE A XXV-A

16 ZILE
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DEVREME

mai

Al. PH1L1PP1DE

s-o de

NEAMȚ (Corespondentul Ion Manea). — Oamenii industria județului Neamț un nou și important suc-
PIATRA „Scinteii", muncii din au obținutces pe linia realizării mai devreme a prevederilor actualului cincinal și a angajamentelor asumate in cinstea celei de-a 25-a aniversări a Republicii : realizarea planului la principalii indicatori pe cele 11 luni ale anului cu 16 zile mai devreme. Astfel, în perioada care a mai rămas pină la finele lunii noiembrie se va obține suplimentar o producție-marfă în valoare de 320 milioane lei, ceea ce echivalează cu întregul angajament anual reînnoit. în unități fizice, a- ceasta înseamnă 5 600 tone țevi din oțel, 650 tone îngrășăminte cu azot în substanță activă, 700 tone fire și fibre sintetice, 21 500 tone ciment, 1 200 tone hîrtie, mașini și utilaje pentru prelucrarea lemnului în valoare de 6,5 milioane lei, ^mobilă, mașini-unelte și alte produse. De reținut că cea mai mare parte din sporul de producție amintit se va realiza pe seama creșterii productivității muncii, indicator care va depăși nivelul planificat cu 1,5 la sută.

Despre stricarea limbii
Ceea ce amenință să strice și chiar strică limba este, pe de o parte, întrebuințarea fără frînă a neologismelor prozaice și comode și, pe de altă parte, purismul excesiv.Am spus într-adins limba și nu limba literară. Nu există o limbă literară cu totul deosebită în ce privește lexicul de limba cea de toate zilele ; cel puțin în românește, acest lucru este neobișnuit. Nu există în românește decît foarte puține cuvinte și expresii care sînt întrebuințate numai în literatură. Nu există o limbă românească poetică cu însușiri deosebite de ale limbii comune. Limba literară în românește se alcătuiește din cuvintele limbii comune. Ceea ce dă caracterul literar este stilul personal al scriitorului, meșteșugul lui și felul nou și original în care mînuiește el cuvintele și expresiile limbii comune ; ceea ce dă caracterul poetic este talentul poetului, adîncimea sentimentului și noutatea imaginilor. Cuvintele, însă, locuțiunile, expresiile sînt, într-o bucată literară, a- celea din limba comună, în românește nu există, ca în engleză de exemplu, o limbă poetică, adică cuvinte, expresii, locuțiuni, construcții care se întrebuințează numai în poezie. în românește, scriitorul dă limbii culoarea poetică potrivit cu talantul și cu meșteșugul lui. Limba pe care o întrebuințează este însă limba comună.Stricarea limbii, deci, privește această limbă comună de care ne sluiim deopotrivă și cînd vorbim și cînd scriem. Dar dacă, atunci cînd vorbim, folosirea neologi'srhelor prozaice și comode este

<___________________

îngăduită și chiar necesară pentru a exprima repede noțiuni uzuale, atunci cind scriem literatură trebuie să evităm abuzul de asemenea cuvinte și locuțiuni banale și inexpresive. Și aceasta înfățișează a treia latură a chestiunii și, anume, scrisul frumos.Lăsînd-o pe aceasta la urmă, să începem cu cele două laturi pe care le-am

Iui Miron Costin. Scriitorul trebuie să bage de seamă insă să nu cadă în excesul contrar și, anume, întrebuințarea fără măsură a neologismelor. Intr-o descripție de natură, de exemplu, e mai bine să întrebuințezi cuvinte cu răsunet poetic, Cind zugrăvești o stare de suflet sau istorisești dezvoltarea unui caracter nu
CONSIDERAȚII PE MARGINEA

UNOR TEXTE CU PRETENȚII

LITERARE

pomenit la început : purismul excesiv și folosirea fără frînă a neologismelor prozaice și comode în literatură.Adepții purismului vor să alunge din limbă neologismele, chiar cele necesare. Și se ridică- împotriva neologismelor, nu numai a celor proaspete, ci chiar a celor care au fost împămîntenite de zeci e o multe repre-de ani. Aceasta greșeală, căci neologisme nu zintă sinonime perfecte ale cuvintelor neaoșe, ci au înțelesuri ușor diferite și ele slujesc pentru a exprima mai precis noțiunile. Să înlături cu orice preț neologismele intrate în limbă și înrădăcinate de atîta vreme înseamnă să sărăcești limba, să împuținezi posibilitățile stilistice ale limbii, înseamnă să cazi în exagerări comice, să vorbești și să scrii în secolul al XX-lea în limba lui Ureche sau a

a orașului Bistrița
® Intr-un schimb de noapte cit in două schimburi de zi 

® O deviză cu puternice rezonanțe în conștiințe : Edu

cație prin muncă — educație pentru muncă • Pe 

rampa de lansare — primele produse ale noilor fabrici 
și împlinirea personalității oamenilor

trebuie să scrii în stil de tratat de psihologie, pentru că atunci faci știință și nu roman. Nu este deloc potrivit ca într-un text literar, în care vorbește autorul, să se găsească expresii de felul a- cesta : „ar fi voit vadă mai invadată persoana sa".Mai dau cîteva exemple asemănătoare din lucrări literare apărute în ultimii ani, a-și „a text el cum, cu fiecare împrejurul mesei începe a fremăta din om în om un fel de mirare dușmănoasă". „înregistrind", aici e cu totul nepotrivit, fiindcă e inexpresiv, distonant față de restul frazei în care se află un termen poetic, fremăta. Dîndu-și seama, ar fi mult mai bine. Același autor, în a- ceeași lucrare, cade în

„a dormit înainte de răspunde". Trebuie : adormit".: „Legal, apăsat,

. excesul contrar și întrebuințează un cuvînt rar, poetic, ca să descrie gestul de nerăbdare al unui director de fermă : „Bră- cuind înciudat niște hîrtii, directorul... cerea socoteală". Verbul a brăcui, care a fost folosit mai cu seamă de Eminescu și care aduce aminte imediat de „tomurile brăcuite", nu e la locul lui aici. încă un citat : „Constată că era singur în cameră". Această „constatare" nu i trivită într-o schiță rară.Scriitorul trebuie potrivească limbajul natura subiectului, stă o bună parte din teșugul stilului. Dar, cum vom vedea îndată, atunci cînd vorbește în numele lui, el nu trebuie să se exprime ca personajele pe care le descrie.Cînd scriitorii înșiși dau dovadă de nepăsare față de limbă și față de scrisul literar, primejdia stricării limbii începe să fie intr-adevăr îngrijorătoare. Nu mai este vorba aici de semidoctul care spune și scrie (dar fără să pretindă că e literat !) un om scandalos în loc de un om scandalagiu, compătimește în loc de simpatizează, a parcurge în loc de a decurge, nu are aspect în loc de nu are nici o noimă, nici un haz și așa mai departe.Unui scriitor care, prin vocația și prin meseria lui, trebuie să păstreze limba, s-o scrie frumos și s-o ajute să se dezvolte potrivit cu legile ei a-

Pe noua platformă industrială a Bistriței— poate una am cele mai tinere din țară — evenimentele se succed cu repeziciune. Acum, in aceste zile de mare efervescența care preced cea de-a 25-a aniversare a republicii, premierele industriale— de asemenea. Vești de felul acesta — se baie țărușul inaugural ; se strucția începe încheie cepe termină înseriate primele produse — fac repede • înconjurul acestei localități, sînt pe larg și cu mult interes comentate. La complexul de industrializare a lemnului, la fabrica de textile nețesuie „Nettex" ori pe șantierul uzinei de utilaje de construcții și refractare, zidurile mai miros a mortar. Unele chiar acum se înalță, capătă contururi. In exteriorul lor — șantier, în toată puterea cuvintului ; in interior— lucrurile s-au zat pe făgașul ducției.Cum lesne se lege, pe platforma a- ceasta (unde in urmă

termină con-„la roșu" ; montajul ; se montajul ; in- rodajul ; se rodajul ; sînt

cu doi ani nu era nimic din ceea ce se vede acum, mai exact, era un clmp de coceni) totul este tînăr : oamenii și mașinile, construcțiile, organizațiile de partid. Chiar in ziua vizitei noastre la fabrica de textile nețesute am avut plăcutul prilej de a participa la actul de constituire a primului comitet de partid de aici și a celor cinci organizații de bază. Cu numai o săptămînă in urmă, aceeași îmbuna-» tățire a structurii or- , ganizatorice a fost a- dusă organizației de partid de la complexul ae prelucrare a lemnului.Cum debutează în activitatea lor, avînd în vedere numeroasele și feluritele probleme cu care sint confruntate, aceste tinere organizații partid ? — ne-am trebat. Un prilej de a surprinde „atmosfera" lor de muncă ne-a fost oferit de participarea la adunarea generală de dare de seamă și alegeri a comuniștilor de la „Nettex". Aici am putut consemna atitudini și puncte de vedere, ginduri de

viitor curajoase, ture, încărcate de optimism. Este elocvent, pentru a ilustra aspirațiile colectivului, referirea din darea de seamă în care, sur- prinzindu-se climatul de întrecere din aceste zile, se arată că trimestrul trei s-a Uzat o producție aproape trei ori mare decît cea din trimestrul II, iar în trimestrul IV se preconizează a se realiza cel puțin cit în cele două trimestre anterioare Ia un loc".Pe ce se întemeiază o asemenea prognoză mobilizatoare, încărcată de răspundere ? Tot dezbaterile din adunare ne-au aiutat să aflăm de decizia comuniștilor, a întregului colectiv de' a se întrecș pe sinfe și a munci in așa fel incit în luna noiembrie să fie dublată producția fizică și valorică din octombrie. Și ca să explice mai clar această a înălțareștachetei, atunci
Constantin
MORiAJRU

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

fabrici de mobilă din

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Secția de prelucrări mecanice din cadrul noii
Bistrița. Aici, ca pretutindeni pe platforma industrială a orașului, 
totul îți vorbește despre calitatea înaltă a produselor, despre gene

rația nouă și talentată a muncitorilor bisfrițeniEoto : S. Cristian

Noua realizare a uzinei „1 Mai" i ia Plate instalația petrolieră P-80. Utilajul, conceput pentru a executa 10 operații diverse de intervenții, reparații, punere in producție a sondelor, de adincime pină la 6 500 m, și de foraj, a fost realizat cu o economie de 12 tone de metal față de proiectul inițial.

de pe Lotru 
în avansRlMNICU VÎLCEA (Corespondentul „Scinteii", Ion Stănciu). — Constructorii de pe șantierul Hidrocentralei electrice de pe Lotru au obținut în acest an importante rezultate în îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate în întrecere. Intre acesțea se remarcă devansările mari înregistrate atit la lucrările de exca- vații și betonare pe galeriile din zona captărilor secundare, cît și la execuția barajelb’- lacurilor de pompaj. Ca urmare, planul de construcții pe 11 luni a fost realizat cu 20 de' zile mai devreme. Pină acum au fost depuse în corpul barajului de la Vidra aproape 1,1 milioane metri cubi a- racamente, argilă și nisip pentru filtre și au fost excavați p<*ste 23 000 metri liniari galerii, din cei 25 000 metri liniari cit și-au propus constructorii să realizeze in acest an. Pînă la sfirșitul acestei luni se vor mai realiza lucrări în valoare de 40 milioane lei, atingîndu-se astfel nivelul angajamentului luat pe anul 1972.
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Rapidul 26
a avut
cale liberăS-a petrecut în apropierea stației C.F.R. Florești-Prahova. De la fereastra trenului în care călătorea, Nicolae Crîngașu, a- gent de semnal la stația Plo- iești-Triaj, a observat că pe o porțiune de 1,5—2 metri una dintre șinele de la linia vecină era ruptă. Trebuia să anunțe a- cest lucru la prima stație. A- juns la Florești, a coborît și. a luat legătura cu impiegatul de mișcare și picherul. Sosiți la locul indiKit, aceștia au luat imediat măsuri pentru repararea liniei și restabilirea circulației. Puțin timp după aceea, rapidul nr. 26 trecea nestingherit prin locul cu pricina. S> aceasta datorită conștiinciozității exemplare dovedite de Nicolae Crîngașu.
Eșecul unui

9

sinistru
subterfugiu

Intr-o seară, Csiki Bokor din 
orașul Sf. Gheorghe a anunțat 
organele de miliție că pe șo
seaua ce duce spre comuna 
Malnaș un om mirosind puter
nic a alcool se află in comă. O 
salvare a pornit de urgență 
spre locul indicat, dar, cu toată 
intervenția promptă a medici
lor, pacientul (Tanko Iosif din 
Malnaș) nu a mai putut fi sal
vat. Cercetindu-se 
rile in care acesta ajunsese in 
mijlocul șoselei, s-a stabilit că, 
de fapt, el fusese victima unui 
accident de circulație. Strinse cu 
grijă și analizate cu atenție, 
probele găsite la fața locului au 
dus, in final, la identificarea 
făptașului. Acesta nu era altul 
decit... C. B. care, după ce il 
lovise cu motoreta, semnalase 
„prezența suspectă" a acestuia, 
pe șosea ! Acum, „salvatorul" 
așteaptă verdictul instanței de 
judecată.
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| Șapte piei
| dintr-o blană
I de oală
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I...

-msoofDumitru Manolache, de la întreprinderea județeană pentru colectare și achiziții pentru industria ușoară din Botoșani, manevra zilnic sute de piei de o- vine. „Descurcăreț", după cum era apreciat și in întreprindere, D.M. se gîndea în fel și chip cum să scoată... șapte piei din fiecare blană de oaie. în cele din urmă a găsit „soluția". întocmea facturi duble, unele la unitățile furnizoare și altele — false — la întreprinderea din care făcea parte. în felul acesta și-a însușit 202 000 lei. în cele din urmă însă, organele de resort au găsit ac pentru cojocul acestei afaceri. Urmarea ? D.M. o va simți... pe propria-i piele.
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trecătoriIn fața librăriei nr. 15 de pe Calea Severinului din Craiova mai mulți trecători priveau ultimele noutăți din vitrină. Deodată au observat că în _ încăpere au început să se răspândească nori groși de fum. Librăria era închisă. Fără să mai stea pe gînduri, cîțiva dintre cei prezenți au pornit să anunțe pompierii, iar cei rămași au spart un geam și, pătrunzînd înăuntru, au început imediat lupta cu focul. în cîteva minute, incendiul era lichidat. După cum s-a constatat ulterior, focul izbucnise de la un reșou uitat în priză de responsabila Maria Voides și de vinzătOarele Ileana Aldea și Veta Grecu. Pagubele înregistrate se ridică Ia circa 2 000 lei. Un fapt care vorbește de la sine despre valoarea intervenției prompte a „pompierilor anonimi", datorită căreia a fost salvată o librărie, dar și despre iresponsabilitatea responsabilei, vinovată nu numai de paguba pricinuită.
Țigările 
erau... de aurDupă aterizarea unui avion de pasageri, lucrătorii vamali Ion Protopopescu și Adrian Cocoș, de la vama Aeroportului Internațional Otopeni, au procedat la cuvenitul control vamal al bagajelor. Doi turiști, G.T. și G.M., aveau în valizele lor de voiaj cite un set de țigări. Ambele seturi însă li s-au părut vameșilor neobișnuit de grele. Cercetindu-le mai îndeaproape, in cîteva pachete au găsit țigări umplute cu... bijuterii de aur I Alte bijuterii din același material prețios au fost descoperite apoi în interiorul unor cravate. S-au găsit in total 43 de lănțișoare, 36 de medalioane și alte 12 obiecte de podoabă, toate din aur. cintă- rind 921 grame. Conform prevederilor legii, toate aceste bijuterii au fost confiscate.

Rubricd redactată de : 
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EXEMPLUL ÎNAINTAT, 
SUCCESELE IN ÎNTRECERE

A

IOmul din fața noastră ne arată macaraua care ridica piesele-gigant, pe care le depunea la prova sau la pupa 
I vasului. Lingă noi, pe cală, in lasăde montaj, un vas cu deplasamentul de aproape 2 000 tone, ridicat de la zero de el, de el și colegii lui, con- Istructori de nave.— Vă amintiți — spune Gheorghe Corbeanu — în ’47—’48, mulți din- Itre noi ne uitam cu invidie la marile nave ce acostau în port. Pe vremea aceea făceam doar reparații. 

I Aveam un singur doc, de 1 000 tone.Azi construim, în serie, cargouri de 2 000. Mîine, vreau să spun în '73, trecem la mineraliere de 55 000 t.d.w. ISpre sfîrșițul cincinalului vom „ataca" și construcția navei de 155 000 t.d.w. Intrăm, cum vedeți, în flota (mondială, cu propriile noastre nave- gigant. Sint navele Republicii. Le spun așa fiindcă toate acestea s-au petrecut în ultimul sfert de secol. 
I Asistăm la o întîlnire obișnuită, înport la Constanța, între un agitator și cîțiva dintre tovarășii lui de mun- Ică. Pornită de la o problemă la zi, discuția îmbrăcase un caracter mai larg, de retrospectivă asupra unui sfert de veac din viața acestui co- Ilectiv. „Ar fi fost posibile înnoirile de pe șantierul nostru, din întreaga țară, fără un efort general ? Fără 
I lupta și sacrificiile pe care le-amfăcut ? — continuă agitatorul. Acum, în aceste zile, ar prinde viață marea 
I întrecere pentru devansarea cincinalului, fără același efort unanim de voință de a înfăptui politica partidului ?“
I Cuvintele acestui bărbat scund, dar robust, cu fața înăsprită de vînturile mării, aveau acoperire în fapte. Bu-
Inăoară, armarea și echiparea cargoului de 1 920 t.d.w. cu întreg ansamblul instalațiilor necesare navigației — primul de acest fel construit pe șan- Itierul naval din Constanța — a durat12 luni. Cel de-al doilea cargou, de aceeași mărime, a fost realizat in 
I numai 3 luni.Un studiu întreprins de un colectiv de agitatori la indicația biroului 
I organizației de partid a relevat că printr-o mai bună organizare a muncii, prin folosirea integrală a timpu- Ilui de lucru, prin generalizarea experienței înaintate a unor fruntași în producție fiecare operație in parte poate fi considerabil scurtată. I Dezvăluirea cauzelor risipei de timp, precizarea unor modalități mai bune de lucru, popularizarea exem- Iplelor înaintate nu a însemnat totuși cale liberă întrecerii cu timpul. Trebuiau convinși, mai întii, oamenii, specialiștii. Trebuiau convinși că Ise poate face ceea ce unii dintre ei considerau imposibil. A început, de aceea, o intensă muncă de la om la Iom, prin care ^.'^caț concret 3 .luârări'" ‘pentru lă, au relevat

tatori, ideea a fost în scurt timp materializată. Ca urmare, aceeași operație se execută acum în numai 5 ore...Frecvent, intr-un fel sau altul, în preajma aniversării republicii, agitatorii evocă semnificațiile acestor fapte de muncă în strînsă legătură cu o cerință de mare actualitate : răspuns avintat la chemarea secretarului general al partidului — „Mai iute, mai bine și mai eficient" — chemare care a polarizat eforturile întregului nostru popor în lupta pentru îndeplinirea înainte de termen a actualului cincinal.
★Ne aflăm, tot la Constanța, la fabrica de mobilă de la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului. Agitatorul Cornel Iremia, maistru în sectorul de asamblare a mobilei, organizase, la sfîrșitul programului, o întîlnire cu cele două schimburi pe care le coordona. Asistăm și aici Ia un moment din activitatea unui agitator.

DIN EXPERIENȚA 
AGITATORILOR IN TREI 
MARI ÎNTREPRINDERI 

CONSTĂNȚENE

agitatorii au expll- importanțaeconomia naționa- rezervele acestei„ -- . existen-I te,1 au întărit încrederea oamenilor ' 1£M 'M'!ftlȘlțri că vor reuși. Și, astfel, „imposibilul" a devenit... posibil, o inițiativă s-a completat cu alta. Inițial, ridicarea navei pe săniile de lansare se efectua manual—mecanic, cu cricurile, în mai mult de 10 zile. Cîțiva muncitori au 'propus însă realizarea unui dispozitiv hidraulic de ridicare. Preluată și susținută de agi-

Circa 40 de oameni socoteau valoarea materialelor care, timp de 8 ore, fuseseră aruncate ca resturi nefolositoare. Oarecum mirați, oamenii au numărat 25 de butoni pentru susținerea polițelor, 6 suporți bară-haine, 10 șuruburi cu corp pentru asamblarea părților componente ale mobilei, circa 100 alte șuruburi, diferite cuie, materiale etc. Agitatorul ia o cretă și pe o „tablă" improvizată dintr-o foaie de placaj trage linia și adună : materiale însumind aproape o sută de lei urmau să fie aruncate. înmulțite cu numărul zilelor lucrătoare dintr-o lună și apoi cu cele două schimburi, rezulta o sumă frumușică — aproximativ valoarea unui șifonier. Apoi agitatorul întreabă : „Din salariul dv. ați irosi această sumă ?“ Din privirile oamenilor se putea citi, in afara regretului, și hotărîrea de a pune stavilă risipei.— încerc să conving oamenii, ne explică mai tirziu agitatorul, că a fi demni cetățeni ai acestei țări înseamnă să-i gospodărim averea cu multă chibzuință. Republica se dezvoltă, se îmbogățește prin efortul nostru comun. Azi noi nu mai sîntem doar producători ai mijloacelor de producție, ci și proprietarii acestora. Orice risipă, oricit de mică, înseamnă că ne păgubim pe noi înșine. Și astfel nu ne facem cum trebuie datoria de cetățeni.De qltfel, fost lansată . zi pe lună cu materiale economisite", în rîndurile muncitorilor are valoarea unui angajament solemn în cinstea aniversării republicii. Rezultatele sînt concludente : cu materialele economisite în acest an s-a lucrat, efectiv, în prima decadă a lunii octombrie. Așa deci, nu o zi, cum

aici, cu același sqgp, 4. inițiativa : ăSă Tucfen o

Vaccinarea antigripală a populațieiIntre 15 noiembrie și 10 decembrie Ministerul Sănătății inițiază în întreaga țară o acțiune de vaccinare antigripală a copiilor în vîrstă de pină la 2 ani. Vaccinarea se efectuează sub directa îndrumare a medicilor pediatri, epidemiologi, interniști din unitățile sanitare teritoriale.
Un om își face autocritica. A fost criticat pentru ceva — sau n-a fost criticat, dar ar putea fi — și se ridică de pe scaun ca să ia cuvin- tul :— Este adevărat, tovarăși, am greșit. Dar îmi iau aici," în fata dumneavoastră. angajamentul să lichidez aceste lipsuri...Unde am mai auzit noi asta ? Că de auzit, sigur am auzit-o. fiecare dintre noi, și nu o articolul publicat Constantin Plăvițu, „Grivița roșie", ne— Sînt unii care

singură dată. In ieri, strungarul de la uzinele spunea că :zic : „Mă critică 7 Ei și ? îmi fac autocritica gata".Da, sînt din păcate, unii care, bordînd în acest mod noțiunea autocritică, atentează la valoarea o golesc de conținut, o transformă în opusul ei, adică într-o formă abil deghizată de respingere a criticii, de adormire a spiritului ascuțit de observație asupra realităților, de amî- nare a confruntării dintre ceea ce trebuie să dispară și ceea ce trebuie să-și facă apariția. Iată, la indemînă un exemplu :în urmă cu cîțiva ani, la prinderea de reparații auto București — Oltenița a fost numit rector un inginer destoinic. Om cu o veche experiență, cu idei și spirit de inițiativă, noul director a antrenat întregul aparat tehnic ab întreprinderii într-o acțiune de organizare rațională și de modernizare a producției, pe fluxuri tehnologice. Și-au făcut apariția utilaje noi, metode noi și totul a mers bine pînă la un punct... Punctul acela a fost dictat și el tot de atitudinea noului director. Pentru că, la un moment dat, în el s-a cuibărit suficiența. Procesul de perfecționare, început o dată cu venirea Iui, a stagnat, ba chiar, cum se întîmplă în asemenea împrejurări, lucrurile au pornit spre regres. L-au criticat mai întii comuniștii din comitetul de partid al întreprinderii. Critică la care el a răspuns, prudent, prin formula : „Da, tovarăși, aveți dreptate, îmi fac autocritica, am să lichidez lipsurile pe care mi le-ati arătat, vă mulțumesc !“. Nu s-a întîmplat însă nimic după asta. Standul de probă a motoarelor — utilaj modern adus prin intervențiile directorului în perioada cînd el își dovedise calitățile de bun conducător — înregistra, mai departe, aceleași defecțiuni în procesul de producție. Motoarele reparate nu mai atingeau puterea și turația corespunzătoare. Din nou a fost pus directorul în discuția comuniștilor și din nou el a rostit „formula salvatoare". A rostit-o cu

șia- de ei,

avemIntre-ca di-

Vaccinul se administrează pe cale intramusculară.între 10 și 20 decembrie vor fi, de asemenea, vaccinate persoanele adulte, care prin specificul activității lor profesionale sint mai expuse la gripă. Imunizarea acestora va fi efectuată, prin picături, pe cale nazală.
atîta putere de convingere incit chiar și cel mai lucizi dintre oamenii care- l-au ascultat au admis că pot să se încreadă, încă o dată, în promisiunile directorului. Numai' că s-au înșelat. După opt luni de la această ședință situația era aceeași, iar directorul era gata să rostească aceleași cuvinte. De data aceasta însă n-a mai fost crezut și a trebuit să se mulțumească cu o altă funcție.— Ce înseamnă toate astea ? —se întreabă tovarășul Cristea Ionică, instructor al comitetului municipal de partid, care ne-a istorisit cazul.

prevedea angajamentul, ci 10 zile într-o lună cu materiale economisite !
★Cum spuneam, zilele acestea de intensă întrecere socialistă în cinstea aniversării republicii sint, pentru a- gitatori, un prilej de rememorare a drumului parcurs de colectivele de muncă, de relevare, prin sublinierea succeselor obținute, a semnificațiilor acestui eveniment.— Ceea ce căutăm să explicăm în discuțiile organizate la locul de muncă, ne spunea agitatoarca Stanica Leu, de la întreprinderea integrată de lină din Constanța, este că, în anii republicii, o dată cu construcția de fabrici și uzine noi, de cartiere moderne, s-au format oameni noi, crescuți și educați într-o concepție nouă despre muncă, despre societate. Aici, la „Integrata", fabrică ridicată din temelii cu puțini ani în urmă, lucrează peste 3 000 de muncitori. Media lor de vîrstă — 21 de ani.Intr-adevăr, nu este simplu să modelezi oamenii, să influențezi conștiința lor. „Secretul" eficienței muncii agitatorului în această privință consta, practic, în perseverență, in capacitatea de a comunica și de a convinge, oferite de listă. Era A, de la număr de normele de producție. Agitatorii au investigat, pe fluxul procesului tehnologic, cauzele' acestor neajunsuri. In urma studiului întreprins s-a constatat că unele țesătoare nu-și cunosc îndeajuns meseria, altele nu stăpinesc războiul de țesut pe care lucrează și dau rebuturi, în sfîrșit. s-a vădit că unele lucratoare, din lipsă de răspundere, tratează sarcinile de plan cu multă superficialitate. Pe baza acestui studiu_s-a trecut la măsuri slabă lingă care toare . îndeajuns de bine mașinile, un maistru, și el agitator, a primit sarcina să organizeze demonstrații practice pe faze și operații de lucru ; alți agitatori au inițiat, pe formații și parcuri de mașini, schimburi de experiență intre muncitoarele cu mai multă practică și tinerele intrate de curînd în producție. Urmările s-au văzut direct în producție și apoi s-au făcut simțite în conștiința oamenilor. Și-au dat seama că pot mai mult, și au înțeles cum pot realiza mai mult. Aceste elemente noi au contribuit la sprijinirea acțiunii lansate de comuniști, a inițiativei „Nici un muncitor sub normă sau cu planul de calitate neindeplinit". Concomitent. sub genericul „Punctualitate, randament, calitate", organizația U.T.C. din secția filatură pieptănată a lansat o altă inițiativă , care, în -jupm-v activității agitatorilor, „a fost ■'ejfhrfșă și generalizată la toate locurile de muncă. Perseverența cu care agitatorii le-au sprijinit, influența exercitată de ei asupra oamenilor, cu deosebire prin exemplul personal, a , mobilizat întregul colectiv.— Sînt și azi aceiași oameni la țesătorie, conchide Maria Avasiloaie, secretara organizației de bază din această secție. Numai că, acum, fiecare își îndeplinește planul la zi și, prin efortul lor, secția noastră s-a situat în fruntea întrecerii. A cucerit chiar steagul de fruntașă pe întreprindere.Este și acesta un succes cu care polectivul întreprinderii constănțene întîmpină aniversarea republicii, succes care înglobează zi cu zi, ingenioasă și a agitatorilor.

