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• Comuniștii din școli 
so angajează : „Vom 
realiza un învățâmînt 
militant, activ, strins 
legat de cerințele dez
voltării soclal-economl- 
ce a târli” * Rubricile 
noastre: Registrul pu
blic al controlului ob
ștesc • Faptul divers
• Curier juridic • Sport

TIMPUL ESTE PRIELNIC în județul Vrancea a fost

LUCRĂRILOR AGRICOLE realizat planul producției

NICI UN MOMENT DE RAGAZ
globale industriale pe

primii 3 ani ai cincinalului

Ministrul federal al alimentației, agriculturii 
și silviculturii din R. F. Germania

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, marți la amiază, pe dr. 
Josef Erll, ministrul federal al 
alimentației, agriculturii și silvi
culturii din Republica Federală 
Germania.

La întrevedere au participat to
varășii Angelo Miculescu, minis
trul agriculturii, industriei aii- • 
mentare și apelor, Constantin Oan- 
cca, ambasadorul României în 
R. F. Germania.

A luat parte, de asemenea, dr. 
Volkmar von Amim, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. F. Ger
mania La București.

în cadrul convorbirii, ministrul 
• federal vest-german a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut din partea cancelarului Re
publicii Federale Germania, Willy 
Brandt. Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la

rîndul său, cancelarul Willy 
Brandt un salut cordial și cele 
mai bune urări.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor bilaterale 
româno—vest-germane, sublinlin- 
du-se, cu acest prilej, că vizita 
șefului statului român în Republi- 

• ca Federală Germania, înțelege
rile convenite au creat condiții 
favorabile pentru promovarea tot 
mai largă a colaborării multilate
rale dintre cele două țâri. A fost 
evidențiată, în acest context, evo
luția ascendentă a cooperării în 
domeniul industriei alimentare și 
agriculturii, apreciindu-se că exis
tă premise favorabile pentru inten
sificarea și adîncirea pe mai de
parte a acestei cooperări.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă plină de cordiali
tate.

Președintele Consiliului consilierilor economici 
ai președintelui S. U. A.

„Vă asigurăm șl cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii 
vrînceni vor munci fără preget 
pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului, vor pune în
treaga lor capacitate și pu
tere de muncă pentru pregătirea 
îndeplinirii planului pe anul 1974, 
anul sărbătoririi celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei și 
al Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, aducîn- 
du-și astfel — alături de între
gul popor — contribuția la 
înfăptuirea aspirațiilor națiunii 
noastre, ridicarea patriei socia
liste pe înaltele culmi ale civili
zației și bunăstării".

Printr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Comitetul județean 
Vrancea al P.C.R. raportează că, 
în ziua de 15 octombrie 1973, a 
fost realizat în județ planul pro
ducției globale industriale pe pri
mii 3 ani ai cincinalului.

Avansul cîștigat — se arată în 
telegramă — atmosfera de înaltă 
responsabilitate și hotărîre care 
animă colectivele de muncă de pe 
meleagurile vrîncene reprezintă 
garanția că pînă la sfirșitul 
acestui an se va realiza o pro
ducție suplimentară de peste 735 
milioane lei. materializată în în
semnate cantități de scule și dis
pozitive. confecții, mobilă, pro
duse agroalimentare și alte bu
nuri.

datele centralizate la ministerul de

SPECIALIȘTII RECOMANDA

Județele Argeș și Harghita au încheiat însămînțările
nuare, forțele mecanice 
au fost dirijate la recol
tatul porumbului, lucrare 
efectuată pină in prezent 
pe 60 la sută din supra-

într-o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean de 
partid Harghita raportea-

zâ că lucrătorii ogoare
lor din această parte a 
țării au încheiat în- 
sămințarea culturilor de 
toamnă.

LA RECOLTARE Șl TRANSPORT

Dumitru GHEONEA

Timpul se menține. în continuare, favorabil desfă
șurării lucrărilor agricole de sezon. Dar. după cum a- 
nunțâ meteorologii, in a doua parte a lunii octombrie 
temperatura va scădea și va ploua in cea mai mare 
parte a țârii. Aceasta impune ca. in toate unitățile a- 
gricole. să fie grăbite lucrările de recoltare, să se or
ganizeze temeinic transportul, pentru ca toate produ
sele să fie depozitate cu grijă, evitindu-se orice pier-

PORUMBUL. Din 
resort rezultă că 
pină ieri. 16 oc
tombrie. recolta de 
porumb a fost 
strinsă de pe o su
prafață ce repre
zintă 60 la sută din 
suorafetele culti
vate in întreprin
derile agricole de stat și 62 la sulă in cooperativele a- 
gricole de producție. Lucrările s-au încheiat in coope
rativele agricole din județul Mehedinți și sînt avan
sate in cele din județele Bihor. Vilcea. Gorj. Boto
șani. Satu-Mare, Alba etc. Specialiștii apreciază că 
porumbul, cu mici excepții, s-a copt și poate fi recol
tat și deoozitat in condiții bune. De aceea, s-a făcut 
recomandarea ca lucrările să fie intensificate, astfel 
ca. in timpul cel mai scurt, recolta din cîmp să ajungă 
in pătulc. întrucit există mari cantități de porumb 
recoltat și așezat in grămezi in cimp. este necesar 
să fie organizat temeinic transportul. Tot ce se recol
tează in cursul unei zile să se transporte la bazele 
de recepție sau in pătulele proprii ale unităților a- 
gricole.

OREZUL și SOIA. Evoluția timpului a permis ca 
aceste culturi sâ ajungă la maturitate. Pină acum, ore
zul a fost recoltat de pe o treime din suprafețele cul
tivate, iar soia de pe 73 la sută in cooperativele agri-

cole și 59 la sută în întreprinderile agricole de stat, 
întrucit la recoltarea acestor culturi se folosesc com
bine „Gloria" de mare randament, există condiții ca 
producția să fie strânsă in timp scurt.

LEGUMELE. După cum s-a mai anunțat, producția 
de legume din acest an este foarte bună. Există condi
ții ca printr-o temeinică organizare a muncii la recol
tat, transport și preluare, aceasta să fie valorificată in
tegral. La centrala de specialitate se apreciază că in 
județele Constanța. Ialomița. Ilfov etc. mai dxistâ 

în grădini canti
tăți însemnate de 
tomate și ardei, 
care pot și trebuie 
să fie strinse și li
vrate atit pentru 
aprovizionarea pie
țelor. cit și a fa
bricilor de conser

ve. Temperaturile scăzute care se înregistrează noaptea 
— sub zero grade in unele zone — trebuie sâ determi
ne pe conducătorii de unități agricole să ia măsuri in 
vederea strîngerii tuturor legumelor.

CARTOFII. Recoltatul cartofilor s-a încheiat in toate 
județele. Indicația ministerului de resort este să fie 
grăbite transportul și insilozarealor. Toate județele tre
buie sâ preia cartofii, conform repartițiilor date, din 
județele producătoare. De asemenea, unitățile agricole 
d.n județele sudice, care cultivă cartofi tirripurii și de 
vară, au datoria să-și procure de pe acum inireaga 
cantitate de tuberculi de sâmință. să-i insilozeze. pen
tru ca la primăvară să poată fi plantați cit mai de 
timpuriu.

Fiecare zi. fiecare oră trebuie folosite din plin pen
tru ca toate produsele agricole din cîmp să fie strin
se, transportate și înmagazinate cit mai repede, spre a 
se înlătura orice pierderi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la 16 octombrie, pe prof, 
dr. Herbert Stein, președintele 
Consiliului consilierilor economici 
ai președintelui Statelor Unite ale 
Americii, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a luat parte to
varășul Manea Mănescu, 
ședințe al Consiliului de 
președintele Comitetului 
al Planificării.

A fost de față Robert 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al S.U.A. la București.

vicepre- 
Miniștri, 
de Stat

Martens,

în cursul întrevederii a fost re
levată evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-americane, în cadrul favo
rabil creat de convorbirile și înțe
legerile stabilite cu prilejul întîl- 
nirilor între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Richard 
Nixon.

Analizîndu-se stadiul raporturi
lor bilaterale, s-a reafirmat inte
resul ambelor țări de a le dezvol
ta în continuare și s-a evidențiat 
hotărârea de a se realiza. noi ac
țiuni de colaborare și cooperare 
economică.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

Ieri, in județul Argeș 
s-au terminat de insă- 
mtnțat cete peste 58 000 
hectare culturi de toam
nă din care 50 000 hec
tare cu griu. In

ZALĂUL. oraș care sărbătorește 
500 de ani de existență atestată 
documentar — azi unul dintre 
tinerele centre industriale 
țării — își croiește o 
înfățișare, adecvată noilor ce
rințe : noi întreprinderi și in
stituții, blocuri de locuințe, con
strucții social-culluraie îmbogă
țesc arhitectura orașului, ofe
rind locuitorilor săi condiții de 
muncă și de vi ați-iot mai-bune. 
Clișeul alăturai ne înfățișează o 
parte din noul centru civic al 

localității

Foto : E. Dichiseanu

Trei monumente
la doi lei

în spate 
pe care 
frumusețile

Industria ușoară va ști

Ne asigură tovarășul ministru Ion CRĂCIUN

Alături de alte ramuri ale economiei naționale, industria ușoară 
are rolul de a contribui la transpunerea in viață a politicii partidului 

* șl sfatului nostru de ridicare continuă și sistematică a nivelului de 
trai al populației, prin tot ceea ce oferă cumpărătorilor — de la îm
brăcăminte și încălțăminte, ptnă la acele produse de interior ce creează 
o ambianță plăcută în locuințe. Raportate la cerințele de bunuri de 
consum ale populației, la ceea ce doresc cumpărătorii — produse fru
moase, moderne, realizate la un nivel calitativ superior, care să le 
ofere multiple satisfacții — sarcinile ce revin lucrătorilor din între
prinderile industriei ușoare au nu numai o importanță din ce în ce 
mai mare, dar sînt și tot mat numeroase. Este vorba, înainte de orice, 
de creșterea capacității dc adaptabilitate a producției Ia cerințele pie
ței, ale modei, la gustul evoluat al populației — aceasta fiind problema 
esențială ce privește în momentul de față colectivele unităților indus
triei ușoare, a cărei soluționare presupune mobilizarea tuturor forțe
lor pentru calitate, pentru mărfuri bune și ieftine. In fond, este o ches
tiune de respect față de întreaga masă a cumpărătorilor ca aceștia să 

. găsească în magazine produsele pe care le doresc : și aceasta, prin 
continua dezvoltare și modernizare a producției industriei ușoare. Toc
mai pe această temă am avut convorbirea de față.

— Cum răspund, tovarășe mi
nistru, întreprinderile indus
triei ușoare acestor importante 
sarcini ce le revin în ansam
blul politicii partidului și sta
tului de ridicare necontenită a 
nivelului de trai al populației ?