Un nou și modern hotel turistic în orașul Deva

a

prin tăria argumentelor viața noastră nouă, socia- un timp cînd in schimbul secția țesătorie, un mare salariați nu-și îndeplineau

operative. Lucrătoarele cu o pregătire au fost repartizate pe muncitoare cu înaltă califi- în producție, de regulă agita- ; pentru cei care nu stăpinesc

un și munca de perseverentă.
Ioan VLANGA

ma dată, era cu cîteva zile înainte de încheierea trimestrului, am din nou, cum am avut cuție cu directorul.— Ce se întîmplă voastră ? îl intreb. citeva zile, iar planul decît în proporție de 70 la sută. Ați încercat să vedeți, unde sînt deficiențele ?— Dar vom realiza planul, îl vom realiza 1 mi s-a răspuns.— Cînd ? în patru zile veți face ce n-ați făcut într-o lună ?Am pornit apoi împreună prin fa-

avutmereu, o dis-la dumnea-Mai sînt nu e realizat

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
• __________ •__________________________ «•

Oferind un dublu avantaj, grad de confort ridicat in condițiile unui consum redus de combustibil, caloriferul este nelipsit din blocurile de locuințe construite in noile cartiere ale orașelor noastre. înseamnă că sute de mii de familii nu-și mai fac nici un fel de griji cu procuratul lemnelor și cărbunilor pentru anotimpul friguros. Firește, in condițiile funcționării ireproșabile a centralelor de termoficare, a conductelor și instalațiilor de încălzit din blocuri. Pentru că de defecțiuni, locatarii sint puși in situația de porta frigul, de a recurge la surse de încălzire de precare, pe atît de costisitoare pentru ei șibitoare pentru economia țării. Din păcate, acest lucru se și întîmplă, după cum rezultă dintr-un șir de scrisori sosite la redacție, acolo unde întreprinderile de construcții și cele furnizoare de căldură manifestă nepăsare față de cererile cetățenilor.

in caz a supe cit păgu-

Unde-i defecțiunea?Blocul nr. 13 din Lugoj a fost dat în folosință la începutul lunii mai a.c. Atunci, deși nu se simțea nevoia, caloriferele funcționau destul de bine. Acum însă, de cînd a început timpul friguros. £c£mm^i$ miț^te apartamente nu primesc căldură. (Pentru noi. locatarii, este de neînțeles, cum se face că în apartamente, fără i legătură între ele. < merg). De săptămîni fel dea se defectul.acest timp.

totuși, cîteva nici o calori- ■ mai se fac verificări descoperi dar
ferele multe fel de pentruunde este degeaba. în suferim de frig : unii locatari și-au căutat adăpost pentru copii, bătrîni și bolnavi pe la rude și cunoștințe. La cererea noastră de a grăbi reme-

dierea defecțiunilor, întreprinderea comunală și întreprinderea de construcții aruncă vina și răspunderea de la una la alta. După părerea noastră, nu s-ar fi ajuns la această situație dacă s-ar fi folosit materiale corespunzătoare, iar cadrele tehnice ale întreprinderii ar fi îndrumat și controlat munca instalatorilor. A- cum nu sînt în stare să dreagă ce n-au făcut bine din capul locului. Sperăm că, citind aceste rîn- duri. organele județene în drept vor lua măsuri pentru remedierea defecțiunilor la instalația de încălzire și pentru sancționarea celor vinovați.
Eugenia HR1NCU
bloc 13, Lugoj

faptul că acești oameni nesocotesc necesitatea de a-și cunoaște și a-și eradica neajunsurile. Incapacitatea de a sesiza ce este învechit și de a adopta, în consecință, o atitudine ofensivă este încă o față a atitudinii superficiale față de realități și răspunderi. Tipul omului care nu-și vede carențele, care nu este în măsură să se desprindă de ele, învechit în obișnuința unei activități comode, tipul omului care nu-și reproșează niciodată nimic — e limpede — promovează rutină, propagă automul- țumire ; în jurul lui se instalează

Una caldă, alta rece...
9Timpul devenind răcoros mai devreme ca în alți ani. termoficarea a fost pusă în funcțiune de la 26 septembrie. Dar tot de atunci — cînd curge apă caldă, caloriferul ră- mîne rece ; cînd se încălzește caloriferul, nu avem apă caldă. Am apelat la dispecerat: telefon 16 42 41. „Telefonați la 46 19 15, la punctul termic „Drumul Taberei" — mi s-a răspuns. Am urmat sfatul. După fiecare discuție telefonică, citeva ore avem căldură sau apă caldă, dar niciodată simultan și nici două zile la rind. Am depus și o reclamatie scrisă la I.D.G.B., fără să se facă simțite urmările, în ziua de 24 octombrie, circa două ore am încercat să vorbesc la punctul

termic, dar telefonul era ocupat. între timp a venit o echipă de instalatori, care nu ne-a ajutat cu nimic, dar ne-a lămurit cel puțin asupra cauzei. „Termoregulatorul de pe coloana dv. nu funcționează". au spus ei și au plecat. Este inadmisibil modul în care se furnizează căldura de la punctul termic nr. 14. Care sînt consecințele lipsei de preocupare sau de pricepere a celor de la termoficare ? încercăm să încălzim apartamentele cu radiatoare electrice și cu mașina de aragaz, ceea ce înseamnă pagubă șl pentru noi și pentru stat
Oiță NICOLAE
sir. Ghirlandei nr, 52, 
bloc TI, etaj IV, ap. 57 
București

blocul S. 29 din Or- trăiesc 120 de familii. De cînd am luat în primire apartamentele. în februarie 1970. n-am avut căldură cientă în timpul Ba. de cele mai ori am trăit în frig, copiii s-au îmbolnăvit. Am făcut numeroase sesizări la conducerea întreprinderii de gospodărie. orășenească, sperînd că va lua măsuri să se descopere cauza nefuncționării caloriferelor și să se execute remedierile necesare. Nu numai că nu s-a făcut ni-

niciodată sufi- iernii. multe
mic, dar în ultimele nu mai avem nici un pic de căldură. Deci. începem a treia iarnă... la rece. Stăm îmbrăcați cu paltoanele în camere și plătim pentru căldură aceeași sumă ca și locatarii din alte blocuri, care deschid geamurile să se mai răcorească incăperile. Cui să ne mai adresăm ca să se pună capăt acestei situații ?

Un grup 
de locatari 
din blocul S 29 — 
Orșova

■ ■ ■ Q ■ Bimpună în noul cadru. în această „strădanie", evident, întîmpină dificultăți. Nu poți cînta la orgă cu digitația formată la țiteră.- Nu poți sili un utilaj modern de mare complexitate și randament să funcționeze la parametrii unui strung arhaic, cu transmisie pe curea. Și, tot așa, nu poți aplica într-o întreprindere modernă, concepută pentru organizarea superioară a tehnologiilor, sistemul de lucru meșteșugăresc _ și „după ureche", care domnește intr-un vechi atelier. Foarte bine — am spune nci — fericiți! beneficiariOGORUL PROGRESULUI RODEȘTE MIMAI SUB LUMINA CUNOAȘTERII REALITĂȚII
de realitate (și încă altele), născute din nesocotirea rostului adine pe care îl are în viața noastră privirea lucidă, neînduplecată asupra propriilor carențe, sînt tot atitea piedici în calea procesului de perfecționare a activității, în calea efortului de progres pe care-1 facem. Ele sînt total anacronice în raport cu ritmurile de dezvoltare pe care ni le impunem și care implică direct, ca pe ceva de la sine înțeles, cunoașterea realităților, negarea și substituirea a tot ce este perimat și dăunător.La ce să ne gindim atunci cind vorbim despre autocritică ? în primul și în primul rind că valoarea el nu fi afișată, din a fi din faptele care Autocritici veritabilă atit din atitudinea cut cit. mai cu seamă, din

să ne gindim constă din a declarată, ci o nufață de tre-certifică, constă

înseamnă — continuă tot el — că maniera autocriticii formale, de paravan, de ascundere a adevăratei poziții față de răspunderi este. în mod obligatoriu, sortită eșecului.Da, este, din păcate, adevărat, trăiește printre noi, îl mai întîlnim încă pe cel dispus la orice oră din zi și din noapte să-și recunoască greșelile. gata oricînd să îmbrățișeze, in cuvinte, orice idee nouă și să se autoflageleze, tot în cuvinte, să fie mai tăios la adresa lui însuși decît ar face-o cei care, eventual, l-ar critica. Ce.l care își spune că în felul acesta își va menține pururi „prestigiul" sincerității și va cîștiga mereu încrederea, mereu va izbuti — și. din păcate, uneori, chiar izbutește — să adoarmă spiritele vii, ascuțite. realiste.— Nu este mai puțin dăunătoare — intervine în discuție Maria Subțirelu, instructor al corn’totului municipal de partid — nici Ignorarea completă a autocriticii. Unii o ignoră voit, alții, pur și simplu, din incapacitatea de a sesiza ce, este anormal în munca și in comportamentul lor. Pot să cel mai într-o ușoarăme planul, nu se realizează la timp. Cînd s-a întîmplat acest lucru ulti-
vă dau multe exemple dar nimerit mi se pare următorul, întreprindere de industrie din București de multă vre-

AUTOCRITICA

brică. In multe locuri oamenii ședeau degeaba, era multă învălmășeală, multă dezordine. Am încercat atunci să discut cu acest tovarăș despre cele văzute și mi-am dat seama că pentru el nu constituiau o noutate și că nici nu-și dădea seama că ceva n-ar fi în ordine. Despre faptul că unii lucrători nu-și foloseau timpul de muncă mt-a dat o explicație care m-a consternat : „Nu vă faceți griji, nu pleacă ei acasă pînă nu-și îndeplinesc planul !“. Era sau nu era convins că-și vor face planul, cert e că nu-și dădea seama cit de multe nereguli se petreceau în jurul lui. Planul, firește, nu s-a îndeplinit, ba chiar am aflat că în zilele următoare directorul a ministerului ca să sarcinilor de plan, procedează așa.
bătut pe. la ușile ceară diminuarea Sînt și alții care Totul vine de la

bălțile stătute ale inerției. După cum altul, în aparență opus prin atitudinea sa față de autocritică, dă naștere acelorași situații : cel care, voit și brutal, respinge orice i se spune despre carențele lui, învinu- indu-i pe alții sau invocînd cauze exterioare, așa-zis „obiective". Iată, cu titlu de ilustrare a acestei maniere, o situație concretă :întreprinderea U.M.U.C. (Uzina mecanică de utilaj chimic) din București s-a mutat, nu de mult, intr-un amplasament nou. Funcționa între zidurile unor vechi ateliere de pe Șoseaua Viilor dar, între timp, i s-au construit hale noi, utilate după „ultimul jurnal”. Ea s-a mutat însă în această casă nouă eu apucăturile, cu mentalitățile, cu obișnuințele vechi, pe care încearcă să le

ai acestei noi investiții n-au decît să facă efortul de a se ridica la noile exigențe ale muncii lor. Dar ei ignoră această necesitate. De nenumărate ori li s-a spus ce au de făcut, unde sint carențele, care le sînt erorile. Conducerea U.M.U.C. respinge totul după următoarea metodă : „Da, poate a- veți dreptate, dar să vedeți...” Și începe o lungă listă de motivări puse pe seama altora și a unor așa- zise „condiții— Am avut discuții peste reu, și m-am matică respingere a oricăror critici și sugestii — ne spune inginerul Petre Fluture, instructor La comisia economică a comitetului municipal de partid. Sigur, nu e vorba numai de această întreprindere, vrem doar să ilustrăm o idee valabilă si pentru alții, monstrează că „motivele pc care și fața criticii specialitatea altele. Sînt de „motive vați din afară" numai ca să nu-și recunoască propriile neajunsuri, numai ca să nu fie îmboldiți spre un efort de autoperfecționare...Aceste atitudini superficiale față

obiective".cu tovarășii de acolo discuții, mereu și me- izbit de această siste-

cărora nu o dată li se de- obiective" le pun ca caravan in nu rezistă, dar care au de a născoci imediat într-o continuă căutare obiective” și de „vino-

cut cit. mai cu seamă, din atitudinea față de prezent și față de viitor. Și, într-adevăr, dacă vrem să înțelegem care este poziția unui om față de viitor trebuie să judecăm atitudinea lui față de ceea ce, din prezent și trecut, viitorul nu trebuie să repete. Din acest unghi de vedere autocritica se impune ca imperativ de fiecare clipă al vieții noastre. Autocritica este, așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu și cum stă scris și în „Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor...", o îndatorire fundamentală a fiecăruia dintre noi. Ea ne definește ca pentru viitor".„Vorbind de— spune Ceaușescu cepe să devină o practică de a se recunoaște greșelile și de a se continua, după aceea, să se acționeze la fel. Este necesar ca, încurajînd critica și autocritica, să facem ca rezultatele acestora să se simtă efectiv in îmbunătățirea activității. Critica și autocritica să nu se transforme intr-o formalitate 1”.Avem datoria de a veghea, fiecare dintre noi, față de noi înșine, față de cei alături de care cim. Avem datoria largă extindere, în nile Vieții noastre, muncă și de luptă treaga activitate a mind indicațiile X-lea și ale celei de-a doua Conferințe Naționale a partidului care ne cheamă la o atitudine responsabilă față de tot ceea ce facem — garanție a mersului nostru înainte.

luptători pentru nou,critică și autocritică tovarășul Nicolae trebuie să spun că in-

mun- dc a înlesni o toate dimensiu- a spiritului ce domină partidului. Congresului
de ln- ur- al

Mihai CARANF1L



SCINTEIA — miercuri 15 noiembrie 1972 PAGINA 3

Ordinea, disciplină,

spiritul de echipă —

PILONI Al 
RANDAMENTELOR 

ÎNALTE
LA EXPLOATAREA MINIERĂ LEȘUL UR
SULUI, BRIGADA LUI PETRU MORARU 

ȘI-A DEPĂȘIT PLANUL ANUAL

„Minerul este om de onoare ; dacă spune o vorbă, atunci musai o respectă", ne asigură tovarășul Dimi- tne Coca, șeful sectorului 3 producție. îi cerusem părerea și iat-o exprimată succint despre Petru Moraru și ortacii săi, de care ne despărțisem cu puțin timp în urmă. Momentul se consuma pe Ia începutul lunii iunie, în acele zile fierbinți, cînd aici, la Leșul Ursului, înflăcărată chemare a partidului „Cincinalul mai devreme" străbătea abatajele unul după altul. Dînd răspuns acestei chemări acolo, în inima muntelui, in abatajele 26-27 ale blocului 62, minerii din brigada condusă de comunistul Petru Moraru luau îndrăzneață hotărîre de a realiza sarcinile planului anual în numai trei trimestre.îl cunoșteam pe vrednicul șef de brigadă de mai mult timp, ca și pe o însemnată parte dintre membrii colectivului său de mineri. Un colectiv care, în urma rezultatelor deosebite obținute în producție, poartă de o bună bucată de vreme denumirea de brigadă de înalt randament. Și, cu toate acestea, ținusem să cunoaștem și părerea șefului de sector în legătură cu angajamentul ce-1 luaseră, deoarece știam că nu sînt mai avantajați decît alții din punctul de vedere al bogăției filonului, că nu se bucură de nici un fel de privilegiu în problemele de aprovizionare cu lemn de mină sau rambleu ș.a.De atunci au trecut 5 luni. Despre ceea ce s-a petrecut în acest răstimp să lăsăm să vorbească faptele. La 23 august, vestita brigadă raporta o producție peste plan de 6 000 tone minereu extras. Sfredelind munții, ortacii lui Moraru trimiteau de acolo, din a- batajele 26 și 27 ale blocului 62, cel de-al 600-lea vagon suplimentar de minereu către uzinele cu „foc continuu" ale țării. La 15 septembrie, prevederile planului anual revenind brigăzii erau îndeplinite cu 105 « zile mai tftWMtejfleci <ț|)Qun 15 zile fațăde angajamentul ltfat. Apfecierfle tui Dimitrie Coca se confirmaseră. Sfirșitul primei decade a lunii octombrie. După terminarea șutului de noapte și calcularea realizărilor „la zi" ale acestei brigăzi, o veste se răspîndea rapid de la un orizont la celălalt : obținînd o producție de 9 200 tone minereu peste prevederile de plan ale perioadei, brigada lui Petru Moraru a înregistrat un ciștig în timp de 4 luni și jumătate.în competiția cu timpul, performanța realizată este remarcabilă, ea reprezentînd deocamdată un record absolut pentru întreg bazinul minier sucevean. Un record care se bizuie pe indicatori ridicați — cum ar fi, de pildă, randamentul de 8 tone pe fiecare post prestat și o medie lunară a îndeplinirii planului de 151 la sută.„La noi nu se muncește fizic mai mult ca la alții" — ne atrăgea atenția șeful brigăzii, pe care am vizitat-o din nou acum cîteva zile.Tocmai se pușcase și, împreună cu ceilalți 6 din schimbul I, se afla intr-o scurtă pauză necesară aerisirii abatajului. De undeva, de departe, ventilatoarele, „plămînii de oțel" ai minei, trimiteau pînă la noi aerul ozonat al înălțimilor.— Dar se lucrează cu cap — șopti cineva ca pentru sine.— Se muncește așa cum trebuie — întări șeful brigăzii. Munca în abataj, continuă el, este grea și complexă. Ea cere eforturi unite. Fiecare trebuie să știe precis, în orice moment, ce are de făcut, și la noi asta se respectă cu strictețe. Sînt lucrări care nu pot fi executate decît cu participarea tuturor minerilor din schimb. Dacă lipsește unul singur, atunci întreaga organizare a muncii se dă peste căpiată deci cum stau lucrurile. Ordinea și disciplina in muncă, respectarea strictă a instrucțiunilor de exploatare a zăcămintului, a normelor de tehnica securității și protecției muncii, o perfectă organizare a muncii compun, cum aveam să aflăm de la inginerul I. Crăciun, directorul exploatării, „cheia" succeselor acestei brigăzi. Dar nu numai atit. Ortacii lui Moraru, ne spunea tovarășul Mihai Găinaru, secretarul comitetului de partid, au fost primii care și-au luat angajamente mobilizatoare in întrecerea consacrată Conferinței Naționale și jubileului republicii. La chemarea lor au răspuns toate celelalte brigăzi, unele, cum ar fi cele conduse de Toma Pora, Dumitru Donceanu, loan Florescu, Trifan Cotleț și altele, venind puternic din urmă. Or, acest lucru îl știu prea bine oamenii lui Moraru și dau în continuare „bătălia" cu muntele, pentru a se menține în frunte.Este și motivul ce ne dptermină să credem că despre acești bravi mineri, care Ia jumătatea lunii septembrie sărbătoreau revelionul, vom mai scrie.
Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

Mănătorii le Io lâile „Uulcan",

IBBIlIflII
(Urmare din pag. I)cînd a luat cuvîntul în adunare, directorul fabricii, tovarășul Dumitru Mo- cănescu, a spus : „Dacă pînă în urmă cu cîteva zile, în cele mai bune schimburi de zi am realizat 7 000—8 000 metri pă- trați de diferite produse textile nețesute, începînd de acum trebuie să realizăm, în fiecare schimb, minimum 15 700 mp de diverse produse"....O cifră : 15 700 mp. De unde un asemenea barem al producției ce se va realiza aici, schimb de schimb, ziua și noaptea 7 Intr-una din multele lor „nopți albe"; inginerul Mocănes- cu împreună cu un alt inginer, Vasile Crețu, și-au spus : „Să verificăm potențialul oamenilor și al mașinilor". A fost o noapte de întrecere intensă, de examen al disciplinei, al organizării muncii, care s-a soldat cu stabilirea u- nui record : 15 700 mp de diverse produse textile nețesute. Cu alte cuvinte,

intr-un schimb de noapte, cit in două schimburi de zi.Și astfel, antrenamentul pentru depășirea încă din ziua următoare a celor mai bune performanțe stabilite azi continuă. Cine ar putea crede că drumul spre asemenea performanțe, ca cele la care ne-am referit, este neted, acoperit cu flori, s-ar înșela. în adunarea la care am participat am auzit critici aspre, nepărtinitoare, toate însă pornite din imboldul de a curma neajunsurile, de a ajuta colectivul să se autoperfecționeze, să se autodepășească.Evident, activitatea organizațiilor de partid de aici, desfășurată intr-un colectiv în formare, care străbate procesul complex de sudare și omogenizare, unde mulți de abia acum deprind regulile disciplinei muncitorești, își înscrie printre importantele ei o- biective realizarea cerinței de a 'se face educație prin muncă și a se asi

Utilajele tehnologice, cit mai repede pe șantiere — iată deviza sub care colectivele de muncă din unitățile constructoare de mașini își intensifică în aceste zile eforturile, își mobilizează Ia maximum forțele. La uzina „Vulcan" din București, măsurilor tehnico-organi- zatorice, adoptate în acest sens, li se alătură dorința fermă a întregului colectiv de a da mai mult, de a nu precupeți nici un efort pentru a face, față cu cinste acestor necesități stringente. Pe șeful de echipă Petre Aurel, sudorul Ion Costache și cazangiul Nicolae Ni- colae — muncitori cotați printre fruntașii uzinei — i-am întîlnit în timp ce executau ultimele probe la unul dintre cele trei cazane, care în curînd vor fi livrate Fabricii de beton celular auioclavizat din Călărași (fotografia de jos).In ultimele zile, uzina de utilaj chimic „Grivița roșie” din Capitală a livrat importante cantită'i de utilaje și echipamente tehnologice Grupului industrial de petrochimie din Pitești, Combinatului chimic din Copșa Mică și Grupului de petrochimie Borzești. Cazangiii Constantin Mateescu și Gheorghe Olaru (imaginea din stingă) surprinși in momentul verificării calității lucrărilor executate — sînt numai doi dintre cei care se remarcă zilnic prin rezultatele obținute la locul de muncă. Foto :M. Anâreescu

„Grivița roșie" si Uzina de iiîilaj chimic din Făgăraș
trimit, o «este hună constructorilor de pe șantiere :UTILAJELE TEHNOLOGICE VOR FI LIVRATE GRABNIC ȘI ÎN TOTALITATE