— în ultimii ani mai ales, indus
tria ușoară a punoscut o dezvoltare 
Intensă ; în condițiile in care prin

Nu de mult, am drumețit, cu rucsacul 
pioletul in mină, pe potecile Ceahlăului, 
bat in fiecare an mii de turiști. Despre ------- .
locurilor, despre priveliștile pe care ți le oferă Ocola- 
$ul Mare. Ocolasul Mic sau turnurile lui Butu. des- 
pre marea alpină ce plutește dimineața peste văi și 
despre șiragul de lumini ce se întinde de-a lungul la
cului de acumulare Bicaz — monumentală operă a 
gindirii și puterii oamenilor — despre splendoarea ră
săritului si apusului de soare, privită de pe virful 
Toaca, despre atitea alte plăceri pe care ți le oferă 
cu generozitate muntele s-au scris atitea inspirate pa- 
fini... ,,Dar nu asupra lor voi zăbovi, ci asupra unei Imagini

PICĂTURA DE CERNEALĂ

care îmi stăruie pe retină : un băiețandru. de 13—14 
ani. vindea, la cabana Dochia, nici mai mult, nici mai 
puțin decit... „monumente ale naturii". Iși alesese un 
loc de trecere mai intensă a turiștilor și-i îmbla prin- 
tr-o reclamă originală : . . ,_ Un leu monumentul naturii. Cine mai ia .

Sute de fire de floare de colț — floare rară, ocrotită 
de lege și declarată „monument al naturii" — stă
teau triste, desprinse din stânci, la picioarele micuiui 
negustor. Și vindea din plin. Turiștii cumpărau ne
păsători. Nimeni nu i-a atras atenția copilului asupra 
gravității faptei sale. Dar cred că el știa bine ce este 
floarea de colt, știa ci este ocrotită de lege, după 
cum știa acest lucru si tatăl său. aflat la m-ca dis
tanță. 5i care făcea același lucru : vindea „monumente 
ale naturii".

Peste această imagine mi s-a suprapus, alta, iden- 
tică. intilnită peste două zile m Cheile Bicazului. Ln 
alt negustor de ocazie iși prezenta marfa.

— Un leu monumentul naturii. Cine mai ia ?
Se vindeau. Turiștii cumpărau nepăsători... Celor 

care luau mai multe li se făcea rabat: trei monu
mente la doi lei.

Oare, mi-am zis, pe la munte nu mai suie nimeni din 
tel oare ocrotesc și au datoria să ocrotească monu
mentele naturii ?

calității utilajelor tehnologice

planul cincinal s-a prevăzut o creș
tere de 33 Ia sută a producției aces
tei ramuri industriale, la sfirșitul a- 
cestui an producția unităților din in
dustria ușoară va fi cu 50 la sută 
mai mare decit cea obținută in anul 
1970. Creșterile cantitative au fost 
însoțite și de o largă diversificare a 
producției : în momentul de fată fa
bricăm 120 000 de sortimente, dintre 
care aproape jumătate sint „premie
re" în acest an — fie produse noi. 
fie produse reproiectate. cu carac
teristici calitative îmbunătățite.

La fel de adevărat este însă fap
tul că în această ramură se înregis
trează serioase rămîneri în urmă — 
atît sub aspectul gradului de adap
tabilitate a producției la cerințele 
cumpărătorilor, tinerii pasului cu 
moda în continuă și rapidă schim
bare, al diversificării producției, cit 
și sub aspectul îmbunătățirii calită
ții bunurilor de consum, prin aceas
ta înțelegînd calitatea materiilor pri
me folosite, a finisajului și, totodată, 
caracteristicile superioare ale pro
duselor finite (neșifonabilitate, elasti
citate). Nu putem trece cu vederea 
nici faptul că, într-o serie de unități 
și chiar subramuri ale industriei u- 
șoare, s-au înrădăcinat unele con-

cepțli greșite, materializate în rea
lizarea de sortimente în serii mari 
și foarte mari. în fabricarea unor 
produse care parcă ar trebui „să 
țină toată viața'*  — de aici, greuta
tea exagerată a țesăturii, confec
ției sau încălțămintei respective, 
deci consum nejustificat de materii 
prime scumpe — și aceasta tocmai 
în industria ușoară, al cărei specific 
trebuie să fie mobilitatea și diveț- 
sitatea gamei sortimentale.

— Care sint sectoarele unde 
se constată mari decalaje intre 
ceea ce oferă unitățile produc
tive și ceea ce solicită cumpă
rătorii ?

Adevărul este că în fiecare sub- 
ramură există întreprinderi cu re
zultate bune și altele în care lu
crurile nu stau prea bine. în indus
tria bumbacului, bunăoară, din pri
ma categorie fac parte fabrici ca 
„Aurora"—București, „Bumbacul"— 
Timișoara, „Oltul"—Sf. Gheorghe, 
„Bucegi”—Pucioasa $.a. Din cea de-« 
doua categorie fac parte întreprinde
rile „Dunăreana“-Giurgiu, „Mol
dova"—Botoșani, „Textila"—Pitești 
ș.a.

La fel 
industria 
realizate 
de pildă, 
tățită in 
acele caracteristici superioare impuse 
de exigențele actuale ale cumpără
torilor. Nu este singurul exemplu 
care se poate da. Evident, deficien
țele din aceste subramuri — mal 
corect spus, din activitatea unor uni
tăți ale acestor subramuri — au con
secințe și în industria confecțiilor, 
deoarece nu se poate fabrica o că
mașă sau un costum de calitate su
perioară din țesături necorespunză
toare sau, oricum, aflate la limita ce
rințelor de calitate. Nici industria

se prezintă situația și în 
linii ; țesăturile din lină 

la „Argeșeana" din Pitești, 
deși de o calitate imbună- 
ultima vreme, încă nu au

Convorbire realizată de 
Dan MATEESCU

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC PLOIEȘTI - o amplă și combativă 
dezbatere în urma criticilor aduse acestui colectiv de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru calitatea necorespunzătoare 

a instalațiilor furnizate combinatului „Azomureș"

Ieri, colectivul întreprinderii de utilaj 
chimic din Ploiești a dezbătut intr-un cli
mat de exigență și combativitate cauzele 
care au înlesnit fabricarea și livrarea că
tre Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Tg. Mureș a unor utilaje necorespun
zătoare din punct de vedere calitativ. De 
la bun început, cei mai mulți vorbitori 
care au luat cuvîntul in cadrul plenarei 
comitetului uzinal de partid au scos in 
evidență ajutorul prețios, dat la timp de 
către conducătorul partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care in vizi
ta sa de lucru pe șantierul combinatului 
amintit a remarcat că unele produse ce 
ies de pe poarta uzinei din Ploiești pre
zintă serioase defecțiuni de execuție, da
torita faptului că nu au fost supuse unor 
probe de control înainte de a fi expediate 
pe șantier.

Oare nu înseamnă aceasta, în ultima 
instanță, o tristă confirmare a slabei res
ponsabilități care dăinuie in unele com
partimente ale fabricației noastre ? — a 
spus șeful de atelier Constantin Șerban. 
Căci de asta este vorba. Nu o dată, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și — mi-aduc a- 
minte — chiar cu ocazia vizitei făcute 
•nul trecut in uzina noastră, ne-a sfătuit

să avem cea mai mare grijă față de cali
tatea produselor, să nu neglijăm măsurile 
ce se cer luate in această direcție. Ce se 
dovedește acum ? Dominați exclusiv de 
ideea îndeplinirii cantitative a planului, 

• noi am neglijat primordiala sarcină tra
sată de conducătorul partidului — îmbu
nătățirea calității produselor.

Continuind ideea, inginerul Vlad Traian, 
șeful serviciului mecanoenergetic, a 
subliniat că astfel a început să-și facă 
loc o condamnabilă îngăduință față de 
unele abateri de la prescripțiile documen
tației de proiect, cit și a tehnologiilor de 
fabricație. Cu mare ușurință se acceptau 
adeseori derogări, de exemplu, de la teh
nologiile de sudură ; derogările deveni
seră o practică și in ce privește înlocuirea 
materialelor, in pofida faptului că cele 
consemnate în documentație se aflau in 
magazie. „Fiecare la locul lui de muncă 
trebuie să-și facă pe deplin datoria — 
sublinia vorbitorul. Iar exigența direc
torului, a inginerului șef, a maistrului 
trebuie să fie exemplară. în ultima vre
me se simțea nevoia unor măsuri de sanc
ționare ; din păcate, asemenea măsuri 
n-au fost luate la vremea potrivită. Cred

că tocmai de aceea am ajuns in situația 
de a discuta acum niște probleme care 
puteau fi ușor evitate".

Una din problemele temeinic discutate 
a fost și aceea privitoare la slaba dotare 
cu S.D.V.-uri a unor secții. „încă de acum 
doi ani de zile, arăta maistrul sudor 
Constantin Pitiu, cadre de răspundere de 
la centrala industrială de resort, ce au 
participat la o ședință plenară, ne-au asi
gurat că vom primi aparatele de sudură 
necesare pentru efectuarea unor lucrări 
de înaltă tehnicitate. N-am primit nimic 
pină azi. Continuăm să lucrăm în condi
ții necorespunzătoare. De pildă, ne lip
sesc aparatele pentru- efectuarea sudurii 
în mediu de argon. Eu cred că și tova
rășii din conducerea centralei trebuie să 
se țină de cuvlnt, să fie alături de noi 
cînd e vorba de îmbunătățirea calității 
utilajului".

Dar calitatea sudurilor, au arătat alți 
vorbitori, este condiționată in mare mă
sură de calitatea argonului și a electrozi-

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a vn-a)

(Continuare în pag. a in-a)

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

SE ADRESEAZĂ PRODUCȚIEI
Pagina a Vl-a

Să ne organizăm viața în deplină

concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA
SOCIALISTĂ!

Pagina a V-a
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faptul] 
divers; 
" ICum înțeleg 
pionierii 
colaborarea

Casa pionierilor din Constan- I 
ța se bucură de sprijinul moțe- » 
rial, tehnic dc specialitate al i 
Trustului dc construcții indus- I 
triale din localitate. Relațiile | 
IncctAțenite tint deosebit de 
bune. De aceea, copiii constăn- I 
țeni t-au pindit ti răspundă fi | 
ei la această colaborare. In con- 1 
secințd, membrii cercului de e- 
lectrotehnicâ a Casei pionieri
lor au realizat un interfon cu 
18 posturi, pe care !-au montat 
la sediul trustului. Instalația 
face legătura Intre conducerea 
trustului și principalele servicii. 
Cum se vede, pionierii au luat, I 
ia rindul lor, sub „patronaj" I 
trustul, fapt ce le-a atras ad- I 
mirafia altor Întreprinderi din • 
Constanța, care. trecute... pe I 
recepție, au solicitat instalații | 
asemănătoare.

Tardiv, 
dar tot 
a venit 
scadența

De mal multă vreme, Pavel I 
Corman. achizitor la coopera- I 
tiva de consum din Curtid ’ 
(Arad), se obișnuise să-și facă | 
o pane proprie, cit mai sub- I 
stanțială. din valorile pe care | 
le mînuia. O dată și-a strecurat 
în buzunar „un ciștig" de pes- I 
te 12 300 lei. Altădată „s-a in- I 
virtit" de 112 kg pene și însem- I 
nate cantități de griu. fasole și t 
usturoi. Si. văzind că-i merge I 
(unde or fi fost organele de con- | 
trol) ?. nu demult a pus mina ■ 
pe suma de 38 000 lei. Aseme- I 
nea „achiziții" nu puteau ră- | 
mine insă multă vreme neob
servate. In consecință, surprins 
de organele de miliție, P. C. a 
fost invitat să-și facă... decon
turile.