Din investigațiile întreprinse se desprinde că o serie de întreprinderi constructoare de mașini, restanțiere în livrarea utilajelor tehnologice, se află în fața unui exigent și imperios examen : accelerarea ritmului de expediere a echipamentelor și utilajelor tehnologice către șantierele unde se construiesc obiective și capacități de producție, al căror termen de punere în funcțiune este prevăzut în perioada care a mai rămas din acest an, sau în primele săptămini ale anului viitor. Ce măsuri concrete se aplică în ‘acest scop in uzinele constructoare de mașini 7 Ne vom opri, în cele ce urmează, la trei din aceste uzine.Ne aflăm la UZINA „VULCAN" DIN BUCUREȘTI — una din unitățile care, în acest an, a acumulat restanțe în livrarea utilajelor și echipamentelor tehnologice.— Pe această temă, a eliminării restanțelor, în uzina noastră au avut loc numeroase analize — ne spune ing. Petre Ivănescu, șeful serviciului producție. Astăzi, sîntem în măsură să spunem cu certitudine că, pînă la sfirșitul anului, vom livra in întregime utilajele care condiționează punerea în funcțiune a unuia sau a altuia din obiectivele de investiții. Pe ce ne bazăm 7 Mai întîi. s-a trecut la cumularea cantităților de produse asemănătoare, din aceeași „familie", ceea ce a permis organizarea fabricației în flux. Aceasta a mărit foarte mult ritmul producției. Apoi, la sectoarele de prelucrare, cazangerie, țevărie — locurile de muncă cu cele mai mari solicitări și unde existau „ștrangulări" ale procesului de producție — s-a trecut la lucrul în trei schimburi sau cu program prelungit. , Totodată, ne-am îngrijit să asigurăm și materialele necesare realizării acestor utilaje.Așadar, de Ia uzina „Vulcan" din Capitală, beneficiarii de investiții primesc vești bune, optimiste. De altfel, din discuțiile purtate aici cu alte cadre de conducere, cu muncitorii

s-a desprins că întregul colectiv al uzinei este ferm hotărit să-și intensifice și mai mult eforturile, pentru ca toate utilajele tehnologice să a- jungă cit mai repede pe șantiere. Așa, de pildă, ne-am notat că Fabrica de beton celular autoclăyizat din Călărași va primi, pînă cel mai tîrziu la data de 25 noiembrie, toate cele trei cazane de abur. Pînă la sfirșitul anului vor mai fi livrate cantități importante de utilaje și unele părți specifice și combinatelor chimioe din Slobozia și din Tr. Măgurele, Grupului industrial de petrochimie din Pitești, Uzinei chimice din Valea Călugărească ș. a.în continuare, a’m căutat să aflăm care sînt preocupările în acest domeniu la UZINA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE", unitate care, în acest an, a expediat numeroase utilaje la termen sau chiar în avans, iar acum se pregătește să livrele un convertor pentru noile capacități de la Combinatul de îngrășăminte aZotoase din Piatra Neamț. Totuși, pentru Fabrica de beton celular autoclavizat din Călărași, care urma să intre de cîtva timp în probe tehnologice, uzina bucureșteană nu a furnizat nici una din cele 7 autoclave. De ce 7— Comanda autoclavelor a fost clarificată foarte tîrziu, ne spune șeful serviciului desfacere, Constantin Paligora. Termenul la care noi ne-am angajat să livrăm aceste utilaje a fost trimestrul I din 1973, cu posibilități de expediere in avans. Prin concilierea contractului la nivelul ministerului, de către Departamentul mașini grele și utilaje tehnologice, s-a stabilit ca autoclavele să fie livrate eșalonat, începînd din luna iulie 1972. Dar trebuie spus că această conciliere pe care a făcut-o ministerul a fost arbitrară ; nu a ținut seama de data cînd a primit uzina comanda, de faptul că nu exista posibilitatea asigurării rapide a bazei materiale și a colaborărilor. Cu mare greutate am reușit să perfec

tăm colaborarea cu Uzina de mașini grele din București. Iată de ce aceste utilaje se află acum în execuție și nu la beneficiar.— Totuși, cînd considerați că fabrica din Călărași va putea primi autoclavele 7— Părțile principale ale acestora sînt în prezent în lucru la U.M.G. București, după care vor veni la noi pentru efectuarea unor operații suplimentare. Cred că primele bucăți vor fi livrate pe data de 2 ianuarie 1973, iar ultimele în lunile aprilie— mai.— Mai devreme nu se poate 7— Pentru primele bucăți, practic, este imposibil ca termenul de livrare să fie devansat ; la celelalte nu este exclusă o asemenea posibilitate.Prin urmare, se fixează un termen inițial, apoi se face o conciliere — și se stabilesc alte date — dar in practică nu se iau măsuri Ia toate nivelele pentru crearea condițiilor de realizare a utilajelor.UZINA DE UTILAJ CHIMIC DIN FAGARAȘ. Discutăm cu ing. Ion Constantinescu, directorul general al întreprinderii, care ne spune :— 'La data de 1 septembrie, cînd grupul nostru a analizat stadiul realizării fiecărei comenzi, al livrării u- tilajelor pentru fiecare obiectiv de investiție, s-au stabilit măsuri concrete privind recuperarea răminerii în urmă în execuția și expedierea utilajelor. Prioritate s-a acordat utilajelor destinate capacităților care au termene de punere în funcțiune in acest an. în timpul ce a trecut de atunci am reușit să lichidăm întîrzie- rile la numeroase poziții, livrînd o parte din utilajele respective, iar restul urmează să fie expediate pînă la finele anului. •Deci, care este la ora actuală situația livrărilor de utilaje către principalii beneficiari 7. Mai întîi către Combinatul chimic Făgăraș. Toate cele 27 utilaje, prevăzute pentru instalația de rășini bachelitice, au fost livrate ; la această dată, instalația produce. S-au expediat și cete 7 uti

laje pentru instalația de anilină. O altă lucrare de investiție rămasă in urmă este instalația de biostimulatori de la Fabrica de antibiotice Iași. Instalația are termen de punere în funcțiune în trimestrul II 1973. Constructorul s-a angajat însă s-o predea mai devreme. Colectivul Uzinei de utilaj chimic din Făgăraș vine în în- timpinarea inițiativei constructorului, angajîndu-se să livreze, pină la sfirșitul anului, întreaga instalație, cu excepția a 3 fermentatoare care vor fi și ele expediate la începutul anului viitor. Utilajele pentru instalația de .policondensare, filare — distilare de la Uzina de fibre sintetice Iași, care aveau ca ultim termen de livrare 30 octombrie a.c., vor fi și ele expediate pînă la finele anului. Intr-un stadiu înaintat de execuție și livrare se află și utilajele instalației de fibre polipropilenice pentru aceeași uzină. Cea mai mare parte din întîr- ziere s-a recuperat în octombrie, iar restul se va recupera în noiembrie. Cit privește asigurarea utilajelor destinate Uzinei chimice din Valea Călugărească (pentru instalația de săruri fosfatice), din cele 19 poziții restante, iu octombrie au fost recuperate intîrzierile la 7 poziții, la alte 9 poziții se vor recupera în noiembrie, iar la restul de 3, la începutul lui decembrie.Iată că se poate, că, exceptînd a- numite situații, uzinele constructoare de mașini la care ne-am referit sînt capabile să sprijine îndeaproape eforturile constructorilor, ale beneficiarilor de investiții, în vederea punerii în funcțiune cit mai grabnic a noilor obiective și capacități de producție. Este imperios necesar ca și ultimele restanțe la livrarea utilajelor tehnologice să fie neîntîrziat recuperate — și aceasta prin munca fără preget a colectivelor uzinelor constructoare de mașini.
Iile ȘTEFAN 
Nicolae MOCANU
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?
CONTRASTE
Conflictul boghiurilor 

poate produce
amneziiCit timp poate dura perfectarea unui contract economic 7 Cel mult o lună-două, dacă soluționarea eventualelor divergențe pre- contractuale trebuie făcută de forurile de resort ale întreprinderilor. In cazul la care ne referim a trecut un an de Ia emiterea comenzii și nici pînă a- cum lucrurile nu sin-t lămurite. Uzina de u- tilaj chimic „Grivița roșie" a comandat u- zinei .„Nicolina" Iași, la data de 18 noiembrie 1971, cantitatea de boghiuri prevăzută în balanța acestui produs. Furnizorul trimite contractul abia la... 11 mai 1972. Beneficiarul nu se declară de acord cu eșalonarea termenelor de livrare și cu condițiile de certificare a calității. Se conciliază divergențele, mai întîi între părți (9 iunie 1972) și ulterior între centralele de resort (30 iunie 1972). Dar nu se ajunge la

o înțelegere și problema boghiurilor ră- suspendată ministe- nu se\ hotă- con-
mine... pentru rul grăbește rască ______ ___tractului. între timp, pînă la data investi^ gațlilor, se livrase cam a treia parte din cantitatea de boghiuri necesarii Si. pînă Ia sfirșitul anului, este puțin probabil să se onoreze întreg contractul. Cu alte cuvinte, furnizorul a făcut cum a vrut el, forurile de resort nu, s-au deranjat să-și îndeplinească obligațiile, iar Legea contractelor economice a fost cu seninătate încălcată. S-a uitat însă că legea prevede și sancțiuni. Ciudată amnezie ! Cine cunoaște cel mai eficient tratament pentru recăpătarea memoriei este rugat să se adreseze Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele.

că tutelar .să soarta

Ingrășămintele nu-și 
cumpără bilet de tren„Ne aflăm în pragul Încheierii unui an bogat în fapte de muncă — scrie redacției ing. Mihai Vicol, director general al Combinatului de îngrășăminte a- zotoase din Piatra Neamț. Se apropie, de asemenea, finalizării noaștre de comerț exterior și aver- *—*- condițiile să < ___  ...cu mult planul in acest domeniu. Dar, deocamdată, deși producția este fabricată, sîntem nevoiți să stăm, pier- zind timp și bani, imo- bilizînoi importante, spații ale unității, care ar putea avea alte utilizări folositoare".De ce ? Pentru că Direcția regională C.F.R. Iași continuă să nu-și respecte clauzele contractuale privind asigurarea vagoanelor po-

scadențele activității

trivit graficelor pentru expedierea produselor destinate exportului. Astfel, în prezent, din lipsă de vagoane nu s-au livrat unor beneficiari externi 1564 tone îngrășăminte azo- toase, în condițiile în care în combinat sînt stocate peste 3 000 tone îngrășăminte. Și, în a-:m toate. . _£eS» Jtimp, vapoarele depășim -așteaptă in portul Cor.- '.... .... .. m portul stanța. „Noi avem nevoie dfț yagoane, șinur de promisiuni, și ă- ceasta cit mai repede — solicită directorul general. Altfel riscăm să compromitem eforturile de un an ale întregului colectiv în realizarea sarcinilor la export". Va fi auzit oare acest apel 7 Altfel ingrășămintele nu vor putea călători cu trenul.
Cum poți să-ți furi 

căciula prin procedee
chimiceprima livrare lacuri carba- are loc la lunii noiem-Dacă a unor midice sfirșitul brie a.c. și ultima la25 decembrie a.c., cînd se va putea finaliza fabricația mobilei care utilizează aceste materiale 7 Fără îndoială că nu in acest an. deși sarcinile de producție sînt pentru anul 1972. Repartizarea cantității de lacuri carbamidice s-a făcut printr-un act normativ încă în luna martie a.c., dar Grupul industrial de lacuri și vopsele — furnizorul — n-a încheiat contractele respective cu beneficiarii decît . în septembrie și octombrie. Cu ce drept a nesocotit o dispoziție legală ? Dar din păcate acesta nu este

singurul unități „împing" nor produse sfirșitul anului, fel, două luni ale anului a mai rămas de expediat beneficiarilor din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții 44 Ia sută din cantitatea de sulfat de sodiu > contractată. Cui folosește, oare, aglomerarea de stocuri impozante de materiale la consumatori, ce nu vor putea fi utilizate integral și imediat in producție 1 Poate doar producătorilor care vor raporta, cu inima împăcată, realizarea planului de livrări. Un fel ciudat de a ne fura căciula !

caz tn care ale chinftei livrarea u- către Ast- pentru ultimele

La Vîlcea s-au inmulțit 
niște viței de hirtiegura ca efectele educației să se răsfringă asupra muncii....La început, atunci, în aprilie 1972, la constituirea organizației de partid de la fabrica de mobilă,

cărui comunist și a se organiza munca de așa manieră îneît în cîmpul vizual al organizației să fie cuprinse toate problemele legate de îndeplinirea sarcinilor de producție și de
afirme ca o prezență vie, ca un exemplu înaintat.în itinerarul nostru prin fabrica de mobilă am întîlnit mai multe fapte care întăresc afirmațiile de mai sus.

o compun. în acest scop am și trecut să repartizăm sarcini concrete fiecărui membru de partid ; căutînd apoi să asigurăm o mai bună cunoaștere a oamenilor între

„Cartea de munca" a orașului Bistrița
erau 19 comuniști. Acum, în cele șase organizații de partid de aici activează aproape 100 de comuniști.— Prin constituirea celor șase organizații de bază — ne-a spus maistrul Ioan Bob, locțiitorul secretarului comitetului de partid de la complexul de prelucrare a lemnului — au fost create condiții mult mai bune pentru a intensifica activitatea fie-

educarea oamenilor, în primul rind a comuniștilor, in spiritul și după normele pe care le-a stabilit plenara Comitetului Central al partidului de acum un an. Distribuin- du-ne chiar în aceste zile mai bine forțele organizației, vom face ca la fiecare loc de muncă, în fiecare brigadă și echipă membrii de partid să se

— Tocmai azi elaborăm planul de muncă al organizației — ne-a spus muncitorul loan Bechiș, secretarul organizației de bază A. Pe agenda de lucru sînt înscrise multe sarcini. Le-am ales pe cele din „urgența întîi", și care sînt legate, intr-un fel sau altul, de activizarea întregii organizații, de la primul la ultimul din cei 27 de comuniști care

ei, un climat de muncă sănătos, să combatem manifestările de indisciplină și, în general, tot ceea ce ne stînjenește în activitatea noastră, am trecut la activizarea formelor muncii politice de masă pe locul de muncă : ne facem o gazetă de perete și una satirică, vom scoate un supliment zilnic al acestora, prin care să intervenim operativ, pe

loc, în popularizarea „e- venimentului zilnic" din viața colectivului.... Pe fluxul producției. Ajungem la montaj, apoi la retuș. Vedem ca intr-o coloană, perfect aliniate, 30 de garnituri de mobilă, în preajma lor oameni care le dichisesc, le dau lustru.— După părerea mea, mai mult decit oricind, acum se cere o atenție sporită din partea fiecăruia, pentru a asigura livrarea primului lot de mobilă al fabricii în condițiile unei calități ireproșabile — este de părere maistrul de la montaj-retuș, Daniel Konradi. Contează mult cum ne obișnuim să muncim de la inceputul începutului. în ce ne privește, noi ne-am spus : „Fiecare garnitură să fie un etalon de calitate, indiferent că este destinată unor beneficiari externi sau interni".în cronica întrecerii din aceste zile premergătoare celei de-a 25-a aniversări a republicii va fi consem

nat negreșit faptul că aici se pregătește livrarea primelor garnituri de mobilă. Cite nu s-au făcut pentru a apropia această zi, acest ceas 7 Organizația de partid și-a propus ca, în ziua cînd vor fi încărcate primele vagoane cu „mobilă de Bistrița", să procedeze în așa fel incit acest moment unic să rămînă de neuitat. Va fi o primă morală extrem de prețioasă.... Prin urmare, încă o premieră va fi înscrisă zilele acestea în „biografia" tinerei industrii bis- trițene. De pe platforma industrială, de pe această rampă, sînt lansați deopotrivă atît oamenii, cit și produsele muncii lor. în timp ce oamenii dau strălucire mobilei, primei generații de mobilă de aici, tinerele . organizații de partid se îngrijesc ca oamenii de pe noua platformă să capete personalitate, o strălucire aparte, să treacă rapid pragul maturității industriala.

La cooperativa a- gricolă Mateești, județul Vîlcea, a fost ignorată o cerință elementară, aceea de a obține viței și lapte de la fiecare vacă din ferma zootehnică. La această unitate nu se realizează numărul de vi[ei planificat decît... pe hîrtie.Neregulile au început la sfirșitul anului trecut, cind s-au înregistrat în scripte mai multe vaci ges- tante decât real. „Procedeul" fost continuat și sfirșitul primului mestru din acest cind alte 8 vaci sterpe au fost înregistrate ca fiind gestante. Cum s-ar spune, s-a mărit numărul vițeilor fictivi, de pe hirtie, fără ca cineva să se întrebe care va fi consecința unor asemenea situații care

numărul a la tri- an,

ascund serioase lipsuri în organizarea reproducției și a furajării animalelor. A- cum, cei din conducerea cooperativei dau dtn colț în colț, caută și oferă explicații cu nemiluita. Dar nici un fel de justificări și de înregistrări fictive nu-i ajută' să realizeze numărul de viței.Din păcate, cazul nu-i izolat. Și în alta cooperative agricole din județul Vîlcea s-au înregistrat „ges- tații fictive"..Este una din cauzele care, alături de furajarea necorespunzătoare a a- nimalelor și de neglijențele în organizarea însămînțărilor artificiale, au determinat ca procentul de natalitate al vacilor să fie de numai 58 la sută. Ar fi normal ca paguba să fie suportată de cei vinovați.



SClNTEIA — miercuri 15 noiembrie 1972PAGINA 4

PROVINCIA
o noțiune care

își schimbă înțelesul
Recent a avut loc, la Curtea de Argeș, o „Săptămînă a vechii culturi românești" dedicată aniversării a 25 de ani de la proclamarea republicii. Suita de manifestări a cuprins conferințe, simpozioane, concursuri școlare, avînd ca temă cultura pe teritoriul patriei noastre din secolul al X-lea pînă la jumătatea secolului al XVIII-lea, precum și două zile de lucrări ale primei Conferințe naționale a cercetătorilor vechii culturi românești, care a reunit, în prima cetate de scaun a Țării Românești, peste 50 de specialiști din toată țara în studiul limbii, literaturii și artei vechi românești.A fost făcută public cu acest prilej hotărireâ comitetului orășenesc de partid și a consiliului popular al orașului de a face din Curtea de Argeș un centru permanent al cercetării culturii românești din epoca așa-numită „veche”.Ceea ce a impresionat pe toti participanții la manifestările acestei „Săptămîni a vechii culturi românești" a fost în primul rind uimitoarea aderență a populației ‘orașului la dezbaterile de idei, audiența neașteptată — pentru mulți — la conferințe care, deși dedicate publicului larg al orașului, nu făceau nici o concesie unui anumit soi de „popularizare” greșit înțeleasă.Inițiativa pornită din această străveche vatră de cultură a dat un impuls nou unor discipline științifice, a contribuit la apropierea spiritelor, a creat noi perspective de dezvoltare rapidă, de recuperare a unor întârzieri ale căror motive nu este locul să le analizăm aici. Să adăugăm, de altfel, la această nouă inițiativă pe cea de anul trecut : comemorarea lui Neagoe Basarab la 430 de ani de la moarte, soldată cu un volum omagial, publicat sub auspiciile Societății culturale „Neagoe 

Basarab" din Curtea de Argeș.Am amintit cele de mai sus nu pentru a face cronica unor evenimente culturale recente la care am fast noi Înșine invitați să părtici- păm, ci pentru a sublinia o realitate mult mai complexă. Este vorba de rolul crescind pe care ceea ee ne-am obișnuit a numi „provincia" îl joacă în impulsionarea vieții cultural-științifice in ansamblul ei. Nu ne referim aici la întimplă- toarea alegere a unei anumite localități pentru un congres sau o conferință națională ori internațională, ci la inițiativele care, pornite dintr-o preocupare locală de ridicare a vieții culturale pe un plan superior, ▼in in interferență cu necesități deordin major, implicind Întreaga via-' < și după ce ecourile festive s-au ri- ță științifică a patriei. Nd' Jiivem 8b-â' * siipit.face cu un proces formal de „des- Dan ZAMFIRESCU

centralizare", ci de o integrare activa a tuturor energiilor morale și spirituale ale tării intr-un mare e- fort solidar, în care fiecăruia îi poate reveni, în anumite sectoare sau în anumite momente, mai mult de- cit rolul unui executant al unor rective.Datorită politicii consecvente Partidului Comunist Român de dicare a tuturor ținuturilor tării treptele civilizației care dormitau de tiri de mult apuse și se transformă, socialiste. a ripe orașe secole în amin-s-au redeșteptat văzînid cu ochii, in puternice cenire industriale, pline de acel ritm vital specific avin- tului și construcției entuziaste. Orașe noi răsar pe harta țării, nutrind nobila ambiție de a-și incunum opera de edificare materială printr-o o- peră de construcție spirituală. Nu întâmplător locuitorii unui asemenea oraș și-au asumat sarcina de a întreține flacăra admirației eficiente in jurdl unei personalități care a simțit, ca nimeni altul, grandoarea constructivă a erei socialiste : G. Că- linescu. „Zilele călineseiena" organizate în orașul Gh. Gheorghiu-Dej au menirea tocmai de a ne reaminti, an de an, intima legătură dintre creația majoră și participarea planară la destinele istorice ale poporului. La Iași, „Zilele Eminescu" ; la Sibiu, tradiționalul „Cibinium" ; la Tîrgoviște, festivalurile de poezie inspirate de testamentul Văcăreștilor ; la Brașov, recenta înființare a primului Cerc de biblîofilie și ex-libris din tara noastră, alte asemenea manifestări în multe alte puncte din țară — iată tot atîlea nuclee de e- nergle creatoare puse în slujba u- nui dublu scop : al pătrunderii culturii superioare in păturile largi populare și al iradierii nobilului entuziasm pentru cultură din mijlocul acestora spre cei ce, numai ieșind din țarcul îngust al unei vieți circumscrise în biblioteci sau institute, pot să răspundă cu adevărat menirii lor.Credem schimbul spirituale înflorire culturală, de progres științific. Noțiunea de „provincie" își va schimba din ce în ce mai mult înțelesul, pe măsură ce tot mai multi vor fi aceia care vor descoperi a- cast fluviu de entuziasm, de participare sinceră, care urcă din adincu- riîe ei și poate, de .multe ori, să ofere sprijinul hotărâtor, încurajarea decisivă, baza materială pentru acțiuni de amploare, menite a rămîne

că în această îruîîlnire, în acesta viu de impulsuri rezidă o mare forță de

in intimpinarea aniversării republiciiTG. MUREȘ (Corespondentul „Scin- Deaki). — în cadrul ma- aniversării Mureș, ateii", L. nifestărilor republicii, avut loc întîlnirea colectivelor redacțiilor„Igaz Sz6“, reviste lungul anilor, s-a stabilit o rodnică oolaborare. Cu acest prilej s-a desfășurat o masă rotundă organizată de Consiliul județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Asociația scriitorilor din Tg. Mureș și colec-

dedicate ieri, la Tg.„Viața Românească" și între carie; de-a
tivele celor două reviste. Au participat pe lingă personalități ale vieții publice looale, scriitori, critici, ziariști români și maghiari din București, Tg. • Mureș și Cluj. Pe marginea temei mesei rotunde : „Cum se reflectă in literatura din România problemele construirii societății socialiste multilateral dezvoltate" au avut interesante și vii dezbateri.în seara aceleiași zile a aVut o șezătoare literară.
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în fata pentru a o legătură — este pentru

(amintim și
în țara noastră, a susținut seara, pe scena Teatrului Nadin Cluj, primul spectacol cu „Uraganul" de V. Bill-Belo-țerkovski, în om de teatru poporului al cipale au I. S. Savina,Ivanov, A. T. Zubov, artiști emeriti ai R.S.F.S.R. Spectacolul s-a bucurat de succes. Artiștilor oaspeți le-au fost oferite Cori.

. „Boris Godu- muzicală de și Ka- concursul tenorulmontarea cunoscutului I.A. Zavadski, artist ai U.R.S.S. Rolurile prin- fost interpretate L. V. Markov, B.

CHEIA

PROGRAMUL II

DESPRE

HW LIMBII
(Urmare din pag. I)

A

STRICAREA

SF. GHEORGHE (Corespondentul „Scinteii", Tbmori Geza). — în comuna natală a lui Gheorghe Doja, conducătorul războiului țărănesc din 1514, satul Dalnic, comuna Moacșa, județul Covasna, s-a aniversat împlinirea a 275 de ani de la înființarea școlii lor generale. Acest jubileu a constituit pentru elevii, profesorii și locuitorii comunei un nou prilej de a-și manifesta atașamentul fată de politica partidului și statului nostru, dragostea și stima față de secretarul general al partidului.Dând glas acestor sentimente, în te-

legrama adresată acest prilejC.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae CeaUșeseu, se spune : Sîntem hotă- rîții să nu precupețim nici un efort pentru aplicarea în viată a programului partidului de educare socialistă a maselor, de cultivare a sentimentelor de dragoste față de partid, patrie și popor, de întărire a unității și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, pentru dezvoltarea continuă a invățămintu- lui, pentru a contribui astfel la înflorirea patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.

♦

Premii internaționale acordate 
unor filme româneștiDocumentarul românesc „Delta Dunării" — în regia lui Ion Bostan — prezentat în cadrul celei de-a 7-a e- dlții a Festivalului internațional al filmului pentru televiziune și al filmului documentar, care a avut loc la Milano, a fost distins cu „Al doilea mare premiu Perla TV 1971“ (Premiul I nu s-a acordat).în ultima perioadă, alte filme românești au primit diferite distincții : „Felix și Otilia" (regia Iulian Mihu)

— Premiul „Selecție", acordat de Juriul celei de-a 23-a Expoziții internaționale de artă cinematografică din cadrul Bienalei de la Veneția „Puterea și Adevărul" (regia Manole Marcus) — Premiul de selecție al criticii in cadrul aceleiași bienale ; documentarul „Maeștrii lemnului" (regia Constantin Budișteanu) — Premiul „Maurizio 1972", acordat de juriul Festivalului de la Orvietto.

Colectivul Teatrului Academic „Mossoviet", care întreprinde un turneu marți țional piesa
Marți seara, la Opera Română din Capitală, a avut loc un spectacol extraordinar cu opera - ■ - ■nov" — dramă _____Mussorgski, după Pușkin ramizin. Și-âu basul Dimităr Petkov și Sveatosilav Ramadanov din Republica Populară Bulgaria, precum ți artiști de seamă ai Operei bucureștene — David Ohanesian, Octav Enigărescu, Viorel Ban, Iulia Buiciuceanu, Maria . Șindllaru și alții. Direcția de scenă a fost încredințată regizorului Hero Lupescu, iar conducerea muzicală artistului emerit Anatol Kisadji.(Ăgerpres)

Filmul „Cheia" — producție a cinematografiei cehoslovace distinsă cu Medalia de argint la ediția de anul trecut a Festivalului de la Moscova — este un omagiu vibrant a- dus memoriei militan- ților comuniști, eroi ai luptei antifasciste. Filmul este bazat pe în- tîmplări reale. Autorii evocă, de la primele secvențe, atmosfera dramatică din Praga ocupată de hltleriști, după atentatul comis împotriva criminalului Heydrich — în mai 1942. După cum se știe, acest atentat a fost urmat de crunte represalii : percheziții și arestări în masă, execuții sumare, acte de teroare care au făcut victime fără de număr și al căror scop era paralizarea și decapitarea mișcării de rezistență condusă de partidul comunist.Pe fundalul evenimentelor istorice, regizorul Vladimir Cech conturează profilul moral al unui militant revoluționar, conducător al rezistenței antifasciste — căzut, grav rănit. în mâinile Gestapoului praghez. Asr.ipm *lui sînt găsite o legitimație pe un nume fals și o cheie. A descoperi ușa care se' deschide cu această cheie ar însemna — socot ocupanții — să descopere, poate, cartierul general al mișcării ilegale antihitleriste.