SPORUL POPULAȚIEI. 
OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI
în dezbaterea activului medico-sanitar din județul Bihor

Unde duce
beția

S-a intîmplat în bufetul din 
salul Bancu, comuna Ciuc-Sin- . 
gejorgiu (Harghita).- Intr-o sear< 
ră, tinerii Antal Geza și Peter 
Laszlo — amin doi mineri de 
23-de ani — s-au așezat aici să- 
bea un pahar de vin. Dar după 
un pahar au urmat altele și 
altele. Pentru că ambii clienți 
pierduseră demult măsura, iar 
gestionarul Andras Bela (care, 
în paranteză fie spus, mai fu
sese amendat pentru servirea 
unor consumatori in stare de e- 
brietate) se arăta mereu gata 
să Ie onoreze comanda. La un 
moment dat, intre cei doi ti
neri a izbucnit o ceartă. In 
toiul scandalului, A. G. a scos 
un cuțit și l-a lovit pe Peter 
Laszlo. Cu toate Îngrijirile a- 
cordate, P. L. a încetat din 
viață. Vinovatul a fost deferit 
justiției.

Este știut că. în ansamblul 
preocupărilor actuale și dc perspec
tivă ale partidului șl statului nos
tru privind făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, proble
ma ocrotirii sănătății ocupă un loc 
de deosebită importanța. Dezvol
tarea continuă a bazei mate
riale a unităților sanitare — 
construirea dc noi spitale, po
liclinici. dispensare medicale de 
întreprindere si rurale, dotarea lor 
cu aparatură modernă, lărgirea în- 
vățâmintului de specialitate si a po
sibilităților de cercetare științifică, 
creșterea numărului de cadre me- 
dico-sanitare si repartizarea rațio
nală a acestora — toate, ca și nume
roase alte fapte, oglindesc grija ce 
se acordă sănătății omului. în 
acest context se înscriu și mă
surile luate de-a lungul anilor 
pentru creșterea natalității și a 
sporului natural al populației, creș
tere care să asigure dezvoltarea 
armonioasă a națiunii noastre, să a- 
sigure baza umană pentru înfăptui
rea planurilor de Înflorire a patriei. 
In acest scop au crescut alocațiile de 
stat pentru copii, precum și ajutoa
rele pentru familiile cu mai mulți 
copii, se acordă o mare atenție con
strucțiilor de creșe și grădinițe.

Relevind realizările locale înre
gistrate în ultimii ani pe această 
linie, participanții la o recentă șe
dință de lucru a activului medico- 
sanitar din iudetul Bihor s-au re
ferit. totodată, in mod concret si la 
unele manifestări în neconcordanță cu 
cerințele asigurării sporului natural 
al populației. S-au făcut referiri la 
faptul că nu întregul potential de 
influențare instituțională, de spe
cialitate si educație, a fost îndrep
tat spre aplicarea decretului 770/1966 
si a celorlalte acte care reglemen
tează întreruperea cursului normal 
al sarcinii ; a lipsit controlul din 
partea factorilor de răspundere — 
atit In mediul urban, cit și în cel 
rural — fapt care a creat cadrul 
propice pentru încălcarea unor ele
mentare reguli de etică profesiona
lă. Pe de altă parte, nu s-a instituit 
o evidentă exactă a tuturor gravide
lor. evidenta, controlul si asistenta 
prenatală fiind insuficiente. Actual
mente. spre exemplu, datorită lip
sei de cabinete de specialitate or
ganizate pe centre. gravidele sint 
nevoite să parcurgă distante mari 
pentru efectuarea controlului perio
dic.

Toți vorbitorii — în număr de 
peste 40 — au combătut concepția

după care „In epoca noastră mo
dernă este bine să ai numai un 
copil", subliniind, pe bună drepta
te. că un asemenea mod de a gindi 
este nu numai greșit, dar si dăună
tor dezvoltării națiunii. Socialismul 
a creat în tara noastră condiții de 
trai mereu mai bune, perspectiva 
creșterii lor fiind asigurată, astfel că 
avem obligația uman-patriotică de a 
întineri continuu națiunea.

Nu-i m,ii puțin adevărat că nici 
factorii investiți să răspundă de 
sectorul ocrotirii sănătății din jude
țul Bihor nu au acționat cu toată 
fermitatea pentru a utiliza cu mai 
multă eficientă baza materială de 
care dispun. La maternitatea din 
Oradea, deși au existat fonduri, nu 
s-au luat măsuri pentru lărgirea și 
modernizarea spațiului de spitaliza
re, astfel că din această cauză pe
rioada de menținere a nou-născutl- 
lor si a mamelor în maternitate este 
mai scurtă. A lipsit aproaoe cu 
desăvlrșire activitatea de educație și 
îndrumare a-tinerilor aflați în pragul 
căsătoriei.

Problema sporului natural al 
populației — a subliniat in încheie
rea lucrărilor tovarășul Petre Blajo- 
vici. membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
P.C.R. Bihor — trebuie să preocupe 
în egală măsură atît Pe cei inves
tiți să stea de strajă la cănătiiul 
vieții oamenilor, cit și familiile, fac
torii din sectorul educational, din 
aparatul de stat, conducerile între
prinderilor si instituțiilor, organiza
țiile de masă si obștești care, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
trebuie să-sî analizeze activitatea si 
spiritul de răspundere în îndeplini
rea hotărîrilor partidului si statului 
privind întinerirea și creșterea na
țiunii socialiste din țara noastră. Vor
bitorul a subliniat, printre altele — 
ca una din sarcinile imediate pe plan 
județean — necesitatea rezolvării 
unor probleme de ordin social 
pentru femeile-mame, insistind 
pentru asigurarea de către întreprin
deri a unor condiții cit mai bune de 
muncă femeilor salariate, pentru eli
minarea oricăror suprasolicitări a fe
meilor gravide, in activități suplimen
tare, și pentru rezolvarea altor pro
bleme de stringență.

De altfel, planul de măsuri adop
tat prevede în acest sens sarcini 
precise, cu responsabilități si ter
mene de îndeplinire. încă în acest 
an va lua ființă la Oradea un ca
binet medical de specialitate pentru 
acordarea de consultații si indicații

medicale tinerilor, urmînd ca In 
prima jumătAte a amilul viitor ast
fel dc cabinete să se înființeze sl 
in celelalte centre urbane din județ. 
De asemenea, sc prevede ca în toa
te întreprinderile mari si in unită
țile cooperatiste din agricultură sft 
se construiască cresc si grădinițe. 
Sint prevăzute si măsuri menite să 
întărească răspunderea cadrelor 
medicale, a consiliilor populare. a 
familiei si a scolii fată de mame sl 
copii.

...Am citat aici doar citeva măsuri 
dintr-un cuprinzător' program pre
conizat de organele ludetene de 
partid, de stat și sanitare ale jude
țului Bihor, in vederea ocrotirii să
nătății femeii, a creșterii natalității 
și sporului natural al populației. 
Măsurile care, aduse la îndeplinire 
și urmărite cu perseverență, vor avea,' 
în mod cert, rezultate din cele mai 
pozitive.

Dumitru GAȚA
corespondentul „Scînfeii"

în rețeaua comercială 
vilceană

Forme moderne 
de desfacere 
a mărfurilor

RM. VlLCEA (Coresponden
tul „Sctnteii", Ion Stanciu). — 
In ultima vreme, cumpărătorii 
care trec pragurile unităților 
comerciale din rețeaua I.C.S.L. 
produse industriale Rm. Vilcea 
sint intlmpinati cu noi proce
dee de prezentare si desfacere 
a mărfurilor. In acest an. preo
cupările organelor comerciale 
au fost îndreptate cu precăde
re spre generalizarea noilor 
forme de comerț modern. De 
pildă, la supermagazinul „Co- 
zia". din centrul municipiului, 
metoda expunerii pentru ale
gerea liberă a mărfurilor de 
către cumpărători cuprinde, la 
ora actuală, peste 80 la sută 
din suprafața de desfacere, 
ceea ce face ca viteza de vin- 
zare să crească aproape de trei 
orC si. implicit, să se reducă 
timpul cetățeanului afectat di
verselor cumpărături. La maga
zinul de desfacere a combusti
bilului prin casa de comenzi 
înființată aici, cetățenii care 
doresc să-si procure lemnele 
de foc pentru iarnă nu mai 
sint nevoit! să piardă timpul. 
O simplă solicitare la casa de 
comenzi si lemnele sint trimi
se cit. mai repede, la adresele 
indicate.

Vr k • 1 sh-fic;’» riV'.r .'--.m Iot

CURIER JURIDIC

CUM SB ACORDĂ AJUTOARELE 
SOCIALE COOPERATORILOR

AGRICOLI

sfc

JJ

Discuții 
foc

La redacție am primit, în ultima perioadă, mai multe scrisori prin 
care autorii lor oun întrebări în legătură cu condițiile de acordare a 
ajutoarelor sociale membrilor cooperativelor agricole de producție. în 
cele ce urmează, dăm citeva răspunsuri pe baza actelor normative in 
vigoare care reglementează astfel de probleme.

ÎN CAPITALA 4
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Tx 2“ pe traseul 

Drumul Taberei -

Universitate

cu
Din ce, din ne ce, tinărul Kuk 

Ioan, in virstă de 20 de 
din Oradea, str. Podgoria 
37, a avut, lntr-o seară, o 
cuție aprinsă cu părinții 
Supărat foc, a intrat apoi 
grajdul din apropierea casei fi, 
fără să mal stea mult pe gin- 
duri, a aruncat un chibrit aprins 
in fin, Citeva minute mai tir- 
ziu — după cum ne relatează 
maiorul loan Daflnolu, din ca
drul grupului de pompieri Ora
dea — deasupra cartierului se 
in&lțau limbi uriașe de flăcări. 
Vecinii și pompierii militari au 
intervenit prompt, reușind să 
localizeze și să lichideze in
cendiul. Dar cu toate acestea 
pagubele nu slnt de neglijat : 
au ars acoperișul grajdului, fn 
suprafață de 75 mp. și circa 
1000 kg de fin. Pagubele vor 
fi suportate de familie, dar 
provocarea incendiului, nesăbu
ința actului nu pot rămlne 
afara cercetării fi pedepsei.

ani, 
nr. 

dis- 
săi. 

in

in

Trei lupi 
dintr-o 
„lovitură“

La volanul autocamionului 
31-CV-849, șoferul Alexandru 
Sas mergea deunăzi pe dru
mul forestier de pe marginea 
piriului BodvaL Era pe /La șase 
și jumătate dimineața, cind. In 
fața camionului, au apărut, deo
dată, nu mai puțin de... 5 lupi. 
Intilnlre neprevăzută in care 
cei ce s-au speriat au fost nu 
„caii putere" a! mașinii, ei 
chiar... lupii. Ciocnirea nepu- 
tlnd fi insă evitată, un lup a 
fost oriaorit pe loc. iar alți doi 
— răniți — și-au găsit și ei 
curind sCrșituL Fără armă, șo
ferul A. S. »e poate mindri că 
a vinat trei lupi fără să tragă 
aici un foc I