Povestirea cinematografică se desfășoară pe două planuri. Primul evocă întîmplările din acel sîngeros mai 1942 — și încercările zadarnice ale șefului Gestapoului de a-1 face să vorbească pe prizonierul său. Celălalt plan aduce pe ecran (din imagini ce revin

în amintirea acestui comunist rănit mortal, a cărui viață călăii încearcă s-o mai prelungească pentru a-i smulge adevărul) episoade rememorînd liniștea vieții de familie din anii premergători ocupației, impresii semnificative din activitatea sa revoluționară.Tragismul ocupației este reconstituit pregnant.tată a ghilotinei, cărei Imaginea repe-_................. alcuțit cade cu zgomot sec, marchează, ca un simbol sinistru, întreaga evocare. Cîte- va secvențe sugerează neputința hitleriștilor de a infringe, prin violență, rezistenta populară. Sacrificiul bătrî- pului tipograf — care se aruncă tramvaiului nu dezvălui conspirativă caracteristic abnegația eroilor ano-

nimi ai luptei ilegale. Nici politețea perfidă și nici cruzimea șefului gesîapovist, nici brutalitatea cinică a acoliților săi nu-i pot îngenunchea pe comuniști, a căror credință în justețea și triumful idealului lor nu pălește nici în fața morții. A- ceastă idee traversează filmul „Cheia", susținută de multe dintre episoadele remarcabile ale acestei realizări; ea este materializată în destinele citorva personaje, dintre care se detașează cel al militantului întruchipat de actorul Frantisek Vicena. Este un personaj cu valoare simbolică, a cărui viață și al cărui sfirșit eroic a- mintese — dună cum subliniază în final autorii filmului — destinul unui șir întreg de eroi reali ai poporului cehoslovac, revoluționari căzuti, în acele zile cumplite, în lupta împotriva ocupanților fasciști.Cu o distribuție bine aleasă j creațiile actorilor WilhelmZdenek Kamph ș.a.), „Cheia" se înscrie printre operele cinematografice care — povestind întîmplări trecute — se adresează conștiinței omului de azi, prin evocarea cu autenticitate a sacrificiilor făcute de comuniști în numele libertății, al demnității poporului lor.

PROGRAMUL 1

5,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Reporterii noștri peste hotare 

• Leipzig, orașul lui Bach șl 
al lui Goethe a La țărmul 
Nevei.
Prietenii lui Ațchiuță — emi
siune pentru preșcolari.
Publicitate.
Curs de limba franceză. Lec
ția a 29-a.
Comentariu la 40 de steme — 
județul Galați.

10.30 Telecinemateca pentru tine
ret : „Triumful lui Tarzan".

12.20 Prim-plan : Iulian Cazacu — 
inginer-șef de concepție la 
uzinele „Tractorul“-Brașov. 
Reporter : Carmen Dumi
trescu.

12,45 Telejurnal.
16,50 Fotbal : Steaua — F. C. Argeș 

(Divizia A). Transmisiune di
rectă de la stadionul „23 Au
gust". Comentator : Radu 
Urziceanu. In pauză ; Trage
rea Pronoexpres.

18.15 Semnificații : Civilizația spi
rituală a socialismului. Parti
cipă : Alexandru Tănase, Ion 
Rebedeu, Ludwig Grtinberg.

18,35 Festivalul toamnei — Buzău 
’72.

19,00 Timp șl anotimp In agricul
tură.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • In cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Teleobiectiv.
30.20 Telecinemateca : „Sora Car

rie". După romanul cu același 
titlu de Theodor Dreiser, 
Cu : Laurence Oliver și Jen
nifer Jones. Regla : William 
Wyler. Premieră pe tară,

22.15 Teleglob : „Același Neapole" 
de Octavian Paler.
„24 de ore".

PJjMANIA-FILM“-prezintă: un film pentru copii și tineret

SAGEATA CĂPITANULUI ION“
V V

10,00 O viață pentru o idee : Robert 
Mayer (II).

10,25 România in lume.
20,55 Agenda.
21,03 Portativ ’72 — revista muzicii 

ușoare.
11,50 Cărți și Idel. Pierre de 

Boisdeffre. O istorie a litera
turii franceze de astăzi. Par
ticipă Nlcolae Balotă șl Ro
mul Munteanu. Redactor : 
Arșaluis Ceamurian.

M,10 Roman foileton : „Elizabeth 
Umbra" — partea I.

ill

4. ia

O producție a studioului cinematografic „București", Scenariul: Alexandru Mitru. Regia : Aurel Miheleș. Cu : Vla
dimir Gâitan, Amza Pellea, Carmen Ghiman, Ion Besoiu, Mircea Albulescu, Nicolae Secăreanu, Ion Marinescu, 
Ștefan Velniciuc, Viorel Comănici, Mihaela Nestorescu, Sanda Aderca și Virgil Ogășanu. Imaginea : Ștefan Hor

vath. Muzica: Lucian Meț'anu. Decoruri: Nicolae Nobi lescu. Costume ; Ileana Oroveanu.

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări
• • • ■ ■ . »   ’_______________________________ ___________ . __________________________________' ‘ 

recenzentei ?
O recentă emisiune, Revista literară T.V. a avut darul de a aduce in dezbatere — cu participarea scriitorilor Horia Lovinescu, A- drian Păunescu și Teodoru — idei de interes privind rolul tualitatea literaturii, ♦I» criticii literare in tarea ereafiei Punctele de vedere exprimate au circumscris larg și convingător o problematică esențială pentru creația literară. S-a afirmat că „li

teratura de actualitate este prin excelență literatură politică", iar „marile evenimente pe care le trăim vor determina apariția unor opere semnificative". S-a subliniat necesitatea ca omul de litere să ajute la formarea unui bun cetățean, situîndu-se astfel în consens cu „nevoia de responsabilitate care definește epoca noastră". S-a pledat pentru o valorificare a tuturor posibilităților de care dispun editurile, revistele literare pentru a înrîuri creația artistică, a o orienta spre mari idei. Din participarea la dezbatere s-a desprins cu limpezime cerința ca „literatura patriotică să fie literatura raportului direct dintre conștiința poetului și patria sa", convingerea că „poetul trebuie să se îndrepte spre oameni", să-și refuze „retragerea spre el însuși, in indiferența publicului". Totodată, s-a vorbit despre actualitatea socială a țării ca sursă hotăritoare a unei literaturi cu adevărat mari, a unei literaturi care să se adreseze și să-l intereseze pe omul zilelor noastre.Versurile prezentate, în eadrul aceleiași emisiuni, de poeții Eugen Jebeleanu,

Radu major și ac- fune- orien- artistice.

Ion Brad și Ion Alexandru sau reportajul filmat, semnat de Marin So- rescu, au .întregit această nouă ediție a Revistei literare T.V., la certa valoare a emisiunii adăugîndu-se firesc opțiunea artistică, civică, ideologică a partici- panților. semnificativă pentru climatul general în care se desfășoară viața noastră artistică.Iată de ce apare cel puțin surprinzător tonul suficient, persiflant cu care este comentată această emisiune în revista „Luceafărul" de Sînziana Pop. Comentariul pe care-1 dedică emisiunii „Rebus literar", vrea să sugereze, prin însuși titlul său, caracterul incifrat al dezbaterii, etichetată — neașteptat ! — a nu fi fost „nici clară, nici concisă, nici la obiect". Concluziile autoarei sînt neîndoios grăbite cind afirmă că „din anchetă nu s-a înțeles nimic", că întrebările reporterului „l-au lăsat pe Horia Lovinescu într-o indiferență de gheață" sau cind, în loc să sublinieze aducerea în discuție a unor aspecte nevralgice ale cri- ■ ticii actuale, se arată nedumerită de înverșunarea unuia din participant! „pînă la sudoarea frunții" pe critică.Un asemenea mod de a comenta o emisiune literară ni se pare în dezacord cu înseși rațiunile rubricilor consacrate televiziunii. El nu poate fi de folos nici redactorilor, nici partici- panților la dialogurile găzduite pe micul ecran și cu atit mai puțin spectatorilor. Considerăm că este mai mult decit necesar ca televiziunea să asigure dezba-

terea unor probleme teoretice privind dezvoltarea literaturii noastre, orientarea creației artistice, să-și aducă o contribuție activă la formarea gustului public. Iar asemenea inițiative se cor întimpinate cu toată atenția.In loc ca recenzenta să se preocupe de ideile exprimate, de actualitatea lor, de orientarea judicioasă a emisiunii, se lasă dominată do observații de tot felul, privind aspectul formal al emisiunii, de expresii care nu i-au sunat bine. Se îndenărtea- ză astfel atenția de la fondul dezbaterii, minimali- zîndu-se nedorit o necesară și binevenită inițiativă a televiziunii. Iar punerea între ghilimele a unor ex- uresii ca literatură actuală, importantă majoră, nu are decît darul de a semăna confuzii, nu poate ajuta la stimularea unui climat propice dezbaterii de idei. A- pelînd la asemenea „artificii interpretative", i.gno- rînd importanta nroblema- ticii supuse dezbaterii, autoarea te obligă să te întrebi : „De fapt, ce nu i-a plăcut — forma sau fondul dc-hrierii analizate ?“Critica din vîrful condeiului, în numele unei false elevații spirituale, „răz-

boiul toare cu 30 țiuni azi) nu credem a onora comentariu care trebuie fie profund, eficient planul ideilor și al activității practice. O asemenea recenzie a emisiunii T.V. deconcertează cu atît mai mult cu cit observațiile publicate la rubrica revistei „Luceafărul", sub aceeași semnătură, s-au dovedit a- deSea pertinente, la obiect. Eludarea cu nejustificată pripeală. în cîteva rinduri așezate pe hîrtie cu megalomanie verbală, vine, neîndoios, în contradicție cu preocuparea — ce se cere a fi tot mai accentuată — pentru a apropia dezbaterile pe .teme culturale ale televiziunii de problemele majore, actuale, cu care se confruntă creația artistică, autorii acesteia.Cind afirma, în cadrul emisiunii. că „nevoia <’e responsabilitate definește epoca noastră", Horia Lovinescu rostea un mare a- devăr, iar cuvintele acestea au fost spuse destul de limpede și, se înțelese, fără urmă de „indiferentă O : c -f-“ S .. nu fJ o '- servat autoarea recenziei tocmai acest lucru ?

rece" purtat de au- cu „clișee in urină de ani" (de fapt, nope deplin actuale Si un să în

Nicolae DRAGOȘ

Pentru tinerii spectatori
Ni se anunță două inițiative interesante. Ambele vizează atragerea către dramaturgie și la teatru a celor mai tineri și „de viitor" spectatori : cei care se află azi pe băncile școlilor, cei care învață azi — pe baza programei analitice — despre Hasdeu, Alecsandri și Caragiale, despre Eschil și Shakespeare.Cea dinții inițiativă la care ne referim : matineele școlare.

„Stagiunea pentru elevi" va debuta, in București, cu „Coana Chirița" și va include : „Jocul de-a vacanța", „Săptămîna patimilor" (Teatrul Național), „O scrisoare pierdută", „Valentin și Valentina" (Teatrul „Bu- landra"), „Stana", „Omul care...", „Petru Rareș" (Teatrul „Nottara"), „Vicleniile lui Scapin", „Antigona" (Teatrul Mic), „Meșterul Manole", „Măsură pentru măsură" (Teatrul Ciulești).

Așteptăm cu interes debutul unor stagiuni pentru elevi și în celelalte mari o- rașe ale țării. (Să remarcăm, de data aceasta, în treacăt, că răspunderea acestor matinee va obliga teatrele pe de o parte să-și reia și să-și reîmprospăteze o parte' dintre montările mai vechi — creindu-și un adevărat „fond de aur" activ, iar pe de altă parte să își conceapă repertoriul dintr-o perspectivă mai pronunțat educativă).Cea despre luarea, ciclului sprijinul școlii".Semnalind măsurile de mai sus cu aprecierile de rigoare, ne punem întrebarea : care este răspunsul . i

de-a doua măsură care e vorba : re- pe calea undelor, a „Radiodifuziunea in

creator pe care îl dă școala ? Și nu ne gindim atit la „mobilizarea" în vederea unor săli arhipline (deși natura acesteia, modul cum ea șe face ar trebui preocupe de asemenea), ci mai ales la altceva. La modul în care profesorii, cadrele de specialitate vor folosi prilejul vizionărilor și audierilor — pînă la urmă colective — pentru a contribui, la rîndul lor, la a- propierea elevilor de teatru ; la familiarizarea lor cu legile și specificul genului, cu marile teme ale dramaturgiei ; la apropierea lor de natura particulară a convenției teatrale sau de tainele riccști.

să

interpretării acto-
N. STANCU

344 de clișee uzate
Nu este rău că autorii de romane polițiste caută modalitățile de a se emancipa de. sub tutela unor tipare consacrate. Unii încearcă exploatarea disponibilităților mai puțin sau deloc folosite ale genului, sub aceeași veche heraldică a aventurii. Alții sesizează necesitatea înnoirilor și simt o anume atracție pentru intriga polițistă complicată prin investigații psihologice și explorări ale stărilor tulburi din subconștient. Printre aceștia se numără și Anton Iordache. semnatarul romanului A- tnurgui lagunei (Editura „Cartea Românească"). Autorul tine, încă din subtitlu, să-și avertizeze cititorii că vor fi martori la „o investigație psihologică", tncercind chiar să le stîr- nească interesul față de desfășurarea ei și printr-un motto biblic despre corecția morală aplicată fratricidului : „— Unde este fratele tău, Abel ? — Nu știu. Sint

eu păzitorul fratelui meu ?— Ce-ai făcut ? Glasul fratelui tău strigă din pămînt U mine". Astfel debutează investigația asupra unui o- mor. investigație închinată— aflăm dintr-o altă contrapagină — „Idealului de frumos, în general, și Clau- diei Cardinale, în special". O aglomerare de „dedicații". Să citim totuși ce se petrece in cele 344 de pagini. Treptat, treptat, cu fiecare capitol citit, creditul acordat subtitlului (și autorului !) pierde din consistentă. în mod logic ne-am fi așteptat să găsim un conflict puternic in care să fie implicate personaje definind tipologii dintre cele mai diverse și mai antagonice. Altfel spus, ceva care să ateste adecvarea materiei narative Ia ceea ce autorul numește „investigație psihologică".Cind colo, ne găsim în fața unei povestiri diluate, superficiale, cu o sumedenie de meandre inutile.

îmbrăcate foarte «umăr In veșminte de roman analitic. Procurorul Radu Cruțiu, pasionat criminalist bucu- reștean, intuiește că în dispariția arhitectului Grigore Bocancea (pusă pe seama unei sinucideri) se ascunde de fapt o crimă. în consecință. își înoepe ancheta, o analiză minuțioasă și iritant de asemănătoare cu obișnuitele clișee ce circulă în romanele polițiste de duzină. Toată această analiză e concepută la un mod simplist, frizind facilul și artificialul. Această impresie o lasă nu atit paliditatea conflictului rezolvat prin lovitura de teatru din final : apariția „dispărutului" și elucidarea mobilului tentativei de omor i s -ipe .ante !),cit includerea în acțiune a unor personaje secundare confuz sau unilateral conturate (tînăra jurnalistă, uriașii Vanca și Pete, Ofe- lia. felceriță cu moravuri dubioase, ce seamănă izbitor cu Claudia Cardinale), în total, o lume de semidoct!, de indivizi din „lagună", care lungesc acțiunea, o complică, fără a aduce nimic nou nici la e- lucidarea enigmei polițiste și nici la potențarea rîv- nitei ce'. rati au o debita banalități. Nu dăm decît două exemple, deși ele ar putea fi luate de oriunde : „O via'ă personală desăvirsită nu există decît în romane", „O femeie e mai slabă decit un bărbat, orice s-ar spune. Se înțelege că-i mai slabă.E lucru constatat". Cartea este suprasaturată de dia- loguri-mamut în care diverși Ipochimeni se dedau unui neostoit schimb de fraze banale, care duc toate spre „lagunele" unul limbaj întristător de plat

investigații psihologi- Acești indivizi ta-* de atitudini sceptice mare capacitate de a

Ion LUCA

dinei și cu spiritul ei, nu-1 este Îngăduit să scrie de mântuială si la în- timplare, fără artă.Unii scriitori, totuși, lucrează așa. Lasă fraza să țișnească și să se aștearnă pe hirtie fără s-o mai cioplească. Li se pare că dacă scriu așa, scrisul lor va căpăta naturalețe, „spontaneitate", „autenticitate". Spontaneitatea și autenticitatea de care se vorbește atîta nu se capătă. Vezi spontan și scrii autentic (ca să întrebuințăm aceste cuvinte atit de des repetate în critică) dacă ai a- ceastă inclinare temperamentală. Dar cind scrii trebuie să scrii frumos, cu artă literară și nu să arunci vorbele parcă cu lopata, lăsîndu-le să se »- șeze unde se întîmplă. Scrisul scriitorului cere organizare, disciplină, gust, pregătire. Dacă toate acestea/ nu există, atunci ajungi repede la scrisul fără echilibru și fără măsură, scrisul automatic pe care îl proclamau suprarealiștii în chip drept cea mai înaltă formă literară, pe cind, în realitate, el este negarea literaturii.Desigur, pe de altă parte, că o căutare cu orice preț a strălucirii artistice poate să dea loc la excese și deformatii. Ea poate duce fie la un metaforism prolix, fie la un purism al formei, sec și rece. Dar acestea sint excese. Scrisul frumos este una dintre cele mai înalte însușiri ale scriitorului. Dragostea față de cuvîn- tul scris, de frumusețea frazei, munca pentru găsirea expresiei celei mai potrivite, căutarea termenului exact și, în același timp, grija de a păstra mereu cadența și echilibrul perioadelor. precum și adaptarea stilului la subiect cu toate schimbările de culoare și de ton, acestea sint adevărate îndeletniciri de scriitor și nici un scriitor adevărat nu le poate disprețul fără a dispretui odată cu ele însuși talentul său, însăși firea lui de scriitor.A scrie frumos, adică a orîndui vorbele într-un fel deosebit și original și a le da o cadență și armonie personală, este o însușire pe care trebuie s-o ai, în germen cel puțin, de la început. Această însușire se cultivă și se desăvirșește prin multă lectură, prin studiu, prin exercițiu.Unii scriitori, in grija lor de a scrie cit mai realist și cit mai aproape de viată, cred că vor izbuti și mai bine acest lucru dacă vor întrebuința un stil neglijent și chiar puțin mahala- gesc citeodată. plin de expresii parcă înadins alese ca să fie cit mai triviale. Odată pornit pe calea aceasta, un scriitor e ispitit să confunde stilul realist cu stilul trivial și să creadă deci că lipsa de artă este o calitate și că a scrie simplu și limpede înseamnă a scrie searbăd »i fără culoare.Un scriitor nu dacă zugrăvește besc trivial sau este nevoie numaidecât ca și în părțile de narațiune epică descripție, așadar acolo unde bește el și nu personajele lui se exprime trivial, afectat sau stilcit. Autorul trebuie să-și păstreze față de personajele lui independenta, nu are nevoie pentru a fi, chipurile, mai veridic, să șe identifice pînă într-a- tita cu personajele lui incit să vorbească și el ca ele. Realismul e departe de a se confunda cu trivialitatea și cei mai buni scriitori realiști sint cei mai mari artiști. Dacă disprețuiește scrisul frumos și arta literară, scriitorul contribuie chiar numai prin aceasta la stricarea limbii, pe care el are tocmai datoria l-o apere de stricăciune.

absurd

trebuie să creadă că oameni care vor- afectat sau stilcit el — și de vor- — să
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«ffl&g exigențele eticii socialiste
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„O TRĂSĂTURĂ DE BAZĂ A PROFILULUI MORAL AL MEMBRILOR DE PARTID, A TINERILOR COMUNIȘTI TREBUIE 
SA FIE ÎNALTA CONȘTIINȚĂ PROFESIONALĂ, RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SARCI

NILOR ÎNCREDINȚATE, INTOLERANȚA FAȚĂ DE CHIUL, SUPERFICIALITATE SAU INDISCIPLINĂ ÎN MUNCĂ"

(9in Proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste)

r ?V

FIȘIER SOCIAL’.>V; * i'‘ ■
în dezacord

Răspundem pentru tu sintem comuniști. 
Sintem comuniști pentru cu răspundem/

,, Egoismul la noi? Chiar dacă 
mai are portițe de intrare, i-am 

deschis porți largi de ieșire11

Un tînăr lucrează concentrat, ușor încovoiat asupra strungului, la prelucrarea unei piese. Deodată observă în structura intimă a metalului o ușoară deformație, greu sesizabilă la o privire neatentă. O deformație care însă, mai tîrziu, cînd reperul își va lua locul în corpul răscolit de continue vibrații al motorului, ar putea să producă cine știe ce necazuri, în cea mai optimistă situație scurtind simțitor durata de funcționare a unei instalații în care s-au investit materiale, bani, muncă, timp. Alarmat, tinărul cercetează cu atenție și celelalte repere de același gen pe care le lucrase : a- ceeași deformație, aproape invizibilă.O clipă tinărul ezită, șirul de piese e aproape terminat, prelucrarea îi luase citeva ore, iar rebutarea, în pofida faptului că el n-are nici o vină, i-ar micșora și lui sensibil cîștigul pe ziua i, dacă, mai departe, ducției, nimeni nurespectivă. Dar , pe filiera pro- i va observa de-

fectul ? Ezitarea n-a durat d'ecît o clipă : cu un gest hotărît, tînărul a desprins reperul din mașină, apoi s-a dus la maistrul de schimb ce- rîndu-i să rebuteze toate piesele.Pe tînăr îl cheamă Ștefan Iones- cu. E muncitor în secția prelucrări a uzinei „Timpuri noi“. E comunist....Pornim pe firul acestui fapt. Mai bine-zis, pe firul IDEII pe care o ilustrează, al SPIRITULUI care l-a generat. Din numeroasele convorbiri pe care4e-am avut în uzină cu oameni dintre cei mai diverși — muncitori și ingineri, tineri și virstnici — s-a desprins cu limpezimea cristalului că spiritul de răspundere nu e în societatea noastră o abstracție, un simplu imperativ moral frumos formulat, ci o realitate etică implicată snita de fapte, mari ale cotidianului.— Fiecare clipă a colectiv de muncă — observa pe bună dreptate inginerul Trandafir

Ilina — presupune o opțiune și orice opțiune înseamnă o răspundere : fără asta e de neconceput să exiști ca om demn de stima și respectul celor din jur. Firește, una e răspunderea pentru mica postață pe care lucrezi, pentru terenul limitat al activității tale obișnuite, răsplătită prin salariu, și altul e sensul major al răspunderii comuniste, care cuprinde neapărat, dar și depășește, sfera obligațiilor de serviciu. Referindu-ne chiar la faptul care â declanșat discuția noastră, reiese limpede că, deși se mai strecoară prin unele portițe, noi i-am deschis egoismului porți largi a'e ieșire.în relatările oamenilor din uzină revin adesea — și e firesc să așa — momentele deosebite — tuațiile care, scot mai puternic relief responsabilitatea, spiritul răspundere al tovarășilor lor.— întîmplarea pe care v-o povestesc s-a petrecut acum cîteva luni, mai precis în ajunul sărbătorii de 23 August — ne spunea Ton Breazu, președintele comitetului sindicatului. Oamenii erau gata de plecare, domnea de-acum atmosfera sărbătorească, dar brusc cubiloul de la turnătorie s-a înclinat. Asta amenința cu oprirea producției în întreaga uzină. F. de la' sine înțeles : dacă nu e

fie si- in de

nemijlocit in sau mărunte,vieții într-un fonta topită, nu sînt nici

Un lanț cu toate
I fi

jir MU

piese turnate, iar dacă nu sînt piese turnate nici sectorul de prelucrare, nici montajul n-au ce fac?, stau. Fără nici un ordin de sus, fără nici o indicație superioară, dindu-și seama că se conturează la orizont pericolul unor pagube de milioane, comuniștii din sectorul mecanic-șef au luat hotărîrea de a rămîne în zilele de 23 și 24 august în uzină ca să repare defecțiunea. Li s-au alăturat și alți muncitori. Au lucrat patruzeci și opt de ore, aproape fără întrerupere, în condiții nespus de grele. A fost, aș spune, și o adevărată solidaritate a familiilor. Nevestele, în loc să se supere că soții lor nu sînt acasă cînd toată lumea era în sărbătoare, le-au adus tot timpul mincare cu sufertașul. Oameni ca Gheorghe Baltă, secretarul organizației de bază de la mecanic- șef, Florea Ciobanu, Ion Tudor și alții n-au închis in acest răstimp ochii : luau cîte o dușcă de cafea și iar se puneau pe treabă. Fapt e că în ziua de 25 august turnătoria a avut fontă și uzina și-a reluat ritmul obișnuit al producției de parcă nimic nu s-ar fi întîmplat...— Ar trebui să arătăm și altceva — ține să evidențieze matrițerul Dumitru Anton — și anume că nimeni dintre cei care au făcut față acestor împrejurări ieșite din comun nu s-a bătut după aceea cu pumnu-n piept că e erou : nu, ei au socotit doar că și-au făcut pur și simplu datoria...La drept vorbind, acesta și este sensul real al adevăratei responsabilități comuniste : să te consideri mereu, în orice clipă, la datorie. Iar cit privește întruchipările concrete ale acelui echivalent moral al răspunderii, care e simțul datoriei, ni s-au adus la cunoștință un șir de fapte mai mult decît grăitoare. Ni s-OWl*1 bunăoară., -despre, unul dț^adiiaiăprezentanțy,, gp a»__ inc ictAăLăjjL'zi-nă' ’’feSSiOfiis: .. fcu<Wp^i---nurhit și „mină de aur" (poate pen-