Rubrica redactată de 
Dumitru T1RCOB 
Gbeorgbe DAVID 
și corespondenții „SciMeii"
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• Ajutoarele pentru 
Incapacitate temporară 
de muncă. Potrivit 
Statutului Casei de 
pensii și asigurări so
ciale a membrilor co
operativelor agricole 
de producție și in
strucțiunilor de apli
care. aceste ajutoare 
se acorda, ln caz de 
boală sau accident, 
numai pe baza certi
ficatelor medicale tip. 
eliberate de organele 
sanitare competente. 
Cooperatorii In cauză 
vor trebui să dove
dească, totodată, că. 
pină la data îmbolnă
virii sau accidentului, 
au realizat sarcinile de 
producție in conformi
tate cu normele de 
lucru stabilite de adu
narea generală. Cal
culul sumei cuvenite 
in astfel de situații 
drept ajutor social se 
va face in funcție de 
vechimea ln muncă și 
de venitul mediu zil
nic realizat în ulti
mele 12 luni premer
gătoare lunii In care 
s-a ivit. incapacitatea, 
în acest sens, actele, 
normative menționate' 
stabilesc următoarele 
treote : pină la 2 am 
vechime — 50 la sută; 
de la 2 pină la 5 ani 
_ 65 la sută : de la 5 
la 8 ani inclusiv — 75 
la sută ; peste 8 ani — 
85 la sută. Tn situația 
în care incapacitatea 
temporară de muncă 
este determinată de 
accident de muncă in 
cooperativa agricolă 
de producție, cuantu
mul ajutorului este de 
85 la sută din venitul 
mediu zilnic realizat 
ln ultimele 12 luni, in
diferent de vechimea 
in muncă ln coopera
tivă. Tn situația pe 
care o relatați în scri
soare, tovarășe Vasile 
Munteanu din comuna 
Frătăuții Noi. județul 
Suceava, soția dv. nu 
poate beneficia de a- 
eest ajutor, tntruclt nu 
întrunește condițiile 
arătate mai sus. Răs- 
punzînd la o scrisoare

trimisă redacției de 
mai mulți cetățeni din 
comuna Stolnici, jude
țul Argeș, în numele 
cărora semnează Ma
ria Burciu, precizăm 
că membrii coopera
tori pensionari, indi
ferent de sectorul din 
care primesc pen
sia, chiar dacă lucrea
ză in cooperativa a- 
gricolâ de producție, 
nu beneficiază de aju
tor pentru incapacitate 
temporară de muncă.
• Concediul plătit 

pentru sarcină șl lehu- 
zie. Femeile, membre 
ale cooperativelor a-

Răspunsuri 
la întrebările 

cititorilor

grlcole de producție, 
care participă la mun
că. beneficiază de con
cediu plătit pentru 
sarcină și lehuzie pe 
timp de 60 de zile lu
crătoare. Acesta se a- 
cordâ pe baza certifi
catului medical tip. 
eliberat de organele 
sanitare competențe, 
de regulă, 30 de zile 
înainte de naștere și 
30 de zile după naște
re. perioadele putin- 
du-se compensa între 
ele. In ce privește 
cuantumul ajutorului 
social, acesta se calcu
lează în funcție de ve
chimea in muncă în 
cooperativa agricolă 
și de venitul mediu 
zilnic realizat în ulti
mele 12 luni, după 
cum urmează : pină la 
un an — 50 la sută ; 
de la un an la 2 ani 
inclusiv — 70 la sută : 
peste 2 ani — 90 la 
tută. (Am răspuns la 
scrisoarea adresată re
dacției de Elena Mi- 
hăllă din comuna Mo- 
toșenl, județul Bacău).

• Ajutoare pentru 
familiile eu mult! co

pii. Se știe că fami
liilor de cooperatori, 
in care cel puțin unul 
din soți lucrează In 
cooperativa agricolă, li 
se acordă un ajutor 
lunar de 50 lei pentru 
fiecare copil în virstă 
de pină la 16 ani îm
pliniți. Acest ajutor 
se majorează In func
ție de -numărul copii
lor pină la virstă de 
16 ani împliniți, aflați 
in întreținerea fami
liei, astfel : cu 20 lei 
lunar pentru al 6-lea 
copil ; cu 30 lei lunar 
pentru al 7-lea copil ; 
cu 40 lei lunar pentru 
al 8-lea copil : cu 50 
lei lunar pentru al 
9-lea copil și următo
rii, In categoria co
piilor pentru care fa
miliile pot primi aju
tor, intră : .copiii năs- 
cuti din căsătoria pă
rinților ; copiii infiați ; 
copiii născuți din afa
ra căsătoriei (ai ma
mei sau ai tatălui) 
dacă au fost recunos
cu ți sau dacă li s-a 
stabilit filiația prin 
hotărire judecătoreas
că ; copiii din căsăto
rii anterioare ale u- 
nuia dintre soți aflati 
în îngrijirea acestuia, 
chiar dacă primesc 
pensie de întreținere : 
copiii crescuți de fa
miliile de cooperatori, 
încredințați acestora 
spre creștere de auto
ritatea tutelară, dacă 
nu primesc ajutor de 
stat. Precizăm că aju
torul se acordă in 
luna ln care unul din 
soți a muncit ln coo
perativa agricolă de 
producție cel puțin 15 
zile, realizind sarcini
le de producție In 
conformitate cu nor
mele de lucru stabili
te de adunarea gene
rală. Am răspuns prin 
aceste precizări între
bărilor puse de tova
rășa Maria MihălJă din 
comuna Valea Călu
gărească, județul Pra
hova.

Alexandru 
BOGHIU

în scopul îmbunătățirii conti
nue a transportului de călători 
in Capitală, întreprinderea de 
transport București — ținînd 
seama de experiența liniei fixe 
„Tx. 1“ și de solicitările publi
cului — a extins transportul în 
comun cu taximetrele pe trasee 
fixe, prin organizarea (incepind 
cu data de 15 octombrie 1973) a 
liniei „Tx. 2‘* pe traseul Dru
mul Taberei (stația de capăt Riul 
Doamnei) — Str. Alex. Moghio- 
roș — Str. Drumul Taberei — 
B-dul Eroilor — B-dul Dr. Petru 
Groza — B-dul Gh. Gheorghiu- 
Dej — B-dul Republicii — Uni
versitate.

Acest nou serviciu prezintă — 
pentru călători — aceleași avan
taje știute de la prima linie fixă 
de taximetre : costul unic este 
de 5 lei. te poți urca de unde 
dorești și poți cobori unde ai 
nevoie.

Consemnlnd această inaugu
rare, așteptăm vești și despre 
introducerea unor asemenea li
nii și în celelalte mari cartiere 
ale Bucureștiului.

MOBILA DE IAȘI

Frumoasă, trainică, 
multifuncțională

IAȘI (Corespondentul „Scln- 
teii“, M. Corcaci). — Făuritorii 
de mobilă ieșeni au lansat in 
acest an numeroase noutăți, u- 
nele cerute de beneficiarii ex
terni și interni, altele pentru 
prospectarea pieței. O mare 
pondere în volumul producției 
au garnitura „M-516“, formată 
din 11 piese, bibliotecile „Fem- 
bo“, „Prisma" și „KDM, garnitu
ra „Lowland" și altele, solicita
te in tot mai multe țări, printre 
care Suedia. S.U.A., U.R.S.S.,
Olanda etc.

Printre noutățile trimise la ex
poziția din acest an din Bucu
rești figurează o cameră combi
nată „M-517", formată din dulap 
cu 3 uși, 3 vitrine, o masă ex
tensibilă șl 6 scaune, o canapea 
și un fotoliu, un pat cu noptie
ră, o masă-birou, precum și di
ferite tipuri de scaune. Noua 
garnitură mobilează in chip ele
gant. util apartamentele cu două 
sau cu trei camere. Mobila este 
furniruită cu lemn exotic și fini
sată cu lacuri mate. Tot o nou
tate este și camera pentru copii 
MI-109 cu pat. noptieră, dulap, 
etajeră și un pupitru pentru 
scris. în ultimul timp, ieșenii 
au creat noi variante ale bi
bliotecilor „Prisma* 4 și „Fembo", 
realizate din mai multe corpuri 
care, prin suprapunere și ame
najare judicioasă, mobilează ori
ce fel de cameră.
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• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI
♦ 1 580 apartamente vor B 10 pln5 >»

sfirșitul anului. In cartierul Mănăștur din Cluj. Construcția acestor 
locuințe tn condiții optime de calitate se va face șl prin aplicarea 
metodei de „glisare cu vibrarea betoanelor". Aceasta asigură o efi
ciență superioară prin reducerea cheltuielilor de manoperă și scurtarea 
termenului de execuție. (Gh. Lazanu, economist. Trustul de construcții 
al județului Cluj).

+ Un colectiv de lăcătuși,,n frURte ™ Du
mitru Marcu. de la Preparațla cărbunelui-Petrila. a conceput si reali
zat din resurse Interne 6 coșuri lamelate pentru rotoarele aparatelor 
de centrifugă H.V.O. 2. care pină nu demult se importau. Prin aceasta, 
unitatea noastră economisește anual 57 600 lei valută. (Constantin Bă- 
duță, mașinist).

♦ Satul nostru, tot mai frumos ! NoUe 'di,lcl1 ,o<:lal- 
gospodărești ridicate In ultimii ani. prin eforturile statului si ale ce
tățenilor, dau setului nostru un plus de frumusețe pe calea urbani
zării. Numai anul acesta au fost construite un magazin alimentar, o 
școală cu 8 săli de clasă și un cămin cultural. (Tudor Țundrca, satul 
Birla. județul Argeș).

Corigențl... Ia buna gospodărire. Dln “UM nepI- 
șării și neglijenței unor locatari, blocul nr. 5 de pe str. Banul Udrea, 
dat în folosință cu numai doi ani In urmă, a ajuns într-o stare de
plorabilă. Astfel, majoritatea geamurilor de la casa scărilor sint sparte, 
In jurul blocului grămezile de gunoi cresc văzind cu ochii, pereții sint 
zgiriați, ușile de ia terase au dispărut etc. Cred că organele în drept 
ar trebui să-i tragă la răspundere. (C. Ilinca, bloc hr. 5. str. Banul 
Udrea, sector 4, București).

♦ Din materiale economisite colcctlvul întreprinderii 
„Ardeleana" din Alba Iulia lucrează o zi pe lună. De la începutul 
anului aici s-au confecționat astfel 7100 perecțH de încălțăminte. 
(L Gheorghe, muncitor).

♦ Camuflajul risipei. Cu cltev* lunl ln urmi’ nu •• ’H* 
cine a avut năstrușnica Idee de a se vopsi geamurile atelierului me
canic din cadrul combinatului nostru. De atunci, pentru a putea lu
cra. sinterp nevoiți să ținem aprinse zi și noapte cele 200 de lămpi 
fluorescente. (Ion Drăghie, muncitor la Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Pitești).

❖ ÎI1 ritm d6 melc... Construlrea drumului care leagă cen
trul comunei cu sediile unor ferme ale C.A.P., aflate ln partea de est 
a localității Grăniceri, durează de multă vreme. Din anul 1972 și pină 
în prezent s-au executat abia... 40 mp. (Petru Botașlu, profesor, co
muna Grăniceri, județul Arad).