Scurtă consfătuire în doi la turnă
torie: Marin Turcu și Alfred Kroner

LC

tru că mina lui cea mai îndemî- natică are, de pe urma unui accident de muncă, numai două degete !), cel care, atunci cînd s-a făcut simțită o lipsă acută de scule, pentru prelucrare, a recondiționat cu mîi- nile lui peste o mie de cuțite cu plăcuțe vidia și a stat lingă fiecare mașină să vadă cum merge cuțitul, dacă e bun, dacă nu trebuie remediat. Sau despre Marin Turcu, secretarul organizației de bază de la turnătorie, care, atunci cina' a primit sarcina să toarne blocul motor de douăzeci de cai-putere, n-a avut liniște, l-a luat cu el pe tînărul inginer comunist Alfred Kroner, s-au dus impreună la prelucrări, au văzut ce hibe are piesa turnată, apoi au făcut propuneri de remediere pină ce s-a redus greutatea blocului la turnare cu vreo două sute de kilograme...Impresia covîrșitoare cu care pleci din mijlocul harnicului colectiv al vechii citadele a „Lemaître“-ului este de trăire a sentimentului răspunderii Ia cea mai înaltă tensiune morală. „Răspundem pentru că sîntem comuniști., Sîntem comuniști răspundem" — e‘in peri- TîmpuriLor no!" un leit-
Victor BÎRLADEANU

*
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Pentru mine n-aș fi făcut asta;I!

dar era vorba de interesele 
obștii... “

La C.A.P. Grivița — Galați erau o mulțime de lucrări — la vie, la grădină, la floarea-soarelui — și primul din cele cinci controale in lanul de porumb, care să constate cît de corectă este executată castrarea, a găsit un procent de vîrfuri neadmis :— Că doar n-o fi foc pentru o mustață, două în plus ! — a zis careva. , ,Au sărit eu toții : „Că atunci de ce naiba s-a mai muncit cu soarele în creștetul capului ? Că au socotit alții pină la ultimul știulete, cine zice așa are minte puțină și habar n-are că se pierd 230 000 lei. Las* că, de era să se risipească și un leu, și tot nu se cădea să te arăți ■darnic-. Pentru că nu e numai leul tău...“.Era ora 9 dimineața și înfruntarea asta avea loc acolo, în lan. „Soluția ? Să luăm cu fiecare plantă".— Dar să tot fie lioane !...— Sînt milioaneleA sărit în ajutor Dumitru Săndel, de
toții, la rind,vreo trei mi-noastre...și brigada lui _ _________________ _____ la grădina de legume. Soarele urca, urca. începuse să frigă al naibii. Lanul — îm-pînzit de la un cap la altul. Pînă seara, nu mai tîrziu decît pina seara, toate vîrfurile trebuiau rupte. Au izbutit. Pentru că toți au acționat ca unul. O singură voință dădea viață nouă lanului de porumb destinat miracolului de a naște alte lanuri : voința comunistă a unor oameni invățați cu munca, harnici. Care și-au făcut un adevărat cuvînt de ordine din efortul responsabil pentru binele obștii. Bine din care se trage statornic, trainic, binele tuturor.... Nu departe de lanul cu porumb, pentru prima dată în această parte a țării — cu ajutorul specialiștilor de la Institutul de cercetări pentru eereale și plante tehnice-Fundulea, de la Laboratorul de control al semințelor Galați — pe 50 de hectare s-a cultivat H.S.-52. Mai exact „ hibridul simplu 52, de floarea- soarelui... Totul a reprezentat o problemă, începînd cu fixarea locului. Inițial se stabilise în „linia a treia", dar lucrurile le-a dat peste cap brigadierul Frangu Pleșa :— Nu s-a socotit bine. Acolo nu-s șase ani de cînd am mai avut floare. Și aud că nu-i bine sub șase. . _Nu, nu era bine să se revină cu aceeași cultură decît, dacă, categoric, au trecut minimum șase ani. Apoi : să fie la cel puțin 200 metri depărtare de lanul cultivat cu un an înainte cu floarea-soarelui și la 1 500 metri de cel în cultură. Și aveați pe aproape floarea-soarelui și cooperatorii din Cudalbi, și cei din Costache Negri.— Că doar nu ne veți cere să ne mutăm ? , , .— Doar cu cîteva sute de metri. Sîntem vecini și nu-i frumos să nu ne înțelegem !...S-au înțeles. Și așa lanul de hibridare a florii-soarelui, lan de 50 de hectare, a ieșit, „strecurat" printre acești nu, lung de aproape trei kilometri. La semănat sint chemați cooperatorii, tractoriștii și

li se zice că treaba asta se va face cu totul și cu totul deosebit.Tractoriștii Emil Angheiuță și Panică Preda, și nu numai ci, au replicat :— Ne-om descurca. Nu-i dată cînd semănăm.— Ba ceea ce o să faceți o să fie prima dată.— Adică ?— Adică — tractoarele și nătorile să fie, mai întii... i— N-ați vrea să le și... lăm ?— Fără glumă : trebuie spălate. Iar la control să nu găsim vreo sămînță, nici una singură, rătăcită cine știe prin ce ungher.Echipele lui Hulparu, Alexandru și Munteanu și ele acolo :— Noi ce facem ?— Deocamdată — control la... buzunare. Să. nu fi venit careva de acasă cu vreo sămînță.— Ei, nici chiar așa !...— Ba chiar așa...— Măi fir-ar să fie de treabă, ride acum Mihai Apetroaie. Nu auzisem încă de hibridarea florii-soa- relul. Apoi : nici pînă atunci nu ne bătusem noi joc de munca noastră. Dar acum, după cît de serios se puneau lucrurile, nc dădeam seama cu toții că trebuie să fie ceva...îl ascultăm pe Apetroaie :— Mergeam în genunchi, om mare, cît era lanul de lung. Să vedem care-i planta bună, să smulgem pe cea care nu făcea trebuință. Cîțiva au făcut scurtă la încheieturi și au plecat la mai ușor. Cîțiva doar. Restul ne-am zis : om vedea noi cum va fi și cu normele, după ce lanul de floarea-soarelui va fi dus la bun sfîrșit. Și erau, numai pe rindurile tată, patruzeci de mii la hectar, iar pe rindurile mamă încă o dată pe atîta... Ce să zic : răspunderea era și pe umerii noștri, _ nu numai a conducerii cooperativei, a tovarășului inginer Nicolae Bărăgan. Spun drept : pentru mine n-aș fi făcut asta ; dar era vorba de interesele obștii. <Tovarășul inginer ?— închideam ochii și vedeam galben. Toată noaptea mă obseda culoarea asta. De ce ? S-apropia înflorirea florii-soarelui și capitulele de o anume nuanță — abia sesizabilă — trebuiau rupte. M-am dus la doctor și am întrebat : „Cît poate să reziste un om la invazia asta de galben ? Ca nu cumva să încurce culorile". N-a știut să-mi răspundă. Eram cinci oameni în lan, venise și tovarășa inginer Tabacu, de la Laboratorul de controlul semințelor din Galați, și aveam unele îndoieli că totul va decurge ca la carte...Poate că îndoielile vin atunci și cînd exigențele sînt urcate la parametri neatinși pînă atunci. Așa cum ziceau cooperatorii și mecanizatorii, se mai cultivase floarea-soarelui pe aici Dar nu așa ! îndoielile erau apoi generate și de răspunderea sporită pentru soarta celor 50 de hectare rezervate lui H.S.-52. Dar inginerul Nicolae Bărăgan avea să se convingă de faptul că toți cooperatorii antrenați în această — să-i spunem fără sentimentul că rostim vorbe mari — misiune știau să-și

primaacumi semă- spălate. niche-

facă exemplar datoria. Au fost scoase din cultură, fir cu fir, aproape 3 milioane de plante. De la 80 000 fire la hectar pe rindurile mamă s-a ajuns la 26 000—27 000 cit era indicat. Oamenii au învățat repede beteșugurile caracteristice u- nora dintre plante, au devenit „doctori" in materie, și astfel cele 50 de hectare au produs sămînța de aur pentru aproximativ 6 000 de hectare.— Ai mai merge în genunchi, prin lan, pentru H.S.-52, tovarășe Apetroaie ?Ne-a răspuns :— Noi facem ce trebuie făcut. Sintem comuniști și înțelegem lucrurile astea fără prea multă vorbă.Comunist este și Gicu Cormuș. Și mulți, foarte mulți din echipele lui Hulparu, Munteanu și Alexandru. Și inginerul Nicolae Bărăgan este comunist. L-au primit în rindurile lor cooperatorii comuniști din aceste locuri, după ce â dat, alături de ei, cel mai greu examen... acela de agronom pasionat și de om.
Iile TANASACHE

r

.cu fatalitatea

în carnetul cu însemnări zilnice ale secretarului comitetului de partid de la Lotru, notițele despre „o- perațiunea C.T.Z." sint înscrise cu majuscule, iar numele maistrului electrician Lazăr Francisc este subliniat de cîteva ori.De ce ? Pentru că — ne-a explicat autorul însemnărilor — adevăratul caracter al omului se dezvăluie in luptă, în înfruntarea cu greutățile, cu neprevăzutul, iar „operațiunea C.T.Z." și atitudinea maistrului Lazăr Francisc în cadrul ei ne-au confirmat pe deplin acest adevăr... Iată despre ce este vorba : într-o zi s-a defectat grav motorul electric al unui C.T.Z., mașină complicată a cărei reparație ar fi necesitat trimiterea motorului la fabrica producătoare, peste hotare. Lucru care ar fi însemnat cel puțin trei luni de stagnare pentru mașina respectivă, a cărei producție lunară reprezintă nu mai puțin de cinci milioane de lei. Situație dificilă — intîrzierea planului, pierderi materiale, încurcarea operațiunilor următoare — dar ne resemnasem : n-aveam aici, în creierii munților, condițiile de uzină și laborator necesare reparațiilor... Un singur om n-a fost de acord cu... fatalitatea : maistrul Lazăr Francisc, care, impreună cu oamenii săi. s-a înverșunat să efectueze IuCrarea la fața locului, cu mijloacele pe care le aveam pe atunci la îndemînă. îmbogățite prin ingeniozitatea meseriașilor. Dar evenimentele producției — ca și ale vieții — nu sînt ca o apă lină, fără surprize, fără greutățile neprevăzute care-ți solicită nu numai priceperea tehnică, ci și valoarea umană. Pe scurt : reparația n-a reușit de la început. Mai mult, la un moment dat. eșecul a căpătat aspectul unei nerespectări de haremuri, al unei pagube aduse avutului obștesc, părind să confirme temerile unor sceptici care numiseră acțiunea aceasta o „aventură". Au urmat cercetări, comisii, s-a ivit, aproape certă, perspectiva unor sancțiuni pentru harnicul maistru... Numai că el nu s-a speriat, n-a dat înapoi. Sigur pe dreptatea sa, pe adevărul său — priceperea profesională impulsionată de imperativul producției — a continuat,' cu orice risc, efectuarea reparațiilor. Și nu s-a lăsat pînă n-a izbutit : motorul a mers, la modul optim, în termenul fixat Fapt pentru care maistrul a fost felicitat, recompensat... Și dintr-o dată, adevărul maistrului a devenit limpede, a fost însușit de toți cei din jur, chiar și de cei mai sceptici. De atunci, pe șantierul nostru toate reparațiile de acest gen se fac la fața locului. Argumentul exemplului concret și-a îndeplinit astfel misiunea etică : aceea de a transforma cazul de excepție in mișcare generală.de excepție in mișcare generală.
Petre DRAGUIntr-o duminică — un accident de circulație. Aproape de Mără- șești. Un accident grav, de-ți vine să fugi, să nu te uiți, un amestec apocaliptic de fierărie, cioburi și sînge. Sub sfărimăturile răsturnate — doi sau mai oameni. Nici nu se putea ge bine ciți sînt și în ce stare._____r__________ _____ ...... locului s-au aflat trei bărbați cu soțiile lor. Oameni plecați — poate — in căutarea liniștii, care au ajuns la locul nenorocirii mai înainte de a se stinge ultimele ecouri ale izbiturii.Cum au reacționat cei șase oameni poate corespunde comportărilor multora dintre noi. Dar ceea ce a uimit pe cunoscătorii întîmplării a fost decizia și omenia cu care acei oameni și-au îndeplinit intenția lor de a-și ajuta pînă la capăt semenii loviți de nenorocire. Metodic, curajos. Au degajat rapid răniții. Au pansat, au șters, au legat. Și-au smuls hainele pentru a improviza foșe. Cînd n-au mai ajuns legăturile pentru un braț rupt, unul dintre bărbați a smuls fără șovăire baticul soției sale Batic pe care, probabil, i-1 dăduse în dar.Este aproape de prisos să spunem că ajutorul nu s-a limitat la atît. I-au luat pe răniți, i-au dus la un spital, apoi la altul, pînă au fost siguri că se poate face totul pentru recuperarea accidcntaților. Au dat nu un prim sau mic ajutor, ci au făcut totul pentru salvarea semenilor.Fapta am aflat-o dintr-o amplă și mișcătoare scrisoare de mulțumire adresată de T. Cănescu, inginer șef La uzina „Electroaparataj", ministrului forțelor, armate. Pentru că cei trei bărbații, erau--ofițeri, Kit. col. NifiPMs, „ Ionescu, It. col. Cristea Zăharia, U. col. Ștefan Leescu.

Omenește,
despre omeniePrintre primii trecuți pe la fața

mașinii mulți distin

vpj i,î',l‘s
s. PONCU

Două generații : veteranul Alexe Micu și tînărul strungar Ștefan lonescuEoto : M. Cioc

Am în față o fetiță care nu mai știe să ridă. Din cînd in cînd prin fața ochilor îi zboară imagini fugare ce-i amintesc de viața tihnită pe care o ducea în sinul familiei cîndva, cu numai cîțiva ani în urmă. Atunci numai, în fulgerarea clipei, simte nevoia să zîmbească. crispat. Fetița va împlini peste o lună 11 ani. La vîrsta ei copiii încep să înțeleagă că oamenii din jurul lor sînt buni, preocupați și plini de griji pentru cei mici. La anii ei in școală copiii învață să urmeze exemplul părinților, să-și iubească și să-și respecte mama.Fetița despre care e vorba învață și ea aceste lucruri. în fiecare zi însă, cind se întoarce acasă, reintră într-o atmosferă cane-i strecoară in suflet îndoiala, pentru că aici își aduce aminte de propria ei mamă, pe care o știe atît de bine.Mama despre care este vorba trăiește undeva, in județul Bistrița-Nâ- săud. la citeva sute de kilometri departe de ea. Este tînără, zveltă, plăcută la înfățișare. Pe buze arborează un zimbet caracteristic omului lipsit de griji. — „De cît timp nu v-ați văzut- fetița ?“ — „De aproape un an“.‘ — „Peste citeva zile vom vorbi cu ea. Ce să-i spunem din partea mamei ?“. — .,? ? ! Spuneți-i ce vreți !“. în clipa următoare se cutremură_ ca scuturată de friguri, incercînd tul revine....Ca și cum nu și-ar iăscă viața". Ca și cum acumulat mari și ireversibile răspunderi....Zîmbește. Este exact zîmbetul care-i lipsește fetiței. E o hoață de zîmbete. Zîmbete furate de la proprii copii.

Hoața
de zîmbeteO face însă într-un mod nefiresc,

să îndepărteze o imagine incomodă. Dar zîmbe-fi părăsit familia pentru a fi liberă „să-și tră- ar putea șterge cu buretele o viață în care a
t

Ion POPA J

Duminica seara tramvaiul scirțîie mai plăcut. Este ora la care vagoanele, nici prea aglomerate, nici prea pustii, poartă pasageri od.hniți și eleganți. Calmul și Bunăvoință li se citește in ocni. E duminica lor, e liniștea lor. Le cele mai multe ori nu le-o strica nimeni.Duminică 20 august, sea- Tel, i«d*uVa.ul «j z.UruXLCcLllt:<i k plăcut și scirțîia la curbe, cu tot z&oiuo.ui lu., în vagon părea să fie liniște ca ae bibliotecă. Pasagerii veneau care de la o vizită, care de la o aniversare, ae la o partidă ae rummy, ae la un bolnav care „azi s-a simțit mai bine". Doi dintre ei veneau s.gur ae ia Ci.itix.a. Văzuseră un film hazliu și se gîndeau la el. Fiecare pasager se gindea la cite ceva cînd tramvaiul 5 a o- prit în alta suiție și mampu- lantul a deschis ușile. Era stația „Aviator Beller".Atunci, acolo, au năvălit aceia.Prin față. B.neînțeles. De ce bineînțeles ? Pentru că forța și brutalitatea trebuie să lie din. capul locului arbitrare, sfidătoare. Era o seară de vară, sfîrșit de august, dar pe ușa cin față a tramvaiului intraseră parcă nu doi lui. O buiă de răceală a pătruns în dummical.în acea clipă a vehiculului luminat blind, galben, a înghețat. Oamenii au întors, unii spatele, alții privirea, alții și-au lăsat, fruntea.Iar ei au început reprezentația Făcea parte <" programul lor. Aveau și distracția lor. Veneau de un botez, petrecuseră și căutau și ei un sfîrșit al zilei libere. Numai că, in concepția lor, destinderea trebuia făcută pe seama celorlalți, din liniștea celorlalți, cu răbdarea celorlalți. Răbdarea, capacitatea unora

oameni, ci visco-pacea vagonuluiTihna de pină
din i ei > laei,in

de a înghiți totul, de a suporta orice și. pină la siirșit, de a-și morfoli indignarea fără a-i da curs, toate acestea făceau parte instinctiv din calculul lor. Presimțeau că nu li se va opune rezistență. Presimțeau că li se va tolera. Pe asta mizau...Și-au început : au înjurat ; au îmbrînciț ; au rostogolit trivialități ; au făcut aluzii grosolane ; s-au urcat cu picioarele pe scaune ;

faptului că doi descreierați (tată și fiu I) puteau anihila capacitatea de ripostă a u- nui grup de oameni. Fiecare victimă a dezlănțuirilor vulgare își apăra bucățica lui de liniște, ducea Ia ochi peticuțul lui de bun simț, aprecia că și fără el lucrurile se vor lămuri pentru că proasta creștere, pornirile instinctuale, comportarea împotriva legii nu pot de- cit să se împotmolească.

tate nu i se poate reproșa lui ------- ~ .timid, lingă m urat.ne, pe ționat, fi deranjat pentru o clipă mirele și mireasa, nașii și socrii, fotograful, cavalerii și domnișoarele de onoare. Poate. Poate că s-ar fi opus.Dar așa s-au făcut că nu văd, că nu aud. „Mutu“ a

,Mutu“. Dac-ar fi fost privitorii adunați pe cununie n-ar fi tre- Cei aflați pe margi- sub ziduri, ar fi acar fi dat alarma, ar
sei),frică. Pentru cătură de altfel), dar tînăru- lui i-a fost îl chema nu oricine;— Cine sînt alea ?Poate c-a rostit chiar cuvînt urii. Băiatul spus. Era o fată din cartier și verișoara ei, din Rahova, sosită cu părinții în vizită. O fată de treisprezece ani 1 1-T Hm 1Și „Mutu" a traversat cu pas decis strada. A prins-o de mină pe fetița impube-

un
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„PROCESUL COMPLICITĂȚII MORALE"

Tactica broaștei țestoase
au urlat ■ au răcnit; l-au bătut pe manipulant încer- cînd să conducă ei tramvaiul ; iar pasagerii, cînd n-au mai puiuț răbda, au început să coboare cîte unul. Conform „legii" imperturbahili- tății. Huliganii își luau rămas bun de la ei dîndu-Ib cîte un picior în spate. Plă- tindu-le. restul la „prețul" toleranței.Retrospectiv privită, pasivitatea „spectatorilor" este un caz tipic de ADEVARATA COMPLICITATE MORALA Ca să înțelegem atitudinea trebuie să o privim pe toate fețele. Fiecare dintre cei care au înghițit jignirile și s-au retras plătea cu o umilință de moment liniștea serii a- cdeia. Nu se amestecau ca să nu se complice. își astupau urechile ca să nu se înfurie. Plecau ca să nu se co. boare la nivelul celor doi. Or. tocmai aceasta era greșeala !Aici e cheia înțelegerii

Dar oare resemnarea spectatorilor pasivi nu este și ea împotriva moralei ? Prin consecințele ei îndepărtate, prin proporțiile nestăvilite la timp ale arbitrariului, asistentul imperturbabil nu subscrie la faptul Neîndoielnic, da 1 în plus însă, retragerea meic, fiecare lui, mai este imorală ceva. Prin micul ei egoism. Prin faptul că se face în speranța și datorită părerii că ceilalți vor interveni.într-o altă duminică seara — 1 octombrie — era nuntă mare în Herăstrău. Erau nunți în tot. Bucureș- tiul, dar numai la cea din Herăstrău a apărut el. „Mutu". Poate că porecla i se trage de la oarecare sărăcie In grai, sau poate a vorbit mai greu ca prunc, ori era tăcuf la școală, că tot n-a terminat decît două clase. Orice numai timidi-

ant'soclal ?aceea, de în cochilia prin >ism.

apărut clătinîndu-se pe trotuarul de vizavi. Băuse. De fericire sau pentru că așa e obiceiul taților. Zi mare pentru el. îi născuse femeja al doilea copil. „Mutu" se întorcea de la maternitate, cu popas mai lung la un bufet. Făcuse cinste, n-a avut pe cine să invite, e un om fără prieteni, dar s-a simțit dator să dea de băut primului bărbat ieșit în cale.. Un obraz avem doar ! Și-o „omenie" !.Pe lingă nuntă — fel de fel de privitori. Mai pe de lături, cum e obiceiul, zburdă puștlmea „Mutu" s-a oprit și a privit de vizavi. Ochii lui încețoșați au un grupuleț retras, persoane. Un băiat și fete. L-a chemat pe cu un semn din deget,tul, șovăitor, a traversat. Are 17 ani, e mai voinic decît „Mutu" (om mic de sta-

fixatTrei două băiat Băia-

ră. I-a răsucit brațul la spate și a tîrît-o după el. A trecut pe lingă nuntă, a depășit colțul, s-a depărtat pe străzi, s-a afundat în parc. Fetița se zbătea, țipa ca din gură de șarpe, încerca să scape, cerea ajutor. Oamenii și-au văzut de cununie, de poze, de bomboane, de confeti. Cîțiva au fugit. O femeie a anunțat părinții. Prea puțin, prea nedecis, prea tîrziu. „Mutu" s-a dus unde a vrut el, cu victima răpită ca de un balaur, s-a refugiat In întuneric și și-a făcut „nunta" lui barbară, In praf.A . nenoroci viața unei copile de treisprezece ani nu e totuna cu a face scandal în tramvai ; complicitatea pasivă, morală, a celor din jur trebuie să aibă alte explicații. Și are. „Mutu" era temut. „Mutu" era cuți- tarul cartierului. „Mutu" era regele friciiFărîmiturile de ingăduin-

ță apar astfel dispersate nu numai pe persoane, ci și In timp. Ani de zile de tolerant’, nare a celor din jur au protejat și au sporit pe rînd cutezanța respectivului pînă ce el a ajuns la atîta îndrăzneală. Speranța secretă că alții vor interveni, din primul caz, îmbracă aici aspectul lui altcindva. Un e- tern .„poate mîine" pentru a-1 pune la punct. Dar cu fiecare „mîine" individul devine mai îndrăzneț, mai aparent puternic, mai periculos. Unul ca el nu-și limitează poftele, nu-și aleg» armele, nu caută argumenta și explicații. „Forța" lut stă tocmai în lipsa de riposta ain partea celorlalți.Necesitatea ripostei — în limitele legii — rezultă nu numai din demonstrația de mai sus, bazată pe consecințele extreme ale pasivității. Dar orice fapt care contravine legii, normelor de conduită socială, eticii și e- chității socialiste trebuie să-și găsească pe loc reacția de izolare a lui. Iar dacă exemplele date de noi au un tîlc mai profund decit raporturile imediate cauză-efect, acel tîlc este cunoscutul adevăr (adevăr al societății noastre) că un atentat nu este îndreptat numai împotriva unui cetățean ori altuia, ci împotriva noastră, a tuturor celor din jur

ip............ — ---- — —-iță, ani de zile de resem-

Sergiu ANDONP.S. Huliganii din tramvai sînt Ion și Ștefan Chirilă, din comuna Crețești-Vaslui, flotanți in Capitală, angajați la uzinele „Vulcan". Procesul lor se dezbate astăzi la Judecătoria sectorului I.„Mutu" — pe numele adevărat Coste! Pavei — este cercetat In stare de arest la Circumscripția a 2-a de miliție.
T
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DIN LUMEAȘTIINȚ El Șl TEHNICII • DIN LUMEA ȘTIINȚEI Șl TEHNICII*