♦ Cartea de vizită a orașului. călătoril°r <“« poposesc 
în gara orașului Arad, intre două trenuri, le sint puse la dispoziție, 
prin grija organizatorilor comerțului local, o gamă variată de servicii. 
Aici au fost deschise mai multe chioșcuri pentru difuzarea presei, o 
librărie, un punct farmaceutic, o tutungerie, o cofetărie, un restau
rant, o florărie, o curățătorie rapidă, o frizerie, un chioșc pentru vin- 
zarea produselor de artizanat etc. (O. Bucur. Arad).

♦ De ce se dă apă la moara... nepăsării ? Dt’* 
a fost dat în folosință cu doi ani în urmă, alimentarea blocului nos
tru cu energie • electrică și apă se face tot din instalațiile șantierului. 
Din această cauzăf, de multe ori răminem și fără lumină și fără apă. 
întreprinderea de rețele electrice și I.G.O.. deși sesizate de zeci de 
ori. nu se grăbesc să rezolve această problemă ce provoacă mari neplă
ceri locatarilor, (Semnează 25 de locatari, blocul nr. 42. zona IV Cir- 
cumvolutiunii. Timișoara).k_______ _______________ >

Cuvinte de laudă pentru 
cîteva initiative bucurestene 

5 J
Printre sectoarele Capitalei cu bune rezultate în 

activitatea de control obștesc se numără si sectorul 
4. Aici acționează in prezent circa 600 de echipe 
cetățenești, obiectul lor de investigare constituin- 
du-1 peste 1 400 unităti de cel mai larg interes pu
blic. Discuția noastră cu tovarășul Cornel Nl- 
coda, prim-secretar al comitetului de partid, pre
ședintele Consiliului F.U.S. din sectorul 4 din Ca
pitală, a pornit de la următoarea apreciere a inter
locutorului :

— Cele aproape 20 000 
de controale efectuate de 
echipele cetățenești din 
sectorul nostru în pe
rioada ce a trecut de la 
apariția Legii nr. 6/1972 
au constituit — după pă
rerea mea — tot atîtea 
prilejuri concrete de par
ticipare a reprezentanți
lor oamenilor muncii la 
îndrumarea si verifica
rea unităților de servire 
publică.

— Concret, la ce vă 
referiți ?

— Mi-e greu să exem
plific în amănunt. întru- 
cît ar trebui să citez aici 
toate cele 10 681 de pro
puneri si sugestii cite au 
fost formulate de echipe
le cetățenești din secto
rul nostru si aplicate de 
conducerile unităților ve
rificate. Nu djspun de 
date exacte în această 
privință. dar oricare 
client al unităților publi
ce din sectorul nostru 
Doate constata, personal, 
îmbunătățirile vizibile 
intervenite in domeniul 
serviciilor DUblice. îmbu
nătățiri la care și con
trolul obstesc „a dus u- 
mărul'’ r mal buna apro
vizionare a magazinelor, 
extinderea rețelei de u- 
nităti (cu peste 60 de la 
Începutul acestui an), re
ducerea simțitoare a nu
mărului reclamatiilor 
privind comportarea per
sonalului de servire, mo
dernizarea unităților și 
introducerea sistemelor 
rapide de vinzare, spori
rea cantităților de produ
se puse la dispoziția cum
părătorilor ș.a.

— Cum se explică 
succesele controlului 
obștesc in acest sec
tor ?

— Consider că. In Dri- 
mul rlnd. rezultatele se 
datoresc interesului sl 
preocupării manifestate 
de fiecare membru al ce
lor oeste 600 de eehlno

care au înțeles responsa
bilitatea mandatului pri
mit. Legat de această pre
ocupare se cuvine men
ționat în mod deose
bit si vizibilul proces de 
intensificare a deplasări
lor echipelor pe teren — 
cu aproape 50 Ia sută 
mal mult In acest an. 
decît în 1972 —. revenind 
acum, in medie, aproape 
trei controale De lună, 
pentru fiecare echipă, 
fată de minimum un 
control, cît Drevede le
gea.

In al doilea rînd. este 
vorba de creșterea com
petentei membrilor echi
pelor. ceea ce s-a răsfrînt 
pozitiv asupra utilității 
si eficientei intervenții
lor.

— Aminteați de o 
serie de măsuri orga
nizatorice inițiate prin 
comisia de coordonare 
a controlului obstesc. 
La ce se referă ele ?

— Prezentate schema
tic. sint următoarele : A) 
măsuri pentru mobili
zarea echipelor : 1) in 
fiecare întreprindere. în 
cadrul comitetelor sin
dicale. există un respon
sabil cu activitatea de 
control obstesc care ur
mărește. pe baza unui 
grafic, deplasarea echi
pelor pe teren : 2) la ni
velul comisiei de coor
donare a controlului ob
ștesc din sector se orga
nizează periodic acțiuni 
largi de control — Ia dată 
fixă si cu anumită tema
tică — la care sint antre
nate marea maioritate a 
echipelor : 3) în flecare 
8imbătă si duminică sint 
mobilizate pentru con
trol toate echiDele care 
au repartizate” gpre veri
ficare Dietele, alimen
tarele și centrele I.L.F. 
din punctele aglomerate 
ale sectorului. B) măsuri 
nentru creșterea compe
tentei controalelor: 1)

colaborarea echipelor ce
tățenești cu organele spe
cializate în control : mi
liția. inspecțiile de stat 
pentru control, specia
liști din diferite domenii, 
desemnați să însoțească 
echipele în deplasările 
lor; 2) introducerea sis
temului de delegare pe 
timp limitat (circa 2—3 
zile) si de trimitere a al
tor echipe pentru verifi
carea anumitor unităti 
(în afară de echipele 
care le controlează ln 
mod curent) : 3) rotirea 
periodică a echipelor; 
4) organizarea de con
troale pe o singură pro
blemă. care cuprind toa
te unitățile de același 
profil (pentru a da o 
imagine de ansamblu a- 
supra situației — la un 
moment dat — Intr-un 
domeniu sau altul de ac
tivitate) : 5) Înființarea
unui punct 'de consultații 
la care. în fiecare vineri, 
între orele 15—18. un re
prezentant al comisiei de 
control obstesc stă la dis
poziția membrilor echi
pelor pentru informare 
si consultații.

— Din cite cunoaș
tem. la începutul acti
vității echipelor exis
tau și la dv. in sector 
o serie de deficiențe 
privind finalitatea 
controlului obstesc. 
Care este situația ln 
prezent ?

— Radical schimbată. 
Aproape toate unitățile au 
fost verificate, conduceri
le lor manifestă acum in
teres si receptivitate 
fată de observațiile si 
propunerile echipelor. 
Continuînd enumerarea 
de mai înainte ajungem 
la : C) măsuri pentru a- 
sigurarea finalității con
troalelor : 1) ln cadrul 
fiecărei întreprinderi s-a 
stabilit o persoană, din 
aparatul de conducere, 
care se ocupă personal 
de controlul obstesc. ur
mărind finalizarea pro
punerilor si a observa
țiilor echipelor : 2) bi
lunar. comisia de coor
donare a controlului ob
stesc dtn sector anali
zează cum sint soluțio
nate observațiile sl pro
punerile echipelor de 
către conducerile unită

ților verificate (nentru 
Informarea comisiei a- 
supra problemelor de
pistate de echipe pe 
teren s-a montat la 
sediul acesteia o cu
tie poștală unde sînt 
depuse copiile proceselor 
verbale încheiate în u- 
flități) : 3) periodic sînt 
organizate mese rotunde 
cu participarea contro-, 
lorUor obștești și a repre
zentanților unităților ve
rificate — la care partici- 
pantii se informează re
ciproc despre cele consta
tate si. respectiv, despre 
preocupările viitoare ale 
conducerilor de uni
tăți ; 4) organizarea de 
consfătuiri — pe baza 
unor informări alcătuite 
de comisia de coordonare 
a controlului obstesc — 
la care participă toți res
ponsabilii unităților veri
ficate (dintr-un anumit 
domeniu de activitate) 
alături de conducătorii 
Întreprinderilor respec
tive și responsabilii e- 
chipelor cetățenești ; 5) 
membrii comisiei de 
coordonare a controlu
lui obștesc din sector 
merg periodic pe ur
mele, echipelor cetățe
nești pentru a verifica 
dacă propunerile acestora 
au fost luate ln conside
rare, iar măsurile stabi
lite de conducerile de' în
treprinderi au fost duse 
la îndeplinire.

Desigur, in activitatea 
de control obstesc din 
sectorul nostru există 
încă mult loc de mai 
bine. Sîntem însă cu totii 
hotăriti — si sper că sint 
si în asentimentul tutu
ror controlorilor obștești 
din sector — să conti
nuăm a ne perfecționa 
munca, metodele de lu
cru. pentru ca. prin in
tervențiile echipelor ce
tățenești. să se creeze 
țuturpr cllentilor ce vin 
la unitățile de servire 
publică tot mai bune con
diții de satisfacere a ce
rințelor lor. De altfel, a- 
ceste chestiuni vor fi pe 
larg dezbătute în plenara 
consiliului F.U.S. de sec
tor care va avea loc în 
zilele următoare.

Convorbire realizată de 
Mihai I ONES CU
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contrast, am rămas 
atitudinea tov, ing.

rămase pe cîmp

George MIHAESCU

SAVIN EȘTI: La numai o lună și

jumătate de la intrarea în funcțiune

MELANA IV“ PRODUCEJ!

LA PARAMETRII PROIECTAȚI

(Urmare din pag. I)

10 
a 

proiectate

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"

a- 
co- 
pus 
cea

INDUSTRIA UȘOARĂ

suplimentară de circa 
2 000 tone fibră mela- 
nă. De asemenea, a- 
mintesc că au fost a-

TIMPUL ESTE PRIELNIC
LUCRĂRILOR AGRICOLE!

Transportul are acum
rolul decisiv

CONSTANȚA
DOBROGENII AU INI

ȚIAT O SÂPTÂMINA „RE
CORD". In unitățile agricole 
din județul Constanța s-a creat un 
mare decalaj intre cantitatea de 
porumb recoltată și cea transpor
tată la bazele de recepție și in 
pâtulele proprii ale cooperativelor 
agricole. Aceasta se datorește, 
in principal. faptului că nu 
există suficiente mijloace de trans
port. Ca atare, pină in ziua de 15 
octombrie se transportaseră la ba
zele de recepție numai 20 la sută 
din cantitățile prevăzute a se li
vra la fondul de stat, in timp ce 
pe cîmp se aflau 100 000 tone po
rumb cules, din care 60 000 tone 
în cooperativele agricole și 40 000 
tone in I.A.S. „Intirzierea trans
portului poate deprecia calitativ 
recolta — ne spune tov. Vulpe 
Staneiu. șeful bazei de recepție 
Coba-din. Așa cum de altfel s-a în
tâmplat cu 60 tone porumb dc la 
I.A.S. Cobadin. care, datorită fap
tului că a „zăcut" pe cimp prea 
mult timp, fără a fi depânușat, a 
fost adus la siloz mucegăit".

Se semnalează, de asemenea, lip
suri in organizarea transportului, 
precum și in activitatea de pri
mire la bazele de recepție. Astfel, 
la baza de recepție de la Murfat- 
lar. mașinile sint tarate la fiecare 
transport și nu o singură dată, ceea 
ce determina staționări înde
lungi. Ca urmare, mașinile fac 
zilnic doar 1—2 transporturi de la 
distanța de 10—12 km. La alte baze 
de recepție, datorită nerespectării 
graficelor de transport, se 
goluri de primire la orele 
ții și mari aglomerări 
amiaza.

Analizind această stare.

jele respective au fost redistribuite. 
Dc asemenea. 150 camioane de la 
întreprinderile și instituțiile muni
cipiului și orașelor județului vor fi 
folosite zilnic la căratul porumbu
lui. în felul acesta, cantitatea de 
porumb transportată zilnic va crea
te de la 1 000 tone la 3 000 tone.

DOLJ

se

creează 
dimine- 

după-

Analizind această stare, de Iu- 
crurL comitetul județ-ean de 'partid 
a stabilit o serie de măsuri care să 
înlăture decalajul existent intre 
recoltat și transport Perioada 
15—21 octombrie a fost declarată 
sâptămină-record la transportul 
porumbului. Odată cu terminarea 
transportului la struguri, legume 
etc, camioanele, remorcile și atela-

TRANSPORTUL NU TINE 
PASUL RECOLTĂRII. Nm,e- 
roase cooperative agricole din ju
dețul Bihor, printre care cele din 
Sinmartin, Cefa, Beiuș. Ateaș. 
Sinnicolau Român. Berechiu, Roit 
și altele, au terminat sau sint pe 
sfirșite cu recoltarea, transportul 
și depozitarea porumbului. Pină 
luni. 15 octombrie, porumbul a fost 
cules de pe circa 40 000 hectare, 
din cele 55 800 ha insămințate cu 
această cultură. Există insă un de
calaj mare intre cantitățile de po
rumb recoltate și cele transportate 
și depozitate. Cooperativele din 
Borș, Toboliu. Cheresig. Alparea, 
Tărcaia, Curtuiușeni și altele au 
mari cantități de porumb cules, ră
mase pe ci mp. De altfel, există di
ferențe mari in 'privința recoltării 
și transportului porumbului intre 
unități invecinate. La cooperativa 
agricolă din Beiuș, de pildă, situată 
in zona de deal a județului, se re
colta porumbul de pe ultimele 
suprafețe, livrindu-se, in același 
timp, și cantitatea prevăzută la 
fondul de stat In cooperativele 
agricole din împrejurimi, care dis
pun de aceleași condiții naturale 
și forte de muncă, recoltatul po
rumbului abia a început. Dat 
fiind timpul înaintat se impun 
măsuri ferme pentru impulsionarea 
recoltării și depozitării porumbu
lui. Totodată, o atenție mai mare 
trebuie acordată înlăturării pierde
rilor. La cooperativele agricole din 
Râbăgani, Pocola și Lugaș au fost 
găsiți mulți știuleți rămași pe 
tulpini.

PREA MULTE „PENE" LA 
AUTOCAMIOANE. Pină m 
prezent, in județul Dolj, din cele 
123 900 ha cultivate cu porumb au 
fost recoltate aproape 100 000 ha. 
Peste 50 de cooperative agricole au 
și terminat de recoltat intreaga 
suprafață cultivată cu porumb. 
Sint cooperative agricole — Terpe- 
zita. Cetate, Maglavit, Hunia, Po
iana Mare — care au organizat in 
așa fel munca incit transportul po
rumbului in magaziile proprii și la 
bazele de recepție s-a făcut con
comitent cu recoltatul.

La data de 15 octombrie, in coo
perativele agricole de pe cuprin
sul județului Dolj, după datele fur
nizate de către direcția agricolă 
județeană, se aflau pe cîmp mai 
bine de 30 000 tone de porumb. A- 
ceasta se datorește, in mare mă
sură, nefolosirii judicioase a mij
loacelor de transport. In sprijinul 
cooperativelor agricole au fost tri
mise un mare număr de autoca
mioane din cadrul întreprinderilor 
industriale. Dar tot atit de adevă
rat este si faptul că multe autoca
mioane și alte mijloace de trans
port nu sint folosite rațional și, ca 
urmare, se înregistrează staționări 
mari. Cu prilejul unui raid între
prins de către lucrători ai Inspec
toratului județean al Ministerului 
de Interne si I.T.A. Craiova s-a 
constatat că. fie datorită unor de
fecțiuni tehnice, fie lipsei de răs
pundere si slabei organizări a mun
cii. un mare număr de autocamioa
ne au fost imobilizate cite două 
zile. In ziua raidului amintit, sase 
autocamioane ale autobazelor a- 
partinind I.T.A. Craiova, pe tra- 

Craiova-Bechet. au statio- 
cite o zi si chiar mai mult 
cauza unor pene de cauciuc. 

Ținînd seama de faptul că recolta
rea porumbului se apropie de sfir- 
șit, iar in bazele de recepție au in
trat pină la data de 15 octombrie 
mai puțin de 25 la sută din canti
tatea de porumb prevăzută, se im
pun măsuri pentru organizarea te
meinică a transportului.

Nistor TUICU

FOTOCRONICA „SCÎNTEll“

Pe platforma
industrială gălățeană

TU TUNUL
Cit prețuiesc frunzele

Condițiile din această toamnă, cu temperaturi ridicate și in- 
solație puternică, au favorizat obținerea unei producții bune de 
tutun și superioară din punct de vedere calitativ. Important este 
ca intreaga recoltă de foi de tutun să fie strinsă in timpul cel 
mai scurt. Lucrările sint avansate in cooperative agricole din 

. județele BRĂILA, TELEORMAN. OLT, DOLJ, TULCEA, VAS
LUI și altele. In aceste județe, unitățile agricole au recoltat din 
timp tutunul, l-au uscat in bune condiții și au livrat cantități im
portante fabrioilor de țigarete.

Cu toate că timpul este foarte 
Înaintat, in multe zone ale țării re
coltarea tutunului este mult ră
masă in urmă. Cooperativele agri
cole din județele TIMIȘ, IALOMI
ȚA, ARAD, BUZĂU, pentru a ne 
opri numai la citeva zone mari pro
ducătoare, mai au in cimp intre 21 
și 28 la sută din producția evaluată. 
La centrala de specialitate sintem 
informați că, deși anul acesta s-âu 
plantat cu 12 000 ha mai mult tu
tun față de anul trecut, producția 
strinsă pînă acum este mai mare 
numai cu 1 200 tone. Explicația ? 
Multe foi au fost lăsate pe plante, 
iar in unele locuri chiar nu s-au 
recoltat deloc. Din datele furnizate 
de laboratorul pentru cultura tutu
nului7 de cadrul Institutului de cer
cetări și proiectări alimentare re
zultă că dacă pe fiecare tulpină 
mai rămin 3—4 frunze de tutun, 
aceasta înseamnă că se mai pot re
colta circa 150—200 kg la hectar, 
înmulțind această cantitate cu un 
preț mediu de 10 lei pe kilogram, 
rezultă că producătorii mai pot cîș- 
tiga'1 500—2 000 lei la fiecare hec
tar dacă string tutunul pînă la ul
tima frunză. Și sint suprafețe în
tinse unde plantele mai au cite 10 
frunze bune de recoltat. De ce nu 
se culeg ? Am căutat răspuns la 
această întrebare în cadrul unui 
raid prin citeva cooperative agri
cole din județele BUZĂU și IALO
MIȚA.

La cooperativa agricolă din Mi- 
hăilești, județul Buzău, nu lucra 
nimeni la recoltatul tutunului. Nu 
mai este producție in cimp ? Nici
decum. Pe unele parcele am nu
mărat peste. 6—7 frunze pe o 
tă. Chiar în' apropiere de
unității sint citeva loturi de pe 
care tutunul nu a fost strîns deloc 
și frunzele au început să se îngăl
benească și să se usuce pe tulpini. 
Inginera șefă a cooperativei agri
cole din Țintești, tovarășa Marcela 
Marinescu, ne-a spus clar că recol-

tarea tutunului nu se face 
„printre picături", deși majoritatea 
oamenilor au parcelele in apropie
rea locuințelor. Desigur, acum sint 
multe de făcut în cimp. dar intir- 
ziind recoltatul cooperatorii din 
Țintești ar putea pierde mai bine 
de 10 tone de tutun. într-o situa
ție asemănătoare sint și multe coo
perative agricole din județul Ialo
mița : Amara, Iazu, Scinteie; Ro
vine. Grivița, care mai au de 
recoltat, fiecare, peste 30 tone de 
tutun.

Nu sint necesare prea multe ar
gumente pentru a demonstra de ce 
tutunul trebuie recoltat cit mai re
pede pînă la ultima frunză. Ințele- 
gînd aceaGtă cerință, secretarul co
mitetului de partid din comuna 
Amara, tov. Floridor Mihale, ne 
spunea că in zilele următoare se 
va face o mobilizare masivă a oa
menilor pentru a stringe toată pro
ducția de tutun. Este o acțiune 
binevenită, care se va încheia cu 
importante ciștiguri atit pentru oa
meni. cît și pentru cooperativa 
agricolă. în 
surprinși de 
Cosma Zaharia, președintele coope
rativei agricole din Padina-Buzău. 
care ne-a spus că nu se va mai 
recolta nimic din cultura de tutun 
decît dacă vor veni reprezentanții 
fabricii de țigarete din Rîmnicu 
Sărat, care să-i dea garanția că 
vor fi preluate și frunzele care se 
culeg acum. De altfel, pe unele te
renuri cultura de tutun a și fost 
discuită.

In cel mai scurt timp, tutunul 
trebuie string pinărla. ultima^fmn- 
ză de! pe toate terenurile, iar frun-. 
zeie să fie uscate cu grijă. în fe
lul acesta se pot obține producții 
suplimentare, iar cooperativele a- 
gricole și cooperatorii pot realiza 
venituri sporite.

Ion TEODOR
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în ajunul marii săr
bători de la 23 Au
gust, constructorii și 
montorii de pe plat
forma chimică Săvi- 
nești anunțau o mare 
izbindă a muncii lor : 
Rjinerea in funcțiune 
a etapei I din cadrul 
noii fabrici „Melana 
IV". Tot atunci, co
lectivul de operatori, 
tehnicieni și specia
liști, căruia i s-a în
credințat răspunderea 

- de - a- exploata-aceas
tă modernă instalație, 
s-a angajat să facă to— 

.•„■4^1A pentru atingerea 
'Intr-un termen cit

mai scurt a parame
trilor proiectați. Și
iată că. la numai o 
lună și jumătate de la 
această „premieră" in
dustrială de prestigiu, 
chimiștii din Săvinești 
raportează că toate 
instalațiile din etapa I 
a noii fabrici ..Mela
na IV" produc la cota 
finală din proiect, e- 
veniment oare de fapt 
trebuia să aibă loc a- 
bia in luna august a 
anului 1974. Cinstea de 
a consemna acest suc
ces deosebit a revenit 
schimbului condus de 
inginer Victor Nioo- 
rici. care cu acest pri
lej ne-a relatat :

procedeului de spăla
re a polimerului, prin 
corelarea permanentă 
a datelor obținute in 
stația-pilot „Tehni- 
cum“ cu cele din pro
ducția realizată pe 
scară industrială. In 
prezent, acest entu
ziast colectiv se ocu
pă de construirea, 
prin forțe proprii, a 
unea instalații menite 
să ducă la valorifi
carea integrală a de- 

_, ri._ ___________  șeurilor». ceea ce va
30 martie 1974. Mate- constitui: dncă _un pas 
rializarea in-avans cu 
9 luni a acestei in-

tinși și chiar depășiți 
și parametrii de cali
tate, astfel că peste 80 
la sută din volumul 
total al producției de 
la „Melana IV" întru
nește acum condițiile 
prevăzute pentru ca
litatea I. Și încă o 
noutate. Tot in 
ceastă perioadă, 
lectivul de aici a 
in funcțiune și
de-a doua capacitate 
din cadrul „Melanei 
IV"r- prevăzută pentru

Animați de dorința fierbinte de 
a înfăptui exemplar sarcinile și 
angajamentele asumate în între
cerea socialistă, in luna septem
brie. constructorii Combinatului si
derurgic din Galați au obținut rit
muri superioare de lucru la fie
care obiectiv de investiții. Bună
oară, ca urmare a eforturilor de
puse. a măsurilor tehnico-organi- 
zatorice întreprinse, in luna sep
tembrie s-au executat zilnic diver
se lucrări de construcții-montaj 
in valoare de circa 4 milioane lei, 
ceea ce a permis recuperarea unor 
restanțe, crearea unui front mai 
larg de lucra, precum și pregă
tirea condițiilor pentru realizarea 
planului de investiții din anul 1974.