Rezerve interne — care, în esență, înseamnă resurse de eficacitate economică, aflate in unitățile productive — există și în domeniul valorificării rezultatelor cercetării științifice. Mai ales cînd se vizează obținerea de economii, prin contribuția cercetării științifice Ia îmbunătățirea activității întreprinderilor. Fiindcă această contribuție este foarte diversă : de la aspectele de organizare a producției și a muncii pînă la cele mai de substanță, ale promovării tehnologiilor moderne și ameliorării consumurilor de materii prime și materiale.De altfel, practica demonstrează că pentru realizarea unei eficiente economice superioare, concomitent cu eforturile pentru folosirea rațională a mijloacelor materiale și bănești, se impune acordarea unei atenții sporite fructificării plenare a forțelor de concepție și a rezultatelor utile, valoroase ale acestora. Cu atît mai mult, cu cit pe o asemenea cale se pot aduce sporuri substanțiale la volumul economiilor, prin acționarea, in acest sens, chiar a- supra tehnologiilor și consumurilor de materii prime și materiale. Astfel, prin realizarea de către colectivul Centrului de cercetări chimice din Cluj a tehnologiei originale de preparare a aurului coloidal s-au asigurat reducerea importurilor (scutirea de cheltuieli valutare însemnate) și alte multiple economii în unitățile ce au asimilat sau aplică soluția respectivă, în mod similar, in domeniul modern al catalizatorilor, crearea tehnologiilor de preparare a catalizatorilor de tip Coba-lt-moliibden- nichel, precum și cea de fabricare a luminii active, folosite în prelucrarea țițeiului, au permis obținerea unor economii importante.Tocmai prin introducerea largă a soluțiilor teh- nico-științifice în producție, multe întreprinderi și-au creat un veritabil izvor de economii. Este ca

zul, de pildă, al unor unități din domeniul electrotehnicii (cum sint „Electrotehnica" din București sa-u „Electroceramica" din Turda). Și aceste exemple nu sânt singulare. Există, în majoritatea ramurilor producției noastre materiale, o bogată rezervă de soluții noi, superioare, purtătoare de economii și eficiență,

Unele rezultate, deși utile, valoroase din punct de vedere economic, continuă să comporte folosiri doar locale, deși nivelul lor științific, cerințele economiei impun o extindere a lor grabnică în unități și ramuri industriale, în ansamblu. în această ordine de idei merită amintită soluția fluidificatorului

nologie trenează lucrările de creare a condițiilor de asimilare productivă a a- cesteia. Ritmul de asimilare in producție a altor rezultate ale cercetării este prea lent, prea anevoios, fără justificare, ca în cazul procedeului de preparare a cocsului brichete — pus la punct tot de un colectiv al institutului de Cercetări

DE LA LABORATORUL 
DE CERCETARE 

SPRE HALA DE PRODUCȚIE 
salutia științifică aa găseste 

inMeauiia drumul cel mai scurt
un fond de rezultate teh- nico-științifice care se amplifică de la an la an, prin îndeplinirea obiectivelor din planurile tehnice și de cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor și centralelor, din planul unic de cercetare pe țară. Se constată însă că nu întotdeauna și nu peste tot se acordă importanța cuvenită asimilării o- perative și integrale a acestora în practică, in producție.

zgurei de Ia cubilouri (din procesul de elaborare a fontei) — procedeu al Institutului de Cercetări Metalurgice, brevetat ca invenție — care, deși extrem de avantajos tehnic și economic, nu este încă tratat ca o rezolvare ce necesită o aplicare și extindere grabnice. Bunăoară, unitățile menite a experimenta, la capacități din ce în ce mai mari, respectiva teh-

Metalurgice. Lipsită de temei este și atitudinea de a se ignora pur și simplu unele rezolvări valoroase, lăsîndu-le la stadiul de proiecte sau brevete, fără a Ie prelua grabnic spre utilizare productivă. într-o asemenea situație se află, în momentul de față, un procedeu de sporire a productivității lingotierelor, care ar determina importante economii. Deși soluțiile sint gata, definitivate de

către cercetare, încă din anul 1969, proiectarea le-a luat în atenție abia în anul 1971, iar in prezent se desfășoară nedorite discuții de procedură între forurile menite să participe la preluarea și aplicarea lor in producție, respectiv, între organele Băncii de Investiții și beneficiari.Pentru evitarea unor a- semenea neajunsuri trebuie să se acționeze mai energic, in primul rînd, la nivelul centralelor industriale și al întreprinderilor. După cum tot la acest nivel trebuie să se acorde mai multă atenție organizării în bune condiții a activității de concepție, al cărei factor propulsator ră- mîne activitatea de cercetare uzinală. Or, în realitate, în multe locuri persistă o necorelare între eforturile serviciilor de concepție și cele ale nucleelor de cercetare uzinală, ceea ce duce la dispersarea forțelor. în unele întreprinderi, chiar dintre cele mari (Uzina de mecanică fină din București), în forme evidente sau mascate, laboratoarele de cercetare continuă să fie axate în principal pe lucrări de analiză și control, situație care le menține în starea de anexe ale producției, profilate pe încercări de rutină și nu pe creație în domeniul economiei de materiale, promovării tehnologiilor avansate.De ce toate aceste deficiențe ? Cercetarea științifică trebuie să se înregimenteze decisiv în eforturile tuturor colectivelor de întreprinderi consacrate economisirii materiilor prime și materialelor, pentru ca soluțiile valoroase în acest domeniu să fie fructificate neintîrziat în practică, nu să, se învechească în „portofoliul" creației tehnice ; în fiecare întreprindere trebuie larg deschise porțile soluțiilor generatoare de economii tot mai importante, în scopul creșterii eficienței economice a întregii activități productive.
Teodor CAZACU

încă o dovadă MAI MULTĂ ATENȚIE

TEHNOLOGII NOI, CU EFICIENȚĂ ECONOMICĂ VERIFICATĂ

Specialiștii Institutului de proiectări și cercetări pentru metale neferoase și rare au realizat o nouă tehnologie de topire a concentratelor cuproase în suspensie prin utilizarea aerului îmbogățit cu oxigen. Folosirea oxigenului permite o volatilizare mai accentuată a plumbului și zincului din concentratele de cupru sau de pirită și recuperarea, pe această cale, a unor importante cantități de metal care pînă acum se pierdeau în zgurile metalurgice. Experimentată in cadrul unei instalații pilot, noua tehnologie a furnizat rezultate deosebite.
Colectivul Institutului de cercetări miniere din Capitală a finalizat tehnologia de extragere a minereu-' lui de cupru din bazinul Bălan, prin procedeul numit „cu banc subminat". Folosirea acestuia oferă posibilitatea exploatării economice a rezervelor de cupru, măririi capacității de producție și obținerii unor economii la prețul de cost de circa cinci milioane lei anual. De asemenea, pentru exploatarea minieră Leșu Ursului s-a realizat un echipament metalic complex din aliaje de aluminiu folosit la lucrările de susținere în abataje, care_ contribuie la reducerea substanțială a consumului de material lemos. Pe această cale se obțin economii estimate la cinci milioane lei anual.Același institut a realizat un nou reactiv pentru flotarea minereurilor cu sulfuri, folosind ca materie primă reziduurile petrolifere de la rafinăria Ploiești. Produsul, experimentat cu succes la exploatările de la Bălan, Moldova Nouă și Leșu Ursului, înlocuiește reactivii similari din import și duce la economisirea a 500 000 lei valută anual. Totodată, s-au încheiat lucrările de asistență tehnică pentru aplicarea cercetărilor cu privire la valorificarea superioară a minereurilor sărace în fier de la

O cale de participare a cercetării la obținerea de economii in producție, tot mai intens folosită, este reprezentată de crearea, prin forțe proprii, în unitățile științifice a unor aparaturi experimentale și standuri de încercare necesare, deopotrivă, în laboratoare și în secțiile întreprinderilor. în unele situații, institutele și centrele de cercetări devin chiar producătorii efectivi — la nivel de „serie zero" — ai acestor utilaje.La Institutul de cercetări șî proiectări pentru industria lemnului, printre realizările din ultima vreme din acesit domeniu se numără și această mașină pentru verificarea calității lucrărilor de tapițerie. Avantajele utilizării acesteia — reieșind din renunțarea la fondurile de achiziționare, din îmbunătățirea controlului calitativ, reducerea duratei acestuia — au și început să se facă simțite în activitatea primului beneficiar : laboratorul de încercare și experimentare a mobilei.Lueta. Punerea la punct a acestei tehnologii va permite exploatarea integrală a zăcămîntului.
In întreprinderile industriale din Dolj au fost inițiate ample măsuri îndreptate spre reducerea cheltuie

lilor materiale de producție. Specialiștii Centrului de cercetări din cadrul Grupului de uzine pentru apa- rataj și mașini electrice Craiova, de exemplu, au reproiectat aproape 50 tipuri și variante de motoare și generatoare electrice, aparataje de medie și înaltă tensiune și transformatoare de forță, reușind să reducă cu 5—10 la sută consumurile de oțel, conductori și materiale electroizo- lante în condițiile ridicării parame

ANTICIPĂRI - IPOTEZE

In consumul 
de medicumente, 
prudențe este 

mumu... sănătății
• LA ZECE ANI CONSUMUL DE MEDICA
MENTE SE DUBLEAZĂ • ABUZURI CU GRA
VE CONSECINȚE • NELINIȘTEA PROVO
CATĂ DE... TRANCHILIZANTE Șl SOMNIFERE

Din capul locului trebuie remarcată tendința de a pune ordine în circuitul noilor medicamente create, respectiv, in aplicarea lor în diferite tratamente. Astfel, deși S.U.A. sînt pe locul întîi în ceea ce privește „inventarea" noilor medicamente, totuși se situează abia pe locul 5 in privința folosirii (aplicării) lor pentru prima dată in tratamentul bolnavilor. Această situație se datorează severității organelor de control asupra introducerii pe piață a unor noi produse medicamentoase. în legătură cu această exigență, Federația Internațională a Industriei Medicamentului aprecia recent că, de la descoperirea unei molecule originale (în prezent sînt studiate circa 5 000 substanțe noi pentru găsirea unui singur medicament !) pînă la a- plicarea ei în terapie — deci de la miligram la tonă — sînt necesari, în medie, 7 ani de experimentări. Prezentarea pe piața mondială a noului produs românesc „Aslan-

trilor tehnico-funcționali ai produselor respective. Același lucru a fost realizat la uzina constructoare de mașini agricole „7 Noiembrie", unde, prin introducerea în fabricație a 12 produse noi, și reproiectarea altora, prin înlocuirea unor repere din oțel cu piese din materiale plastice, s-a economisit o cantitate de metal din care se pot confecționa 70 remorci cisterne pe un ax, 60 freze pentru prășit in legumicultura și 20 de mașini pentru plantat răsaduri.
Colectivul Institutului de cercetări electrotehnice a stabilit o nouă tehnologie de fabricație a micromo- toarelor, care constă în înlocuirea rotorului tradițional cu un rotor disc, la care circuitele spirelor sint imprimate. Pe baza acestui nou procedeu, uzinele „Electrotehnica" fabrică un micromotor destinat reglării automate a vanelor cu care sânt dotate cazonele rafinăriilor și combinatelor chimice. Folosind noul tip de rotor, cercetătorii institutului lucrează acum Ia realizarea unei serii noi de servomotoare cu ajutorul cărora vor acționa avansul mașini- lor-unelte cu comandă program. Tot aici se află în faza de construcție un micromotor cu rotor disc destinat aerotermei auto.Noua tehnologie de fabricație a rotorului disc, elaborată de acest institut, contribuie la diminuarea consumurilor de metal, la micșorarea gabaritelor. Astfel, dacă în cazul unui motor clasic, de 38 W, folosit pentru aeroterma tractorului, se consumau 240 grame de sîrmă de cupru emailat și circa 500 grame de tablă șilicioasă, pentru1 un motor cu o putere sporită, la 80 Wați, echipat cu rotor disc, nu se folosește tablă silicioașă, ci numai 60 grame de cupru.Prezentată la Salonul inventatorilor de la Caen-Franța, din octombrie a.c., noua tehnologie de fabricație a micromotoarelor și rotorului a primit medalia de aur.

a capacității 
dc a crea și 

a produce ceea ce 
era așteptat 

numai din import
Discutăm cu ing. Teodor WEXLER, șef de secție la Centrul de cercetări pentru prelucrarea maselor plastice, din cadrul Uzinei de mase plastice din Capitală. Interlocutorul ne spune că, începând ou trimestrul doi al acestui an, la Combinatul siderurgic din Galați, o serie de lubrifianți procurați de peste hotare se fabrică acum in țară ; pentru laminarea tablei la rece simt folosiți, în locul acestora, lubrifianți produși în țară.
— Contribuția la conturarea 

soluției de realizare a lubrifian- 
ților vă aparține in exclusivi
tate ?— Nu, la cristalizarea soluției inedite de fabricare au contribuit și alți specialiști : din domeniile chimiei, metalurgiei, de la Combinatul siderurgic din Galați. S-a pornit de la rolul important al acestor lubrifianți (materiale de ungere între utilaj și metalul sau aliajul deformat, în scopul micșorării frecării și uzurii, obținerii unei suprafețe curate a produsului, al răcirii utilajului și metalului), precum și de la faptul că ei erau .încă importați. S-a avut în vedere și faptul că, cantitativ, nevoile de asemenea substanțe sporesc neîncetat, pe măsura extinderii procedeelor de laminare la rece. Astfel, unele tipuri de table (pentru industria electrotehnică, cea de automobile) se obțin prin laminarea acestora din oțeluri carbon și inox, la grosimi de pînă la 0,3 mm. Această operație se realizează în mod obligatoriu prin folosirea lubrifianților, carecontribuie la asigurarea uneicalități superioare a tablei laminate, reducerea parametrilor energetici și de forță ai laminării. în plus, alegerea tipurilor de lubrifianți este condiționată și de calitatea oțelului lami- 

i- nat, de dimensiunile finale „ale , s i bbnzii, de tipul constructiv, al n ț laminorului, care influențează || fesuțirtf ltri3ddctivității Ufthiriă- H I ; rului.
— In ce constă aportul cerce

tării, al colectivului dv., in pri
mul rind, la obținerea acestor , 
substanțe ?

— De trei-patru ani încoace, literatura de specialitate menționează, din ce în ce mai frecvent, utilizarea, cu bune rezultate, ca agenți activi de lubri- ficație — a unor materiale plastice. Ne-am gîndit, de aceea, că o soluție originală și convenabilă ar fi folosirea în acest scop a unor mase plastice, a u- nor reziduuri de polimeri. Mai ales că asemenea resturi existau. încercările de laborator au confirmat că e posibil acest lucru. Așa se face că cercetările ulterioare au permis reutilizarea industrială a unor asemenea reziduuri. în prezent, pe o astfel de cale se satisfac nu numai necesarul intern de lubrifianți, dar și unele solicitări la export.
— Ne puteți demonstra efi

ciența economică a soluției ști
ințifice respective ?— Desigur, prin reducerea importului Ia acest produs se asigură o economie valutară considerabilă. Totodată, sumele investite în cercetare (inclusiv în producția experimentală) s-au recuperat în numai 22 de zile. Calculele mai arată, încă de la nivelul actual de aplicare a soluției, că pentru fiecare leu investit în această cercetare se obține a- nual o producție de 67,35 lei, deci o înaltă eficiență economică.

Ing. Ion LAZAR

VALORIFICĂRIIDEȘEURILOR!
E de două ori profitabilîntre cetării conomii, un loc important îl are punerea în valoare a diferitelor reziduuri industriale din ramurile de bază : metalurgie, chimie, construcții de mașini, construcții ș.a. Avind în vedere că multe din deșeurile industriale constituie adevărate surse de materii prime sau intermediare, ușor valorificabile, în actualul cincinal acestea se bucură de o atenție deosebită.Din industria de îngrășăminte complexe rezultă, de pildă, ca deșeuri, anual, mii și mii de tone de fosfogips ; în industria acidului sulfuric apar cenușile reziduale ; importante sint și deșeurile industriei alimentare, deosebit de diversificate ; la fabricarea acetilenei din carbid rămîne un important volum (25 000—80 000 tone/an) de șlam acetilenic ; industria metalelor neferoase (aluminiului) aruncă și ea, în haldă, 2 000—3 000 tone/an deșeuri de blocuri catodice, cu conținut important de săruri de fluor, care, pe lingă faptul că modifică foarte mult caracteristicile naturale ale mediuilui, reprezintă reale pierderi economice.Și exemplele de acest fel sint numeroase. O abordare sistematică a valorificării deșeurilor trebuie să prevină, mai înțîi, pierderile pe care Ie provoacă fie și numai depozitarea lor. Pe lingă faptul că ele însele înseamnă irosirea unor materii prime și materiale. în vederea depozitării lor se solicită, în perioade de obicei scurte, scoaterea din circuitul agricol a unor importante suprafețe, precum și fonduri de investiții. La Combinatul de îngrășăminte chimice din Turniu- Măgurele, Uzina chimică Turda, Combinatul chimic din Craiova ș. a. amenajarea unui batal de reziduuri costă, în medie, între 4 și 6 milioane lei.Este, deci, timpul ca „atacarea" problemei valorificării deșeurilor să facă obiectul unor cercetări științifice și tehnice adecvate, de amploare, să constituie un „semnal de alarmă" pentru producție. Trebuie evitate cauzele care împiedi- |că finalizarea în practică, în pro- ____ _____ __________  T._ ____»ducție,-» axsoJuțttlo» . elaborate <j jpfnă» 4-> yăjfițj* tstJKÎ,* le* ’fin'- important e- ' 1 rvx C*'-, rex rl o «x zxrxi-țrxli Fzx Pentru aceasta tree însă reținerile ce mai colo, fiind necesar »ă folosirea industrială deșeuri. La fel

căile de științifice participare a cer- la realizarea de e- 20 lei tona. Importante cantități de asemenea deșeuri apar și la Uzina chimică din Turda. S-a calculat că rezervele pot acoperi întreg necesarul sectorului care folosește varul în procesul de neutralizare a apelor reziduale, eliberînd în același timp mari cantități din acest produs atît de necesar sectorului de construcții. Avantajele economice se amplifică și prin aceea că la C.I.C. Turnu-Măgurele, prin folosirea acestor deșeuri, durata de exploatare a unui batal de depozitare a fosfogipsului se mărește de a- proape două ori, ducînd 1a importante economii de investiții, la dezafectarea unor suprafețe suplimentare de teren agricol, care nu mai sânt supuse trecerea la a soluțieiaceasta a primit toate avizele (ale proiectantului general, al beneficiarului, aviz de generalizare din partea centralei de îngrășăminte, hotărîrea ministerului finalizată intr-un plan de măsuri).Din păcate, intr-o situație similară se află și așa-numita soluție a sărurilor de fluor — substanță al cărei preț pe piața internațională este în creștere, fiind intens solicitată și de dezvoltarea industriei noastre de aluminiu. Rezervelor de săruri de fluor existente, ca deșeuri, în diverse halde ale industriei aluminiului, li se adaugă anual circa 2 400 tone acumulate în deșeuri- le blocurilor catodice (acestea constituie și adevărate pericole pentru zonele învecinate, prin răspândirea, în timp, a compușilor flu- orurați în atmosferă, cit și în sol). Pe baza unei tehnologii simple s-a găsit posibilitatea readucerii, avantajoase, acestei teriale.perarea putea 1 000 — viitor se poate recupera o cantitate de 2 200 tone fluor, printr-o tehnică accesibilă, simplă, fără instalații pretențioase și care ar putea constitui o adevărată sursă de săruri de fluor necesare industriei aluminiului, ceramicei ș.a. Am fi
«M A <•_____

nici degradării. Dar utilizarea industrială este tărăgănată, deși

în circuitul economic a importante rezerve de ma- Se estimează că, prin recu- deșeurilor revalorifica,1500 tone respective s-ar anual, circa fluor. In anul

acum. Ca dovadă a opticii greșite Jsub care este văzută această chestiune in unele locuri, iată cîteva cazuri. La C.I.C. Tr. Măgurele se folosește în procesul de tratare a apelor chimice impure carbonatul de calciu (var), un subprodus obținut din fabricarea sodei la Combinatul chimic din Govora. în practică, acesta s-a dovedit însă doar parțial eficient, fiind prea scump, urmînd a fi înlocuit. Soluția există și este valoroasă : utilizarea reziduurilor de șlapi acetilenic de la Combinatul chimic din Craiova — a cărui depozitare ridică și așa serioase probleme, grevînd cu sume importante cheltuielile de producție — ca înlocuitor al carbonatului de calciu. Carbonatul de calciu costă peste 70 lei tona, pe cînd reziduul acetilenic numai aproximativ

fort valutar, buie depășite există ici șj se treacă la efectivă a acestor trebuie să se procedeze și în domeniul utilizării deșeurilor de izo- meri inactivi (rezultate din fabricarea izomerului gama pur hexaclorcidohexanului), care ează, în prezent, o serie de greutăți pe platforma Combinatului trochimic din Rîmnicu-Vîlcea va ridica alte platforme, odată cu capacităților de producție domeniu, în anii viitori.

al
cre-pe- |i probleme similare și pe creșterea în acest

Dr. Gheorghe TOBA

Ing. Gh. Florea, șeful laboratorului de hidrochimie (Consiliul Național al Apelor) stabilește calitatea apelor analizate. Pe baza unor astfel de analize, pot fi indicate soluțiile optime de valorificare a reziduurilor provenite din diferite industrii. Foto : M. Cioc
vital" s-a făcut, de pildă, după 7 ani de experimentări — deși, avind ca bază de pornire celet brul „Gerovital", ar fi putut intra mai repede în circuit ; aceasta probează exigența și marea responsabilitate a organelor noastre de control al medicamentului, chiar cînd este vorba de produse care și-au cîștigat un prestigiu științific pe plan mondial.Este justificată această teamă, această maximă precauție în aplicarea noilor medicamente ? Da ! Fiindcă, adesea, chiar cele mai inofensive — sau aparent inofensive — produse pot produce. accidente grave. Recentul și în același timp tragicul exemplu al banalei pudre de talc ce a provocat în Franța, în decurs de cîteva luni, (aprilie-august) moartea a 30 de copii între 3 luni și 2 ani, nu se află printre puținele cazuri care pledează pentru un control intransigent în acest domeniu. Firma „Mor- hange" s-a făcut vinovată de faptul că a intro

dus în „noul" produs o substanță bactericidă — hexaclorofen — deși literatura de specialitate preciza că, în anumite doze, această substanță poate provoca grave tulburări nervoase și chiar moartea.Sub diferite denumiri, hexaclorofenul este larg folosit în industria cosmetică. Aceasta, pentru că, spre deosebire de medicamente, produsele cosmetice nu sînt supuse — tocmai in țările mari exportatoare ale produselor respective — rigorilor unor controale efectuate de autorități specializate. Dacă în cazul produselor cosmetice se pot ivi accidentele prin lipsa unui control riguros autorizat, in cazul introducerii în circuitul terapeutic a u- nor substanțe nocive, explicația nu poate fi dată decît prin insuficienta verificare în timp a produsului. „Australian Medical Journal" publică un studiu referitor la apariția unor malformații provocate în Australia (Sydney), prin

folosirea de către viitoarele mame, în perioada incipientă a gravidității, a unui tranchilizant puternic (imipramina). Semnalarea cazurilor din Sydney este cu atît mai alarmantă, cu cît substanța respectivă este folosită sub diferite denumiri și în alte țări, fiind administrată ca se- dativ persoanelor care suferă de depresiuni nervoase.Uneori, chiar și în situația unor medicamente verificate îndelung în practica medicală pot. interveni unele surprize. Este foarte important pentru clinicieni să știe dacă organismul unui pacient metabolizează mai rapid sau mai lent un anumit medicament și în ce doză. Nu întîmplător, dozarea medicamentului in funcție de gradul de receptivitate a organismului a fost preluată de farmacogenetică, un nou domeniu de cercetare, care își concentrează eforturile tocmai in direcția intensificării acțiunii enzi- melor ce contribuie la metabolizarea medica

mentelor. Specialiștii întrevăd, cit de curind, posibilitatea testării reacțiilor unui pacient (înainte de administrare) față de un anumit medicament, așa cum se testează în prezent compatibilitatea grupelor sanguine pentru transfuziile de sînge.Consumul abuziv de medicamente, după „poftă" sau obișnuință, este nociv, riscant și... costisitor. Nu întîmplător, așadar, problema dozării medicamentelor a intrat pe un făgaș științific; nu a- celași lucru se poate spune despre administrarea de medicamente sau, mai exact, despre „consumul" de medicamente, care în mai multe țări se află Ia un nivel empiric. Omul modern, avid de ceea ce este nou și, în acest domeniu, este' tentat să-și aplice singur medicamentul oare îi este prezentat cît mai comercial și mai convingător. Consecințele ? O anchetă efectuată în S.U.A., în rindul pa- cienților internați, de

monstrează că 60 la sută din complicațiile apărute la aceștia se datorează efectelor neprevăzute ale medicamentelor (in special, efectelor secundare) cît și interacțiunii dintre ele. Un exemplu tipic este interacțiunea dintre anumite somnifere și medicamentele anticoagu- lante. Milioane de persoane iau, regulat, som-1 nifere și multe dintre acestea, concomitent, trebuie să se trateze cu medicamente anticoagulan- te, pentru a împiedica formarea de cheaguri de sînge în vene sau artere, sau pentru a dizolva a- ceste cheaguri. La Spitalul Hammersmith din Anglia s-a ajuns la concluzia că administrarea simultană a celor două medicamente poate fi făcută, dar numai sub o anumită formulă (respectiv, prin folosirea unor somnifere care să nu conțină în ele substanțe ce influențează procentul de anticoagulante din sînge) ; altfel, banalul somnifer poate duce la provocarea unei hemoragii și a unui sfîrșit tragic.