Unul din obiectivele aflate in 
plină construcție pe platforma 
Combinatului siderurgic de la Ga
lați ii constituie cel de-al IV-lea 
furnal de 1 700 mc. Am realizat 
citeva imagini sugestive despre 
munca constructorilor de la acest 
obiectiv, care dau „bătălia" pentru 
Încadrarea in grafice, pentru re
cuperarea restanțelor înregistrate 
ca urmare a nesosirii la timp a 
unor utilaje. „Zece oameni cit o 
tutâ" — se spune obișnuit despre 
echipa de sudori condusă de 
Alexandru Velid (in fotografia 
nr. 1 — al doilea, de la stingă la 
dreapta). Ei sint cei care lucrează 
in prezent la sudarea viroledor de 
la furnalul nr. 4. Operație dificilă 
de inaltă calificare, sudura de la 
virole cere o temeinică cunoaște
re a meseriei. Cei zece oameni ai 
șefului de echipă Alexandru Ve
lin sint cei care au executat ase
menea lucrări și la celelalte trei 
furnale aflate in funcțiune pe 
platforma Combinatului siderurgic 
de la Galați.

Două din virolele furnalului 
nr. 4, din totalul de 25 care in fi
nal vor cin țări nu mai puțin de 
350 de tone, virolele A și B. se 
află in montaj pe poziția definiti
vă. Tot sudorii din echipa comu
nistului Velici lucrează la asam
blarea lor (foto nr. 2). Alăturat, 
o adevărată dantelărie de fier be
ton. Echipa de fierar-betoniști a 
constructorului Vasile Pavel (foto 
nr. 3) lucrează intens la construc
ția chesonuiui pentru estacada 
buncăre a furnalului.

Peste tot, in zona furnalului, cel 
de-al IV-lea riu de fontă, cum ii 
spun constructorii, se lucrează in 
ritm susținui, constructorii fiind 
hotăriți să mențină pe mai de
parte ritmuri înalte de producție.

Am realizat in luna august
— ne spunea tovarășul Ștefan 
Rădvan. directorul general al 
I.C.M.S.G. — un volum de construc- 
ții-montaje cu 10 milioane lei mai 
mare față de realizările lunii iu- 
Jie, pentru ca in luna septembrie 
să înregistrăm cu 15 milioane lei 
mai mult fată de aceeași lună. A- 
ceasta înseamnă că. in numai două 
luni de zile, am efectuat un vo
lum de construcții-montaj cu 25 
milioane lei mai mult, comparativ 
cu realizările din luna iulie. Deo
sebit de important este faptul că 
s-a montat un volum mare de uti
laje. In aceste două luni au fost 
puse in funcțiune : uzina chimică 
pentru 
sulfului.
Brăila, o capacitate de 450 000 tone 

la laminorul Slebing și altele.
Tadorel O AN CE A 
corespondentul „Sdnteii*

benzen, secția chimică a 
microlaminorul de la

de

tricotajelor nu satisface incă exigen
țele cumpărătorilor; „ofensiva" nou
lui este, de asemenea, relativ slabă, 
anemică și in alte subramuri ale in
dustriei ușoare.

— V-am ruga să înfățișați mai 
detaliat situația existentă in 
industria bumbacului. Care sint 
principalele neajunsuri ce se 
manifestă in acest sector ?

— înainte de orice, se resimte fap
tul că nu se asigură din tară o can
titate mai mare de materii prime, 
iar calitatea finisajelor reprezintă o 
problemă esențială nerezolvată incâ 
in toate unitățile. Dacă soluționarea 
primei dintre aceste probleme de
pinde in mare măsură de sprijinul 
mai susținut al agriculturii, rezol- ■ 
varea celei de-a doua ne revine în 
întregime. Ceea ce presupune o com
pletă restructurare a activității — 
incepind de la cercetarea științifică 
pină la dotarea cu utilaje și insta
lații la nivelul tehnicii actuale și de 
la proiectarea contexturilor și a de
senelor pină la fabricația efectivă a 
țesăturilor.

Conducerea partidului ne-a cerut 
și. totodată, ne-a indicat direcțiile 
de acțiune pentru a elimina radical 
neajunsurile pe care le intimpinăm 
in prezent. Ca urmare, recent, spe
cialiștii noștri au elaborat un vast 
program dp acțiune — care acum 
este imbunătătit în ample dezbateri 
din centrale și unități, cu participa
rea a mii de muncitori, ingineri și 
tehnicieni — prin care urmărim : a- 
sigurarea din producția internă a 
cel puțin 30 000 tone de bumbac a- 
nual, din care se vor fabrica, in fie
care an, circa 300 mEioane 
mp de țesături fine, 'superioare; iar 
prin aplicarea unor tehnologii mo
derne — pentru elaborarea cărora 
cercetarea științifică românească va 
avea un rol decisiv — calitățile la 
purtare ale țesăturilor din bumbac' 
vor fi net superioare celor de azi.

— Ați amintit, mai înainte, 
de industria linii. La noi in țară

exista o veche tradiție in fabri
cația stofelor de calitate supe
rioară. Fabrici ca acelea din Bra
sov, Ploiești sau Sibiu — pentru 
a da doar citeva exemple — 
și-au dobindit, de zeci de ani, 
un bun renume in țară și străi
nătate. De ce a scăzut calitatea 
stofelor românești și de ce con
fecțiile din lină nu întrunesc 
întotdeauna gusturile si prefe
rințele cumpărătorilor ?

— Nu s-ar putea spune că a scă
zut calitatea stofelor. Drept este însă

sigura concordanta între cererea șl 
oferta de stofe din lină, in pas cu 
solicitările îndreptățite ale cumpără
torilor.

Odată cu solutionarea acestei pro
bleme. industria confecțiilor nu va 
mai avea nici o justificare pentru 
fabricarea de costume, pardesie sau 
paltoane demodate, necorespunzătoa
re, pc care nu le solicită nici un 
cumpărător și. care umplu rafturile 
magazinelor. Pentru a se realiza re
virimentul necesar, și in industria 
confecțiilor există, de asemenea, un

an,

faptul că stofele noastre sint de 
multe ori prea grele, că nu sint sufi
ciente stofe de culori deschise, că, 
in fine, nu s-a reușit diversificarea 
stofelor in funcție de ______
de ce să nu spunem : in multe fa
brici. specialiștii iși mențin încă 
părerea că o stofă bună este aceea 
grea. Ei omit faptul că o stofă fină, 
dc calitate, poate să fie și ușoară, 
că moda este in permanentă schim
bare și impune renunțarea la o anu
mită croială și optarea pentru o 
nouă linie.

Repet insă : este vorba de schim
barea unei concepții, a unui anume 
mod de gindire — atit din partea 
producătorilor, cit și din aceea a 
cumpărătorilor. In același timp, au 
devenit oportune dotarea corespun
zătoare a fabricilor de stofe cu uti
laje moderne — mai ales de fini
sare — precum și aplicarea unor 
tehnologii adecvate. Si in acest sec
tor s-a întocmit un program de lu
cru. prin a cărui finalizare se va a-

sezoane. Si

program de acțiune — in momentul 
de față aflat in dezbaterea colecti
velor din unitățile si centrala de re
sort Cumpărătorii doresc confecții 
moderne, diversificate, de calitate — 
și noi sintem hotăriți să satisfacem 
cit mai bine aceste cerințe.

— Înțelegem că in fiecare 
subramură a industriei ușoare 
se urmărește direcționarea ac
tivității productive.

— Așa este. Menținind ritmul sus
ținut de creștere a producției, avem 
in vederg restructurarea concepției 
de fabricație, îmbunătățirea calitati
vă a întregii noastre activități, pen
tru a satisface mai bine exigențele 
sporite ale populației. Am vorbit, 
mai Înainte, de programele ce se re
feră la industria textilă și la aceea a 
confecțiilor : folosesc prilejul pentru 
a aminti și de programele din indus
tria pielăriei — în legătură cu creș
terea producției si ridicarea calității 
pieilor de bovine, porcine, ovine și 
caprine, cu folosirea mai largă a

înainte pe drumul as- 
„ « --rrr— — cendent al creșterii i
vestiții va asigura ob- producției de meilană. 
tinerea peste plan a »»-»**  1 —*
circa 5 000 tone me- 
lană.

Pătrunzînd în „tai
nele" măsurilor care 
au dus la obținerea a- 
cestui prestigios suc
ces, maistrul Adrian 
Pisaltu ne-a spus că 
este vorba, in primul 
rind. de rezolvarea 
intr-un timp record a 
unui șir de probleme 
tehnice izvorîte din 
necesitatea exploatării 
raționale a acestei 
moderne instalații. De 
pildă, pe baza expe
rienței de pină acum 
în producția de mela- 
nă, au fost întreprin
se studii și cercetări 
care au generat o pro
ductivitate foarte înal
tă pe fiecare utilaj. 
Astfel, fată de insta
lațiile vechi, liniile de 
filare de la „Melana 
IV" au fost prevăzu
te cu cite un cablu în 
plus la cele 5 reac
toare noi, obtinîn-

— Atingerea cu 
luni mai devreme 
capacității __1____
la toate liniile de fi
lare din etapa I. de la 
fabrica „Melana IV", 
a creat condițiile teh- 
nico-materiale pentru 
ca, pe această cale să vvai, .
se obțină o producție du-se o productivitate 

dublă Ia producția de 
polimeri ; totodată, 
s-a acționat insistent 
pentru îmbunătățirea

Mulți dintre cei 
care sint acum opera
tori sau specialiști d« 
înaltă calificare șl mî- 
nudesc instalațiile mo
deme de la „Melana 
IV" au fost mai întâi 
diriginți de șantiere 
sau montori de utilaje 
la acest obiectiv. Iar 
roadele acestei va
loroase experiențe în
cep să se vadă din 
plin. Dar, așa după 
cum ne spunea mais
trul Andrei Alexan
dru, secretar al comi
tetului de partid, a- 
ceste prime succese 
nu ar fi fost posibile 
fără entuziasmul și 
hotărirea de afirmare 
plenară a harnicului 
colectiv de aici, a că
rui vîrstă medie se ri
dică la 23 de ani. Așa
dar. la un obiectiv ti- 
năr. un colectiv tînăr, 
o Îngemănare perfecta 
de eforturi pentru 
realizarea mai devre
me a sarcinilor din 
actualul cincinal.