Cum se poate ieși din acest impas ? Este vorba de cîteva sute de mii de medicamente a căror interacțiune trebuie cunoscută înaintea administrării. Și de data aceasta, cibernetica contribuie la o rezolvare fericită. Astfel, a fost realizat un computer în a cărui „memorie" au fost stocate toate datele din literatura medicală privind acțiunea fiecărui medicament și chiar substanță. Pe baza analizării interacțiunii noului medicament prescris cu celelalte medicamente administrate pacientului, computerul compară rapid diferitele variante, posibilități și răspunde prompt, in- dicînd soluția optimă. El dă chiar amănunte asupra efectelor clinice și chiar asupra gradului de periculozitate, dacă este cazul. Dotarea clinicilor cu astfel de aparate va asigura noi certitudini în aplicarea chimioterapiei, va proteja omul în fața „exploziei" de medicamente.
Elena MANTU
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O delegație de activiști ai P.C.R. 
a plecat in R. P. Bulgaria

Cronica zilei

Marți după-amiază a plecat în R.P. Bulgaria o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de Petre Duminică, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. Bulgar, va face o vizită în schimb de experiență in țara vecină.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Iosif Szasz, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de alte persoane oficiale.Au fost de față membri ai Ambasadei R.P. Bulgaria la București.(Agerpres)

Vizitele delegației Ministerului Sănătății 
din R. S. CehoslovacăMarți dimineața, delegația Ministerului Sănătății din R.S. Cehoslovacă, condusă de prof. dr. E. Ma- tejicek, ministrul sănătății din R.S. Slovacă, aflată în vizită în țara noastră, a avut o întrevedere cu acad. Theodor Burghele, ministrul sănătății.Cu acest prilej a avut Ioc o informare reciprocă privind rezultatele obținute în domeniul ocrotirii sănătății

populației și au fost examinate posibilitățile de dezvoltare în continuare a colaborării dintre cele două ministere.
★ \In cursul aceleiași zile, delegația Ministerului Sănătății din R.S. Cehoslovacă a vizitat unități medico-sani- tare din Capitală. (Agerpres)

Sosirea unei delegații a revistei 
„Probleme ale Păcii și Socialismului"La invitația C.C. al P.C.R. a sosit marți o delegație a revistei „Probleme ale Păcii și Socialismului” formată din reprezentanți ai unor partide comuniste frățești. Delegația va studia experiența P.C.R. în domeniul activității politico-ideologi- ce, va vizita obiective industriale,

social-culturale din Capitală și din țară. Delegația a fost intînîpinată la sosire de tovarășii Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., Barbu Zaharescu, membru al C.C. al P.C.R., Ion Zahiu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de alți activiști de partid.

Delegația Uniunii Cooperativelor din Tanganica, condusă de S. L. Ka- aya, președintele Uniunii Cooperatiste din regiunea Arusha, care, la invitația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit marți Capitala. Oaspeții au vizitat unități agricole cooperatiste și de stat, obiective industriale și au avut convorbiri cu membri ai conducerilor Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor.
★Colectivul Filarmonicii „George Enescu" din București a plecat, marți dimineață, intr-un turneu de 10 zile în Uniunea Sovietică.
★Ansamblul de cîntece și jocuri populare „Banatul" al Consiliului județean Timiș al sindicatelor a plecat marți intr-un turneu artistic in R.P. Mongolă, R.P.D. Coreeană și R. P. Chineză.
★în zilele de 13 și 14 noiembrie a.c., în Capitală au avut loc, sub auspiciile Comitetului Uniunii sindicatelor din poligrafie, presă, radioteleviziune și edituri și Centralei cărții, lucrările Consfătuirii pe țară a librarilor, manifestare organizată în cadrul acțiunilor prilejuite de „Anul internațional al cărții — 1972". (Agerpres)

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scânteii" transmit:

CONSTANȚA

2 000 de familii
in case noiDe la începutul acestui an, circa 2 000 familii din Constanța ă-au mutat în apartamente nou construite în cartierele „Tomis- Nord" și „Filimon Sîrbu" — a- devărate orășele care însumează, pînă în prezent, peste 12 000 a- partămente. O dată cu definitivarea acestora, s-a anunțat construcția unui nou cartier, „cartierul marinarilor", situat în preajma portului nou, în sudul municipiului Constanța. Aici se vor construi, în prima etapă, 3150 apartamente, un matograf cu 500 locuri, școli cu 16 și. respectiv, 24 de clasă, două creșe, spații merciale, unități de servire blică.

cine- două săli co- pu-

O nouă sursă 
de apă potabilă

toare pentru prezentarea și desfacerea diferitelor produse agro- alimentare.
Cenacluri literare 

la sateCelor 8 cenacluri literare care activează în satele județului li s-a adăugat încă unul în comuna Țibana, care poartă numele lui Nicolae Labiș. înființate din inițiativa centrului județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de a- matori, cenaclurile literare de la sate au nu numai menirea de a descoperi noi talente lite- rar-artistice, cit, mai ales, de a face cunoscute cele mai valoroase opere ale literaturii române și universale. Cenaclurile organizează întilniri cu poeți și scriitori ieșeni, care susțin recitaluri de poezie și șezători literare. Totodată, cenaclurile literare sătești contribuie la întocmirea de texte pentru brigăzile de agitație.
PRAHOVA
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vremea
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă și călduroasă în jumătatea de sud a țării, cu cerul variabil. în , rest, s-au menținut înnorări accentuate, iar în Crișana, Maramureș și Podișul Transilvaniei au căzut ploi locale. în zona de munte și izolat in Maramureș s-au semnalat la- poviță și ninsoare. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări în zona de munte din sectorul vestic. Tempe- ■ ratura aerului la ora 14 oscila între 3 grade la Joseni și 20 de grade la Calafat. In București : vre

mea a fost frumoasă, cu cer variabil, mai mult senin. Temperatura maximă a atins 17 grade. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit.Timpul probabil pentru 16, 17 și 18 noiembrie. în țară : în sudul tării cerul va fi variabil și vor cădea ploi slabe locale, iar în rest, cerul va prezenta înnorări mai accentuate și ploile vor fi mai frecvente. Vint potrivit, cu intensificări de scurtă durată la începutul intervalului în nord-vest. Minimele vor fi cuprinse între minus 3 și plus 6 grade, iar maximele între plus 4 și plus 14 grade. în zona de deal și de munte — lapoviță și ninsoare. In București : cerul va fi variabil. Ploaie de scurtă durată. Vint potrivit. Temperatura va scădea ușor la sfîrși- tul intervalului.
■ ■ <’Tuințmp “ -oia p - io m_ ssisțnuuHX eo

A APĂRUT NR. 14, NOIEMBRIE 1972 AL REVISTEIy r . . irrasv sisr? oua
„MUNCA DE PARTID"Sumarul numărului apărut recent se deschide cu articolele : „Educarea socialistă a oamenilor muncii", „Folosirea rațională a .resurselor — factor hotărîtor al înfăptuirii cincinalului înainte da termen" și „Conferințele de partid". după care A. Dorneanu și T. Marian semnează articolul „Organizarea învățămîntului agrozootehnic".Sub genericul „Sărbătorirea a 25 de ani de la proclamarea republicii", sînt publicate, în continuare, o suită de articole ; Acțiuni politice pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc" de Victor Pantea, „Bătălia pămîntului" de Constantin Dăscălescu, „Sate din Teleorman în zilele acestei neobișnuite toamne" de Orest Pavel, „Contribuții consistente la valorificarea cît mai deplină a rezervelor" de Ionela Alăman și „Comisia muncitorească de control în acțiune pentru o inaltă calitate a produselor" de Marina TănsbSC»La rubrica „învățămîntul de partid și propaganda prin conferințe", revista grupează consultații și planuri tematice despre : „Spo

rirea productivității muncii — factor esențial pentru accelerarea progresului economic și social al țării" de Viorel Sălăgean, „Principalele orientări stabilite de Conferința Națională a P.C.R. in vederea dezvoltării și perfecționării relațiilor de producție și sociale" de V. Enache, „Filozofia marxistă și religia. Educația ateistă — parte componentă a formării omului societății noastre" de Rozalia Trandafiropol, „Ce este fondul național de dezvoltare economico- socială și care este destinația sa ?“ de prof. univ. dr. Dan Grindea, documentarul „Progresul tehnico- științific în economia românească" de loan Răvar, „Utilizarea mijloacelor audiovizuale" de Alexandru Golianu.Acest număr al revistei mai inserează rubricile : Munca politico- educativă Ia nivelul exigențelor actuale ; Intensificarea continuă a vieții interne de partid ; Scrisori către redacție ; Din viața partidelor comuniste și muncitorești ; Note ; Consemnări ; Răspunsuri la întrebările cititorilor ; Corespondenții județeni transmit și Poșta redacției.

O NOUĂ

TRAGERE 
EXCEPȚIONALĂ 

LOTOAdministrația de stat Loto- Pronosport organizează, la 21 noiembrie, o nouă tragere excepțională Loto. La această tragere se vor atribui, în număr nelimitat, cîștiguri în bani de valoare fixă și variabilă, autoturisme „Dacia-1300" și „Skoda S 100", precum și excursii în U.R.S.S. (pe ruta Moscova-Leningrad) și la Paris.La tragerea excepțională Loto din 21 noiembrie se poate participa cu bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei, biletul de 15 lei avînd dreptul de participare la toate cele 4 extrageri efectuate. In total se vor extrage 29 de numere ciștigătoare, astfel : la extragerea 1 — 8 numere diferite . din « >80,:la. cea de-a JI-a sp vÂor extrage 8 numere diferite din cele !■ grimase în urnă după efectuarea extragerii I, la extragerea a III-a se vor scoate din urnă 7 numere diferite din 90. iar la extragerea a IV-a — 6 numere diferite din 90.Tragerea va avea loc la București, în ziua de marți, 21 noiembrie 1972.
PRONOSPORTCIȘTIGURILE CONCURSULUI NR. 46 DIN 12 NOIEMBRIE 1972CATEGORIA I : (13 rezultate) 18,45 variante a 7 097 Iei.CATEGORIA A II-A : (12 rezultate) 480,40 variante a 327 Iei.CATEGORIA A III-A : (11 rezultate) 4 852,60 variante a 49 lei.

| teatre
i ———————
i • A.R.I.A. prezintă (la Sala Pala-
’ tului) : Concert extraordinar de
I muzică ușoară susținut de David
• Alexandre Winter, France Pom-
1 mery șl Jean-Yves Gran — Franța
/ — 20.
ț a Opera Română : Giselle — 19,30.
i • Teatrul de operetă : Contele de
) Luxemburg — 19,30.
i • Teatrul Național „I. L. Cara-
] giale“ (sala Comedia) : Cui i-e
i frică de Virginia Woolf ? — 20,
T (sala Studio) : Să nu-țl f»cl pră-
i văile cu scară — 20.
y • Teatrul de comedie : Preșul
i — 20.

■ * Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
i landra" (sala din bd. Schitu Mă-

i

gureanu): D-afe carnavalului — 20.
• Teatrul Mic : Simfonie pentru 
destinul meu — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul Giulești : Geamandura
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Răi șl nătărăi — 17.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Didlnei
— 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Ghiocei... mărgăritare
— 19,30.
a Circul „București" : Spectacol 
internațional Moscova, Ulan-Bator, 
Fraga, București — 19,30.

ARĂTURILE DE TOAMNĂ
(Urmare din pag. I)cooperatiste există peste 30 milioane tone de asemenea îngrășăminte, cantitate cu care se pot fertiliza circa 1500 000 ha. Pentru a- ceasta este necesar ca în toate unitățile agricole să fie organizate acțiuni ample pentru transportul și împrăștierea pe cîmp a tuturor îngrășămintelor naturale care pot fi folosite, astfel ca nici o cantitate să nu rămînă neutilizată. Folosirea lor constituie o mare rezervă de sporire a producției. De această problemă trebuie să se ocupe îndeaproape comitetele de partid și consiliile populare comunale, conducătorii de unități agricole. De a- semenea, este necesar ca organele agricole județene să urmărească în

permanență felul cum se desfășoară acțiunea de transport și împrăștierea pe cimp a tuturor îngrășămintelor naturale, pentru a fi încorporate în sol o dată cu arăturile.Așa cum în toată această perioadă, cu condiții dificile de lucru, oamenii muncii din agricultură, organele și organizațiile de partid, conducerile unităților dovedit o exemplară muncă, hotărîre și abnegație pentru strîngerea și depozitarea recoltei actuale și pregătirea celei viitoare, în același spirit trebuie continuată munca pentru încheierea cu succes a tuturor lucrărilor din cîmp și în primul rînd executarea în cel mai scurt timp a arăturilor pe toate suprafețele, premisă hotă- rîtoare pentru obținerea unor recolte bune în noul an agricol.

agricole au putere de

în aceste zile, sibienii au a- vut plăcuta surpriză să constate că, deschizind robinetele, curge mai multă apă. Explicația ? Darea în folosință, înainte de termen, a unei noi surse de apă potabilă construită în apropierea comunei Rășinari. Ea provine din limpedele rîu de munte Steaza. Totodată, la uzina de apă a orașului au fost puse în funcțiune noi filtre un rezervor de acumulare.

Uzina in dialog 
cu părinții 

tinerilor muncitori

Și

Bucuria 
gospodinelorPreocupați de îmbunătățirea aprovizionării populației din noul cartier „Simion Bărnuțiu". edilii orașului Zalău au amenajat o nouă piață de desfacere a produselor agroalimentare. Aflată în vecinătatea unui nou și modern complex comercial, piața dispune de spații corespunzătoare, compartimentate în sec-

Membri ai comitetului oamenilor muncii, șefi de secție, de ateliere, ingineri tehnologi de_la Uzina de mecanică fină naia s-au întîlnit, la muncitoresc al unității, rinții tinerilor muncitori, loc un dialog concret comportării tinerilor în producție și viață. Directorul și ingi- nerul-șef le-au prezentat părinților profilul uzinei, felul cum se lucrează, condițiile de muncă, evidențiind aportul tinerilor la realizarea sarcinilbr de plan, în același timp, s-au adus în discuție unele abateri de la disciplina de muncă, de la normele eticii ale unor tineri muncitori. Au luat cuvintul numeroși părinți, care s-au angajat ca, alături de uzină, să aibă o permanentă grijă ca feciorii lor să devină muncitori de frunte, spre cinstea familiei și a colectivului în care lucrează.

din Si- clubul cu pă- A avut asupra

ÎIVlIOAOZOT 701

LA UZINA „BALANȚA"-SIB1U

APARATUL DE BORDSIBIU (Corespondentul „Scin- t.eii“, N. Brujan). De pe benzile de montaj ale uzinei „Balanța"- Sibiu — una din puternicele unități ale industriei noastre constructoare de mașini, care pe lingă balanțe și cîntare, produce vitezometre și contoare de tură pentru întreaga producție de autocamioane, autobuze, autoutilitare, tractoare și motorete a țării — a ieșit cel de-al 650 000- lea aparat de bord.Prin numeroase îmbunătățiri constructive, ca și prin aplicarea unor tehnologii moderne de fabricație, aparatele de bord li-

NUMARUL 650000vrate astăzi de uzina „Balanța" Sibiu sînt competitive atit din punct de vedere al prețului, cit și al calității. Nu de mult, de pildă, toate vitezometrele și contoarele de tură au fost prevăzute cu compensatori termici, care asigură o înaltă fidelitate in condiții de variație a temperaturii. De asemenea, prin injectarea tamburilor cifrați în două culori, ca și prin reproiectarea unor elemente constructive, la toate tipurile de aparate de bord s-au înregistrat indici de calitate superiori.
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AZI LA FOTBAL ȘAH

Derbiul etapei: Steaua — 
„23 August11, în cuplaj cuAstăzi se desfășoară cea de-a 11-a etapă a campionatului categoriei A de fotbal. în Capitală, cele două meciuri vor avea loc în program cuplat pe stadionul „23 August", după cum urmează : Sportul studențesc-FaruI (ora 14,45) și Steaua-F. C. Argeș (ora 16,30). Finalul acestui meci se va desfășura la lumina reflectoarelor, în țară : Jiul-Sport Club Bacău ;

F. C. Argeș pe stadionul 
Sportul studențesc—FarulSteagul roșu-Universitatea Craiova ; U.T. Arad-A.S.A. Tg. Mureș ; C.S.M. Reșița-Rapid ; Petrolul-Universitatea Cluj și C.F.R. CIuj-Dlnamo.Stațiile noastre de radio vor transmite, cu începere din jurul orei 13,55, în cadrul emisiunii „Fotbal minut cu minut", aspecte de la aceste întilniri. Transmisia se va face pe programul I.

TURNEUL ZONAL
DE LA PERNIK

VOLEI

AI doilea meci al dinamoviștilor în R. P. ChinezăContinuîndu-și turneul în R.P. Chineză, echipa masculină de volei Dinamo București a întîlnit, la Pekin, selecționata orașului. Voleibaliștii români au repurtat o frumoasă și aplaudată victorie ou scorul de 3—0. Primul set a prilejuit o luptă sportivă spectaculoasă. Gazdele au condus la un moment dat cu 11—9, însă

voleibaliștii dinamoviști au remontat, ciștigind setul cu 15—12. în setul doi, dinamoviștii, în vervă, și-au impus jooul, terminînd victorioși cu 15—5. Setul trei a revenit echipei bucureș- tene cu 15—8. Din rîndul echipei Dinamo, o bună impresie au lăsat Udiș- teanu și Tîrlici.

în runda a 7-a a turneului zonal feminin de șah de la Pernil^, maestra româncă Alexandra Nioolau (cu piesele negre) a obținut o frumoasă victorie in fața șahistei cehoslovace Vokralova, Gordana Iovanovici a cîștigat la Jansen. Gertrude Baum- starck a remizat cu Erenska, rezultat consemnat și în partida Sikova—Ere- tova. Celelalte partide s-au întrerupt, în clasament continuă să conducă Gertrude Baumstarck (România) cu 5 puncte, urmată de Alexandra Ni- colau (România) — 4,5 puncte (1), Eretova (Cehoslovacia) — 4 puncte (2), Vokralova (Cehoslovacia) — 4 puncte, Gheorghieva (Bulgaria) și Karakas (Ungaria) — 3 puncte (1) etc.
r

AUTOMOBILISM

„RALIUL BALCANIC7 ÎNCEPE VINERI
• Plecarea și sosirea la BrașovPe un traseu de circa 2 000 de kilometri — cu plecarea și sosirea la Brașov — se va desfășura, la sfirșitul acestei săptămini, cel de-al VIII-lea „Raliu balcanic" la automobilism. Este un eveniment sportiv așteptat cu nerăbdare de iubitorii automobilismului, ca și de concurenții înșiși.Automobiliștii români — din rîndul cărora face parte și recordmanul și campionul țării, Eugen Io- nescu-Cristea — se prezintă la start cu avantajul de a fi putut s face cîteva antrenamente pe porțiunile cele mai dificile ale traseului cu noile mașini (Renault 12 Gordini). Secretarul general 

al Automobil — Clubului Român,

ing. Vasile lordăchescu, aprecia ieri, la conferința de presă de la A.C.R., că această întrecere, a celor mai buni automobiliști din țările balcanice, are caracteristici similare cu ale multor competiții internaționale de mai veche tradiție. Prin durată, prin profilul drumurilor, prin probele speciale (ultima — viteză în coastă — va avea loc duminică pe șoseaua către Poiana Brașov), „Raliul balcanic" constituie un examen foarte sever pentru automobiliști și mașinile lor. Zilele acestea, pe traseu s-au a- flat pentru antrenamente și citeva echipaje de automobiliști din Iugoslavia, Bulgaria $i Turcia.

• Cu miinile curate : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21, CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
EXCELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cheia : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Bulevardul Romului : BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Vacanță Ia Roma : SCALA —
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Am încălcat legea : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Drum în penumbră : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• A fost odată un polițist : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9: 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15; 20,30.
a îmblînzirea focului : UNIREA 
15,30: 19.
a Marea hoinăreală : GIULEȘTI
— 10; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.

Construcția de nave era necunoscută în Cuba în perioada premergătoare revoluției. Puținele șantiere navale existente în a- ceastă țâră se ocupau doar cu repararea ambarcațiunilor pescărești sau confecționarea unor bărci din lemn pentru pescuitul în imediata apropiere a litoralului. In anii socialismului, o cu crearea unei ternice flote i rești, înzestrată cu nave moderne, achiziționate din străinătate, s-au pus bazele u- nei industrii proprii constructoare de nave pescărești, in pas cu cele mai noi cuceriri ale tehnicii în ramura respectivă. Vechile șantiere au fost reuti late și adaptate pentru construcția de nave metalice, ambarcațiuni din fe.ro-azbo-ci- ment și din materiale plastice.Pașii cei mai îndrăzneți i-au făcut constructorii de la șantierul naval din Cardenas, provincia Matanzas, care, învin- gînd greutățile inerente oricărui început, au trecut în 1968 la construirea primului vas pescăresc de tonaj mijlociu — „El Co- cal" — în lungime de 50 de metri, dotat cu motoare puternice, cu instalații moderne de pescuit și congelare, cu o autonomie de navigație de 25 de zile. Lansarea acestui pescador a însemnat de fapt actul de naștere al noii ramuri a e- conomiei cubaneze — oonstrucția de nave.După „El Cocal" a

dată i pu- pescă-

urmat „Gilberto Pico", iar recent a primit „botezul" ultimul născut Ia șantierul din Cardenas — vasul „Moroboro" — căruia constructorii i-au a- dus, în comparație cu „frații" săi mai vîrst- nici, o serie de îmbunătățiri tehnice, între care instalarea unei mici fabrici de gheață pentru buna conservare a peștelui la bord.în luna august a a- cestui an constructo-
DE LA CORES
PONDENTUL NOS

TRU DIN CUBA

rii din Cardenas au trecut la asamblarea simultană a altor două pescadoare de dimensiunea celor precedente și care vor fi lansate în anul ce vine. în același timp, sînt în curs de perfectare studiile economice și tehnice în vederea profilării respectivului șantier pentru construcția de nave de dimensiuni și mai mari decît pînă acum.Urmînd celor din constructorii șantierele „(____din Havana, cei Santiago de Cuba Cienfuegos au început construirea de nave metalice de mic tonaj (în lungime de 22 metri fiecare) pentru pescuitul crustaceelor — languste, camarone și alte specii. Pînă în 1975, la cele trei șantiere se vor construi 74 de astfel de nave, precum și un număr de vaporașe turistice

exemplul Cardenas, de la .Chullima" din Și

și pentru transportul de călători între localitățile riverane apropiate.O altă direcție spre care și-au îndreptat atenția șantierele cubaneze este aceea a construirii de ambarcațiuni pescărești și de altă natură din fe- ro-azbo-ciment, precum și din materiale plastice care prezintă o serie de avantaje în condițiile climei tropicale. Șantierul „Granma", situat la gurile rîului Almen- daris, s-a specializat deja în fabricarea de astfel de ambarcațiuni care, supu- șe probelor, au dat rezultate pozitive. Pentru acest an s-a prevăzut construirea a 85 de ambarcațiuni din astfel de materiale, dintre care multe au și fost lansate. Pînă în 1975 se vor construi 500 de ambarcațiuni din fero-azbo-ciment și materiale plastice, care vor servi ca unități auxiliare ale flotei de pescuit.Evident, ritmul dezvoltare muri (' navale merge în cu creșterea și dernizarea flotei pescuit — sector mare importanță
de a noii rade construcții pas mode de , In viața economică a țării. Prin toate realizările pe care ie 'obțin, constructorii de nave vădesc că sînt la înălțimea misiunii pe care le-a încredințat-o conducerea de partid și de stat, își demonstrează talentul și capacitățile creatoare.

V. STAMATE
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Congresul Sindicatelor 
din R. P. Polonă ?

CUVÎNTAREA LUI EDWARD GIEREKVARȘOVIA 14 (Agerpres). — Luînd cuvintul la Congresul Sindicatelor din R. P. Polonă, Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., după ce a amintit că programul adoptat la cel de-al șaselea Congres al P.M.U.P. schițează linia politicii social-econo- mice corespunzător necesităților: sociale și cerințelor etapei actuale de construire a socialismului, A relevat că, în ultimii doi ani, au fost obținute rezultate pozitive.„Depășirea planurilor pe anii 1971— 1972 — a arătat în continuare E. Gierek — a permis sporirea sarcinilor de producție și sociale pe anul 1973. Acest fapt va crea condițiile pentru oa, în toamna anului viitor. Conferința națională a partidului să amplifice programul sarcinilor noastre în următorii doi ani ai cincinalului în curs, in comparație cu prevederile celui de-al șaselea Congres al P.M.U.P. în centrul atenției partidului nostru, a subliniat vorbitorul, se află probleme legate nemijlocit de bunăstare, cărora le conferim o importanță deosebită".. în context, primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a amintit măsurile luate pentru îmbunătățirea situației celor cu salarii mici și hotărîrile a- doptate privind creșterea salariului

real pînă în 1975 cu 17—18 la sută. El a relevat că principala bază de creștere a salariului o va constitui sporirea producției și a productivității muncii, că singurul izvor al dezvoltării și al succesului îl constituie munca conștientă, plină de randament, rațională și organizată.în continuare, vorbitorul a arătat cS trebuie folosite în mod rațional toate rezervele și posibilitățile existente pentru dezvoltarea țării. Nu ne putem declara satisfăcuți cu succesele înregistrate în nici un domeniu, a declarat E. Gierek, nici in tehnică, nici in activitatea de stat și socială. Iată pentru ce insistăm asupra perfecționării activității partidului nostru, statului nostru, sindicatelor, tuturor organizațiilor sociale.„Partidul este conducătorul și garanția procesului construcției socialismului. Fără rolul conducător al partidului în societatea socialistă s-ai* fi produs dezintegrarea, iar succesele ar fi fost reduse la zero. Nu ne precupețim eforturile pentru ca P.M.U.P. să-și îndeplinească tot mai bine misiunea sa plină de responsabilitate, de conducător al poporului", a subliniat vorbitorul.
BUDAPESTAPLENARALĂRGITĂ A C.C.AL P.M.S.U.BUDAPESTA 14. — Corespondentul nostru. Al. Pintea, transmite : în capitala ungară au început marți lucrările plenarei lărgite a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Pe ordinea de zi a lucrărilor figurează dezbaterea raportului asupra felului cum se îndeplinesc hotărîrile Congresului al X-lea al P.M.S.U., precum și a directivelor planului economiei naționale și bugetului de stat pe anul 1973.

Plenara C.C. al Partidului 
Progresist al Oamenilor 

Muncii din CipruNICOSIA 14 (Agerpres). — La Nicosia au luat sfirșit lucrările celei de-a V-a plenare a Comitetului Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL). In raportul prezentat cu acest prilej, secretarul general al AKEL, Ezekias Papaioannou, a subliniat că sarcina principală a partidului, a tuturor pa- trioților ciprioți este întărirea unității poporului in jurul guvernului președintelui Makarios.Referindu-se la convorbirile în vederea normalizării relațiilor dintre comunitățile greacă și turcă din Cipru." Papaioannou a arătat că partidul AKEL depune toate eforturile pentru încheierea lor cu succes.
• Liubov Iarovaia : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Fuga e sănătoasă : GRIVIȚA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
a A venit un soldat de pe front : 
VIITORUL — 16; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Aleargă repede, aleargă liber :

cinema
DOINA — 11,15; 13,30; 13,45.
a Petrecerea : DOINA — 18; 20,15. 
e Bambi : TIMPURI NOI — 9,15— 
20,15 în continuare.
a Sunetul muzicii : DRUMUL SĂ
RII — 10,30.
a In trecere prin Moscova : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Eliberarea lui L. B. Jones : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15.
a O floare și doi grădinari : DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30.

a Sftnta Tereza șl diavolii : CO-
TROCENI — 15,30; 18; 20,15.
a Creierul : COTROCENI — 9; 
11; 13.
• Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20,15.
a Ai treilea : PACEA — 16; 18; 20. 
a Toamna Cheyennilor : CRIN- 
GASI — 15,30; 19.
• Fata care vinde flori : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. 
a Mania grandorii : MOȘILOR — 
10; 12; 15,30; 17,46; 20, FLACÂRA
— 15,30; 18; 20,15.
a Născut liber : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Opiul și bita : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
a Vagabondul — 9; 12,30. Vă arăt 
eu vouă 1 — 16; ia; 20 : VITAN.
a Nevăzut, necunoscut : MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Anonimul venețlan : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
a Dacă e marți, e Belgia : PRO
GRESUL — 13,30; 18; 20,15.
a Un candidat la președinție : 
LAROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Mesagerul : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
a Trei din Virginia : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
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SPRE 0 NOUĂ iNTlLNIRE INTRE Vizita în U. R.S.S. a delegației
REPREZENTANȚII R. D. VIETNAM SI S. U. A

J 1HANOI 14 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că, recent, Statele Unite au propus R.D. Vietnam convocarea unei noi întîlniri confidențiale între reprezentanții celor două părți cu scopul de a se ajunge la soluționarea problemei semnării Acordului referitor la încetarea războiului și reinstaurarea păcii în Vietnam. Cu dorința de a manifesta din nou bunăvoință și seriozitatea atitudinii
PEKIN

sale, R.D. Vietnam și-a dat față de această propunere a americane — i vietnameză. La Tho, consilier de la Paris, a Franței, pentru lui Xuan Thuy, conducătorul delegației R.D. Vietnam, în vederea desfășurării reuniunii cu reprezentanții părții americane.

acordul Părții menționează agenția i 14 noiembrie, Le. Duc special la conferința plecat spre capitala a se alătura ministru-
alimentare și apelor

de partid și guvernamentale
bulgare

14 (Agerpres). — In la dineul oferit la onoarea delegației de conduse

Întrevedere Ciu En-lai—Le Duc ThoPEKIN 14 (Agerpres). — In drum spre Paris, Le Duc Tho a sosit marți la Pekin. El a avut o întrevedere cu Ciu En-lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Li Sien-
nien, membru, al Biroului Politica! C.C. al P.C. Chinez, viceipremier al Consiliului de Stat. între cele două părți s-a desfășurat o convorbire cordială, prietenească — relatează agenția China Nouă.

ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U. A ADOPTAT

REZOLUȚIA PRIVIND DREPTUL INALIENABIL
AL POPOARELOR DIN COLONIILE PORTUGHEZE

LA AUTODETERMINARE Șl INDEPENDENTĂ
NEW YORK 14. — Corespondentă de 

Adunării Generale a O.N.U. a adop tat 
8 abțineri și 6 contra, principalul proiect 
state afro-asiatice și socialiste, 
privind situația din teritoriile

la C. Alexandroaie : Plenara 
marți, cu 98 de voturi pentru, 
de rezoluție supus de 46 de 

, printre care și România, la punctul 
coloniale ale Portugaliei.Documentul condamnă cu hotărire guvernul de la Lisabona pentru refuzul de a transpune în viață prevederile rezoluțiilor Adunării Generale și Consiliului de Securitate vi- zind acordarea independenței popoarelor coloniale, deploră bombardarea și distrugerea cu napalm și arme chimice a multor sate din Angola, Mozambic și Guineea-Bissau de către forțele armate colonialiste, precum și violarea integrității teritoriale și a suveranității statelor a- fricane Vecine acestor teritorii administrate de Portugalia. Totodată, documentul condamnă colaborarea Portugaliei cu Africa de Sud și cu regimul minoritar rasist din Rhodesia, menită să perpetueze dominația colonială în sudul Africii, și intervențiile forțelor polițienești și militare ale căpeteniilor de la Pretoria și Salisbury împotriva popoarelor din teritoriile coloniale portugheze.Subliniind cu satisfacție progresele în lupta pentru independență și libertate realizate de mișcările de eliberare națională prin lupta armată și programele de reconstrucție, rezoluția reafirmă dreptul inalienabil al popoarelor din Angola, zambic și Guineea-Bissau la determinare și independență, subliniază că liderii mișcărilor de eliberare din cele trei teritorii sînt singurii reprezentanți legitimi ai popoarelor pe care le conduc efectiv, iar toate guvernele interesate, agențiile specializate trebuie să discute numai cu aceștia orice probleme care privesc Guineea-Bissau, Angola și Mozambic.Rezoluția subliniază că se impune ca un imperativ începerea unor negocieri directe intre guvernul Portugaliei și mișcările de eliberare națională, in scopul aplicării rapide și depline a prevederilor Declarației Națiunilor Unite privind acordarea independenței țărilor șl popoarelor coloniale, încetarea imediată de către regimul de la Lisabona a războaielor coloniale, retragerea tuturor trupelor sale din cele trei teritorii.în încheierea acestui document se lansează un apel tuturor guvernelor, organizațiilor internaționale și agențiilor specializate, pentru a-și spori ajutorul material și moral a-

cordat mișcărilor de eliberare națională, iar guvernelor acelor state ale N.A.T.O. care continuă să sprijine Portugalia li se cere să pună capăt facilitării continuării războaielor coloniale în Africa australă.

TEHERAN 14 (Agerpres)., — Șa- hinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, l-a primit în audiență pe Angelo Miculescu, ministrul român al agriculturii, industriei alimentare și apelor, care întreprinde o vizită oficială în această țară la invitația ministrului iranian al a- griculturii și resurselor naturale, Mansour Rouhani.Cu acest prilej, ministrul româna transmis din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauș eseu, un mesaj de prietenie și cele mai călduroase urări de sănătate șahin- șahului Aryamehr, de prosperitate poporului iranian. La rîndul său, șeful statului iranian a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu sincere urări de sănătate și succes deplin în activitatea pe care o desfășoară pentru binele poporului român.Au fost discutate probleme privind extinderea colaborării ‘ dintre cele două țări în domeniul agriculturii și industriei alimentare, prin finalizarea proiectelor agro-industriale, în curs de realizare, precum și inițierea u- nor noi,acțiuni în sectoare economice de interes reciproc.La întrevedere au participat ambasadorul României la Teheran, Alexandru Boabă, șl Mansour Rouhani, ministrul agriculturii și resurselor naturale al Iranului.

MOSCOVA toastul rostit Kremlin în partid și guvernamentale, de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a evocat relațiile de prietenie dintre Uniunea Sovietică și Bulgaria, exprimîndu-și convingerea că actualele convorbiri se vor solda cu rezultate ce vor imprima un nou impuls dezvoltării colaborării bilaterale.Referindu-se la probleme internaționale actuale, L. Brejnev a salutat trecerea la pregătirea practică

a conferinței general-europene, care, după părerea sa, poate și trebuie să aducă o contribuție importantă la întărirea bazelor păcii europene și a colaborării pe mulți ani.Răspunzînd, Todor Jivkov și-a exprimat convingerea că tratativele so- vieto-bulgare de la Moscova vor marca un pas nou în dezvoltarea colaborării bilaterale, în consolidarea unității statelor socialiste.T. Jivkov a subliniat că Europa se află în pragul unei etape noi, care se poate dovedi o cotitură și poate îndrepta continentul nostru pe calea păcii trainice, a securității colective, a colaborării largi.

14. — Corespondentul A- C. Prisăcaru, transmite : au început, marți, lucră- de-a 6-a sesiuni a Corni-PRAGA gerpres. La Praga rile celei . _siei mixte guvernamentale româno- cehoslovace de colaborare economică și tehnico-științifică.Delegația română este condusă de tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, președintele părții române în Comisia mixtă, iar delegația cehoslovacă de Jan Gregor,

vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslovace, președintele părții cehoslovace în comisie.în cadrul lucrărilor sesiunii, cele două părți ale comisiei analizează activitatea de colaborare și cooperare economică și tehnico-științificfi româno-cehosilovacă, desfășurată în perioada ce a trecut de la sesiunea precedentă și iau în dezbatere măsurile necesare pentru lărgirea si adincirea acestei activități.

IN AJUNUL SOSIRII PREMIERULUI BRITANIC

Partidul unionist din Irlanda de Nord
w

cere organizarea de alegeri generaleLONDRA 14 (Agerpres). — Paralel cu dezbaterile deschise luni in Camera Comunelor pe marginea „Cărții verzi11 a guvernului de la Londra asupra viitorului Irlandei de Nord, partidul unionist din a- ceastă provincie — grupare politică de guvernămînt pînă la dizolvarea Stormontului nord—irlandez — a dat publicității o declarație. Documentul formulează cererea organizării unor alegeri generale în provincie, pentru a permite locuitorilor Ulste- rului să-și exprime „adevăratele lor sentimente și opțiuni11 — relatează agenția France Presse.

In cercurile politice nord-irlande- ze este așteptată cu interes vizita pe care premierul britanic Edward Heath o va efectua în Ulster, înce- pînd de joi, pentru a se întilni cu reprezentanți ai principalelor partide politice din provincie. Se pare că unul dintre principalele scopuri ale acestor întrevederi este cunoașterea opiniilor acestor grupări politice, înaintea adoptării unei decizii finale— probabil la începutul anului viitor— asupra noului statut pe care guvernul conservator îl va acorda Ul- sterului.

BELGRAD 14. — Corespondentul nostru, G. Ionescu, transmite : Stane Dolanț, secretar al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a primit, la 14 noiembrie, la Belgrad, delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, condusă de Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, Secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, aflată în Iugoslavia într-o vizită de schimb de experiență, la invitația Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia.La primire a participat Borislav Radivoe, membru al Prezidiului Conferinței Federale a U.S.P.M.I. A fost prezent ambasadorul României în Iugoslavia, Vasile Șandru.

Cu acesit prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și caldă pri< tenie.
PERU

• Declarația ministrului 
minelor și energiei

Mo- auto-

Situația
Partidul democrat

după alegerile din S.U. AWASHINGTON 14 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației guvernatorilor democrați din S.U.A., reunit la Washington, a cerut demisia lui Jean Westwood din funcția de președinte al Comitetului Național al Partidului democrat, ca urmare a în- frîngerii candidatului democrat în alegerile prezidențiale de la 7 noiembrie. Aceasta, subliniază agenția Associated Press, reprezintă prima etapă a luptei între fracțiunile din rîndul democraților pentru a obține conducerea partidului.Fostul candidat prezidențial al partidului, senatorul George McGovern, este, conform tradiției, liderul în e- xercițiu al Partidului democrat. Actualul președinte, Jean Westwood, a fost desemnat de McGovern imediat după cîștigarea investiturii la convenția din iulie a.c.Agenția Associated' Press subliniază că, după înfrîngerea lui McGovern, susținătorii unor lideri democrați ca John Connally, fost ministru de finanțe în Administrația președintelui Nixon, guvernatorul George Wallace, guvernatorul Dale Burnpers și senatorul Henry Jackson au inițiat o acțiune pentru îndepărtarea adepților senatorului McGovern din conducerea Partidului democrat. Acestei acțiuni i se opune, în principal, senatorul Edward Kennedy, care o susține pe Jean Westwood. Alți lideri democrați, ca senatorii Edmund Muskie și Hubert Humphrey, au evitat, deocamdată, să ia o atitudine publică.Aceste acțiuni — relevă agențiile americane — sînt urmărite cu atenție, în perspectiva reunirii conferinței plenare a guvernatorilor democrați, programată să aibă loc la 3 decembrie, precum și a Comitetului Democrat Național, compus din 303 membri, care urmează să examineze, la 9 decembrie a.c., eventuale schimbări în conducerea acestui partid.

agențiile de presă transmit:
Au fost create condițiile 

pentru convocarea confe
rinței general europene 
pentru securitate și coope
rare, a declarat m cadrul unei conferințe de presă Krister Wickman, ministrul afacerilor externe al Suediei, care se află în vizită în India. O astfel de conferință, a adăugat el, va servi cauzei destinderii internaționale și extinderii colaborării dintre țările continentului european.

Lucrările Plenarei Națio
nale a Partidului Socialist 
din Chile au luat sfîrșit. Partici- panții au examinat un raport în care au fost analizate evenimentele din ultimele săptămîni din Chile și sarcinile ce revin partidului. La încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul Canlos Altamirano, seoretar general al Partidului Socialist din Chile.

Guvernul japonez a ho- 
tărît ca alegerile generale 
anticipate să aibă loc la 
data de 10 decembrie a.c. Campania electorală urmează să înceapă oficial la 20 noiembrie.

A început campania elec
torală în Australia în vederea alegerilor parlamentare de la 2 decembrie. Luînd cuvîntul la Sydney, liderul opoziției laburiste, Gough Whitlam, a declarat că, în cazul unei
SOLUȚII
Inflația — fenomen care, după cum reiese din relatările presei, îngrijorează profund straturi largi ale populației din țările Europei occidentale — se face puternic resimțită și în Anglia. Majorarea prețurilor la bunurile de consum a determinat o vie nemulțumire în rîndul populației, stimulînd luptele revendicative ale salariaților. Preocupat a găsi soluții de ieșire din această situație cu atît mai dificilă cu cit are loc în preajma intrării Angliei în Piața comună (1 ianuarie 1973), guvernul conservator a purtat, în cîteva reprize, negocieri cu sindicatele și cercurile de afaceri. Dar, după cum se știe, aceste întîl- niri tripartite s-au încheiat fără rezultate.Ca urmare, premierul Edward Heath a hotărît să prezinte în Camera Comunelor un proiect de lege privind înghețarea prețurilor și salariilor pe o perioadă de 90 de zile, cu posibilitatea de extindere pe încă două luni. Beneficiind de majoritatea guvernamentală, proiectul a fost a- probat cu 307 voturi contra 272. în prealabil fusese respinsă, cu 309 voturi contra 271, o moțiune laburistă care dezaproba politica guvernului conservator de combatere a inflației.Legea aprobată cuprinde, ca principale măsuri, blocarea tuturor salariilor, inclusiv orele suplimentare, blocarea prețurilor la mărfuri și la serviciile din sectoarele de stat și particulare ; în aqeleași prevederi de „înghețare11 intră dividendele și chiriile. Potrivit legii, contravenienții

victorii a partidului său, va proceda, între altele, la recunoașterea R. P. Chineze și laAmbasadei australiene de la Taipe — la Pekin. El a salutat „condițiile existente în prezent pentru instaurarea unor relații normale cu... China, pentru soluționarea războiului din Vietnam, pentru instituirea în zonă a unei ere a păcii și progresului11.
transferarea condițiilor tehnice de lucru, greva se va extinde, în următoarele trei zile, în sudul, estul și nordul Franței. Tot marți au declarat o grevă de o zi lucrătorii serviciilor -vamale franceze, acțiunea acestora fiind sprijinită de sindicatele pe ramură ale centralelor C.G.T. și C.F.D.T.

Lucrările Congresului In
stitutului dunărean euro
pean care Part^ciPă reprezen-tanți a deri de care și probleme de comerț exteriorRomânia, au început la Budapesta.

firme și întreprin- din 19 țări, printre400 decomerțo delegație de specialiști în din
A fost instituit Comitetul 

electoral central în R.P.D. 
Coreeană, în componența căruia se numără reprezentanți ai partidelor politice și organizațiilor de masă. Noul organism va fi însărcinat organizeze și rea alegerilor rea Populară rile populare și raionale.

să conducă de deputati Supremă și provinciale,
să desfășura- în Aduna- în adună- orășenești

Mișcări revendicative în 
Franța. Greva declanșată marți la Societatea națională a căilor ferate franceze (S.N.C.F.), la chemarea tuturor sindicatelor pe ramură, a cuprins rețeaua feroviară din vestul tării și regiunea pariziană. Declarată în sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea nivelului de trai și a

Convorbirile privind dez
voltarea colaborării științi
fice și tehnice între Iugo
slavia și S.U.A. au inceput 13 Belgrad.

Ministrul muncii al Româ
niei, Petre Lupu, aflat într-o vizită oficială la Belgrad, s-a întâlnit, la sediul Secretariatului Federal pentru muncă și politică socială, cu omologul său iugoslav, Vuko Draga- șevici. La întâlnire a participat ambasadorul român Vasile Șandru. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială.

Autoritățile maritime de 
coastă din Ecuador au re
ținut patru vase de pescuit 
nord-americane surprinse fără permis în interiorul celor 200 de mile marine pe care această tară le-a fixat ca limită a apelor sale teritoriale.

La ediția de anul acesta 
a Festivalului filmului de la 
Londra vor prezentate 60 de filme din 27 de țări. Cinematografia românească va fi reprezentată de filmul „Felix și Otilia", realizat de regizorul Iulian Mihu.

Un acord între R.P.D. Co
reeană și R.P. Ungară, pri- vind schimburile de mărfuri și •plățile pe anul 1973, a fost semnat la Phenian.

CONTROVERSATE
sînt pasibili de sancționarea cu a- menzi și — în cazul că nu le plătesc — cu închisoarea.Prezentînd proiectul în Camera Comunelor, premierul Heath a afirmat : „Cred că acest curs pe care l-am adoptat este rezonabil și judicios pentru Marea Britanie. De aceea, sper că eșecul convorbirilor anterioare nu va împiedica reluarea discuțiilor în-

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

tre cele trei părți, la timpul cuvenit, asupra obiectivelor și problemelor conducerii economice11. Ministrul finanțelor, Anthony Barber, a pledat în favoarea măsurilor preconizate, sus- ținînd că ele „sînt în interesul general11.Pe de altă parte, au fost exprimate critici din partea opoziției laburiste, al cărei lider, Harold Wilson, a declarat că măsurile propuse sînt injuste și ineficace și că partidul său li se va opune. „După părerea mea — a spus liderul opoziției — proiectul de lege este o recunoaștere a eșecului suferit de politica economică și socială promovată de guvern11. Deputatul William Hamilton și-a exprimat opinia că „actualele măsuri nu vor avea mai multe șanse de succes decît au avut cele adoptate de laburiști în 1966“. Acest scepticism

lider, Harold Wilson, a de-

este motivat de diferiți critici prin înseși unele prevederi ale legii. Astfel, se arată că o serie de produse agro-alimentare vor scăpa de sub incidența măsurilor de „înghețare*1 a prețurilor, pe considerentul că ele, venind în cea mai mare parte de peste mări, stabilirea costului nu depinde de voința autorităților britanice, în legătură cu aceasta, ziarul „Times11 observă că de la aplicarea măsurilor de înghețare a prețurilor „au fost exceptate toate micile magazine11. Același ziar, arătînd că proiectul de lege prevede „înghețarea11 chiriilor, consideră că această măsură vine prea tîrziu : de peste o lună de zile, chiriile au fost deja sporite simțitor, afectînd sensibil nivelul de trai al celor ce muncesc. în sfîrșit, cu privire la faptul că legea prevede și „înghețarea11 dividendelor, se arată că și această măsură este tardivă^ deoarece anterior au fost reduse impozitele pe veniturile provenite din acțiuni.Reacția sindicatelor a fost și ea negativă ; respingînd măsura de înghețare a prețurilor și salariilor, T.U.C. — centrala sindicală britanică — a anunțat că nu va participa la negocierile propuse de guvern atîta vreme cît acesta nu va reveni asupra măsurilor adoptate.în această situație rămîne ca viitorul să arate care vor fi efectele măsurilor inițiate pentru combaterea inflației.
Nlcolae PLOPEANU

0 nouă conierință a pre
ședinților și directorilor 
generali ai companiilor ae
riene afiliate la I.A.T.A. (As°- ciația internațională pentru transporturile aeriene), care asigură transporturile în regiunea Atlanticului de nord, a început la Geneva. Participanții la reuniune vor face o nouă încercare de a soluționa problemele tarifare.

Cei 31 de deputați ai 
Noului Partid Democratic 
din Canada, aIe?i în Camera Comunelor 1» scrutinul legislativ din 30 octombrie, au aprobat propunerea liderului acestui partid, David Lewis, de a întreprinde țiativele guvernului premierului Trudeau, gramului partidului.

Congresul național ior
danian pentru dezvoltarea 
economică și socială a țării și-a încheiat lucrările la Amman. Participanții au analizat 300 de proiecte incluse în planul trienal de dezvoltare a economiei iordaniene pe perioada 1973—1976.

și sprijini ini- minoritar al în lumina pro-

Populația R.P. Ungare, potrivit ultimelor date statistice, este de 10 402 000 locuitori.
RAVAGIILE URAGANULUI

LIMA 14 (Agerpres). — Tara noastră nu va mai tolera nici un fel de măsuri care ar însemna amenințare, constrîngere sau presiune, de oriunde ar veni acestea, în ce privește exercitarea drepturilor naționale asupra propriilor resurse naturale, a declarat ministrul peruan al minelor și energiei, generalul Jorge Fernandez Maldonado. El a subliniat că Peru va continua să apere, ca și pînă acum, teza privind stabilirea limitei apelor teritoriale la 200 mile marine, și, în conformitate cu aceasta, să-și exercite suveranitatea a- supra resurselor de pește existente între aceste limite. Con- damnînd noua lege asupra pescuitului, adoptată de Statele U- nite, Fernandez Maldonado a arătat că aceasta este contrară doleanțelor statului peruan, care o respinge „Apărarea ale țării, a de temelie economia națională11.*Guvernul peruan a expropriat, în cadrul procesului de reformă agrară, alte 40 de mari proprietăți funciare cu o suprafață totală de 10 806 hectare. împreună cu latifundiile au fost expropriate, de asemenea, utilajele agricole și alte bunuri necesare menținerii procesului de producție pe a- ceastă suprafață.

cu toată, hotărîrea. resurselor naturale spus el, este piatra pe care se edifică

CARE A BÎNTUIT NORDUL Șl VESTUL EUROPEI

IC

Furtuna care s-a abatut, cu începere de duminică seara, asupra nordului și vestului Europei a provocat pagube considerabile. în Anglia, furtuna a provocat inundații și a dus la suspendarea traficului rutier în aproape întreaga parte sudică a țării. în Franța, vîntul, a cărui viteză a atins pe alocuri — mai ales în Bretania, Normandia și în regiunea pariziană — viteza de peste 120 kilometri pe oră, a provocat moartea mai multor persoane. Descărcările electrice din atmosferă au stat, de asemenea, la originea incendiului care a distrus instalațiile centrale electrice de la Abbeville, din departamentul Somme, pertur- bînd grav alimentarea cu energie electrică a orașului menționat.In fotografie : locuitori din orașul Port Talbot (Anglia) scot apa din locuințele inundate.

CARACAS 14 (Agerpres). — în condițiile dominației monopolurilor străine asupra vieții sale economice, Venezuela nu poate deveni o tară cu adevărat independentă — a declarat senatorul J. Paz Calarraga — candidat al blocului partidelor progresiste „Noua Forță11 — la un mare miting organizat în orașul petrolier Maracaybo. El s-a pronunțat în favoarea naționalizării întreprinderilor petroliere și a bunurilor aparținind marilor companii străine, precum și a băncilor, centralelor electrice și întreprinderilor din toate ramurile industriei naționale. Pentru a pune capăt exploatării, mizeriei, șomajului, analfabetismului și înapoierii economice — a spus el — este necesar ca în Venezuela să se efectueze profunde transformări structurale.într-o cuvîntare rostită la același miting, Jesus Faria, secretar general al Partidului Comunist din Venezuela, a subliniat, între altele, că partidul comunist acordă sprijin hotărît programului electoral al „Noii Forțe11 și senatorului Paz Calarraga. desemnat candidat în alegerile prezidențiale din 1973. Secretarul general al partidului comunist a chemat poporul venezuelean să susțină programul de luptă al partidelor „Noii Forțe11, îndreptat împotriva dominației marilor monopoluri străine asupra vieții economice a țării.

X

BERLIN 14 (Agerpres). — O puternică furtună a cuprins, luni, aproape întregul teritoriu al Republicii Democrate Germane, provocînd moartea a 18 persoane și rănirea altor 140, informează agenția A.D.N. în mai multe regiuni ale țării au fost întrerupte parțial circulația trenurilor Și aprovizionarea cu energie electrică, transportul cărbunelui spre consumatori. La Berlin, lucrările pe șantierele de construcții au fost întrerupte temporar. Datorită intervenției e- chipelor speciale, perturbările din transporturi, construcții și aprovizionare au fost de scurtă durată, totuși s-au înregistrat pagube materiale.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — A- genția P.A.P. informează că, la 13 noiembrie, un uragan deosebit de puternic s-a abătut asupra regiunilor sud'-vestice ale Poloniei. In numeroase localități, vîntul a smuls acoperișurile de pe case ; în aprovizionarea cu e- nergie electrică s-au produs perturbări. Pe unele șosele, circulația a fost îngreunată, iar pe alocuri chiar oprită.Echipe de salvare alcătuite din militari, pompieri, milițieni au acordat imediat ajutor. în prezent, organele consiliilor populare, echipe ale instituțiilor și întreprinderilor lucrează la înlăturarea urmărilor uraganului.

ÎNCHEIEREA 
CONGRESULUI PARTIDULUI 

SOCIALIST ITALIANGENOVA 14 (Agerpres). — La Genova și-a încheiat lucrările cel de-al 39-lea Congres al Partidului Socialist Italian. Comitetul Central al partidului urmează să se reunească la 22 noiembrie, la Roma) pentru desemnarea Direcțiunii ți, apoi, a secretarului P.S.I.
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