Înlocuitorilor de piele : din industria 
sticlei — creșterea calității materii
lor prime de bază (caolin. feldspat), 
modernizarea producției de sticlă
rie. diversificarea producției de cris
taluri — mai ales de mică serie ș.a. 
Alte programe au un caracter gene
ral ; ele privesc dezvoltarea produc
ției de colorant:, chimicale și auxi
liari chimici, introducerea tehnicii 
avansate si modernizarea tehnolo
giei de fabricație, intensificarea ac
tivității de cercetare științifică, asi
gurarea cu cadre calificate — atit

prin perfecționarea sistemului actual . 
de învătămint profesional și tehnic 
in industria ușoară, cit și printr-o 
susținută activitate de reciclare a 
cadrelor și. cind este necesar, prin 
redistribuirea acestora intre diver.se 
unități din subramura respectivă. In 
fine., am întocmit programe de îm
bunătățire a stocurilor dc materii 
prime, materiale și semifabricate — 
prin care se urmărește realizarea 
ritmică numai de produse de bună 
calitate — și un program de ridicare 
la un nivel superior a activității de 
export, in care punem un accent 
deosebit pe creșterea livrărilor de 
produse avind un grad inalt de pre
lucrare.

Cu alte cuvinte, cunoscînd situa
ția de azi și obiectivele la care tre
buie să ajungem, potrivit indicații
lor date de conducerea partidului, 
am jalonat căile, mijloacele prin 
care eforturile pe care sintem de
ciși să Ie depunem să albă finalita
tea dorită, să ducă la transformări 
radicale In activitatea acestei ra

muri industriale, pentru a satisface 
cit mai cuprinzător cerințele și pre
ferințele oamenilor muncii.

— In ce stadiu se află apli
carea acestor programe ?

— Pină la 25 septembrie a avut loc , 
etapa de detaliere amănunțită a fie
cărui program in centralele și uni
tățile industriale. In prezent, aceste 
programe, îmbogățite, detaliate, au 
fost primite la colectivul central de 
organizare a acestei ample și multi
laterale acțiuni inițiate de condu
cerea partidului — urmind ca de la 
20 octombrie să Înceapă aplicarea 
programelor in fiecare centrală in
dustrială și in fiecare fabrică.

Aș vrea să subliniez că un sprijin 
substanțial așteptăm și din partea 
ministerelor furnizoare de materii 
prime — ministerele agriculturii, 
industriei alimentare și apeilor, in
dustriei chimice si. respectiv, eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții. Industria ușoară are un 
pronunțat caracter de prelucrare și, 
se înțelege, cooperarea perfectă cu 
furnizorii de materii prime ' și ma
teriale are un rol hotăritor. Preci- 
zâm-, colaborarea cu aceste ministere 
in elaborarea programelor de care 
vorbeam s-a desfășurat corespunză
tor ; ca atare, sperăm să beneficiem 
și in viitor de aceeași înțelegere din 
partea ministerelor și unităților fur
nizoare de materii prime, materiale, 
colorantă ș.a.

Ceea ce aș dori să relev în încheie
re este că. intr-o perspectivă foarte 
apropiată, prin eforturi susținute, 
industria ușoară românească va o- 
ferl cumpărătorilor un volum sporit 
de produse larg diversificate — sor
timental, dar și sub aspectul prețu
lui de desfacere — dc calitate supe
rioară și in pas cu moda, ca exi
gențele crcscinde ale cumpărătorilor. 
Noi. cei care lucrăm in această ra
mură. valorifidnd intreaga capaci
tate de muncă, vom face totul pen
tru a contribui in mai mare măsură 
la satisfacerea cerințelor sporite *1  
tot mai diverse ale populației te 
privința bunurilor de oonsum.

diver.se
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speci- 
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acti-

țării, 
«cum 

cînd 
din

Pe agenda de lucru a primelor 
•ăptămini de școală, un eveniment 
•trage in mod deosebit atenția prin 
•emnificațiilc sale politice și educa
tive majore : adunările generale dea- 
ehiae ale organizațiilor de partid, la 
care participă toți membrii corpului 
profesoral. La ordinea de zi : dez
baterea documentelor Plenarei C.C. 
al P.C.R, din 18—19 Iunie a.c.. cu 
privire la dezvoltarea al perfecționa
rea Invățămintului de toat? gradele 
din țara noastră ; adoptarea unor 
cuprinzătoare planuri de măguri vl- 
xlnd transpunerea In viața herărei 
•coli, a fiecărui colectiv didactic. In 
condițiile ----- ‘
flee în 
d-'fășoarfi 
▼itatea. a măsu
rii nr stabilite de 
conducerea par
tidului nostru 
pentru ridicarea 
calitativă a între
gului proces de 
pregătire pentru 
viață si d? edu
care comunistă a 
tineretului

Nu este 
pruna oară 
comuniștii __
scoli, cadrele di
dactice dezbat 
acest amplu pro
gram de 
ti o nare a LnvătA- 
mîntulul 
ncsc. 
dună plenară, cit 
și in zilele pre
mergătoare des
chiderii cursuri
lor. în adunări de 
partid, în consfă- 
tuiri. cadrele di- J
dactice au dezbă- |111* *7

• Filarmonica de stat „George 
Enescu'* (la Ateneul Român) : Re
cital de pian susținut de Dan 
Grigore — 20.
• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan- — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Să nu-țl 
faci prăvălie cu scară — 20.
S Teatrul „Luda Sturdza Bu- 

ndra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Casa de mode — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Stîlpll societății 
— 19,30.

, • Teatrul Ciulești (In sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Comedie cu olteni 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17, (sala din str. 
Academiei) : De ce a furat zmeul 
mingea ? — 15.
a Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (sala Savoy) : Trâsnltul
meu drag, — 19,30, (sala din Ca
lea Victbriel nr. 174) ; Jos pălă
ria ! — 19,30.
• Teatrul de revistă șt comedie 
„Ion Vasllescu- : Reflectorul re
vistei — 19,30.
a Circul „București- : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

tut, cu deplină lllj/i
satisfacție si una- vavu
nimă adeziune.
măsurile preco- OHMiaMMWi 
nlzate de partid.
si-au exprimat 
hotărirea de a contribui, cu toată 
capacitatea șl puterea de muncă, la 
transpunerea lor In viață. De data 
aceasta este vorba de discuții de lu
cru, In care membrii colectivului di
dactic din fiecare unitate de învăță- 
mint analizează rezultatele obținute 
în procesul instructiv-educativ din 
anul școlar precedent si jalonează 
direcțiile concrete de acțiune pentru 
acest 
mina

perfec-
rcmâ- 

Tmedi’it

nou an d<= învSt&mînt, în lu- 
hotăririi plenarei.

★
la bun Început, notăm un faptDe . ___________________

semnificativ : participanții la discu
ții subliniază câ înfăptuirea amplu
lui program de dezvoltare a învățâ- 
mintulu: elaborat de partid impune 
îmbunătățirea activității și creșterea 
ralului conducător al organizației de 
partid. „Aceasta înseamnă să acor
dam mai mare atenție detit pină 
acum problemelor de FOND, de 
CONȚINUT ale procesului instruc
tiv-educativ — spunea Virginia Ma
rian, directoarea Grupului școlar de 
chimie nr. 1 din București. Organi
zația de partid din fiecare instituție 
da invățămint trebuie să fie promo
toarea unor rodnice acțiuni vlzlnd 
ridicarea nivelului calitativ al lec
țiilor, modernizarea metodelor de 
predare, dezvoltarea muncii de edu
care comunistă a tineretului, perfec- * 
ț io narea pregătirii profesionale și 
politico-ideologice a cadrelor didac
tice. In fiecare școală trebuie avute 
in vedere direcțiile concrete de ac
țiune. căile și mijloacele specifice de 
realizare a acestor imperative fun
damentale".

Ir. aceaslâ opbcS., pațUJipantiJ.la, \ 
adunarea de partid de la Grupul 
școlar de chimie nr. 1 din București 
ș-au referit pe la/g >.Ia^eceșițatea^ 
urmăririi mai perseverente, prin fie
care acțiune instructiv-educativfi, a 
realizării scopului suprem al pregă
tirii tineretului in anii de școală.

— Așa cum ne țere partidul, vom 
asigura o temeinică pregătire pentru 
muncă și viață a întregului tineret 
ai țării, realizind un invățămint mi
litant, activ, strîns legat de practică, 
de cerințele dezvoltării sociai-econo- 
mice a țârii — a menționat ing. 
Ioana Dimo. In liceul de specialitate 
și învățâmintul profesional, această 
sarcină generală, principială se tra
duce prin pregătirea unor muncitori 
cu o bună calificare profesională, 
cu un orizont tehnic larg deschis 
progresului, pasionați de meseria pe 
care și-au ales-o și hotăriți să-și în
deplinească exemplar îndatoririle 
de muncă, cetățenești.

— Pentru îndeplinirea acestui țel 
major — a adăugat Vintilă Olteanu, 
maistru-instructor — trebuie să fa
cem din întreaga noastră activitate

Florlca DINULESCU

Trienala artelor decorative — expoziție deschisă în Sala Dalles Foto : S, Cristian

Dr. Adolf ARMBRUSTER 
cercetător științific la Institutul 
de istorie „Nicolae lorga'

— De unde ești dumnea
ta, Grigore Kosta ?

— Din comuna Corund, 
județul Harghita.

— Și cum merge vinza- 
rea, aid, la Sinaia ?

— Cum să meargă ? 
Bine I Marfă să avem, că 
de cumpărători nu ne plin- 
gem. D-aia mi-am luat și 
nevasta cu mine. Stă in 
oraș și lucrează...

Mă simt privat cu insis
tență. La dialog asistă o... 
haită întreagă de lupi, ne
gri ca smoala, cu limba și 
ochii Intens roșii, tolăniți 
in niște poziții cam domes
tice, citeva vaci (mai tirziu 
aflu că. de fapt, erau— că
prioare), alte ființe (un fel 
de paiațe) greu de identifi
cat. Toate din ceramică sau 
lemn.

— Și ce lucrează ?
— Păi, ce vedeți pe aici...
Și, cu un gest larg. G.K. 

îmi arată menajeria de pe 
tarabă.

— Le știu de anii trecuți.
— Da. Unele modele sint 

mai vechi. Dar dacă vrem, 
putem să facem altele no:.

— De pildă, ce ?
— Orice 1 Cai. oameni, 

balauri—.
Deci, dacă așa-zisul 

..creator- va dori, intr-o 
bună zi va Începe să vin- 
dă ceGe mai năstrușnice 
produse ale imaginației 
sale, l.e și balauri. Fără ca 
nimeni să-1 oblige să pri
vească cu respect inestima
bilul tezaur care este ana 
noastră populară,

Neîndoielnic, integrarea 
in circuitul comercial a 
unei producții industriali
zate comportă un șir de 
mutații. Unele pozitive. 
Dar șj distructive — așa 
cum am constatat, cu 
prilejul anchetei noastre, 
pe dteva trasee de larg in
teres turistic — atunci tind 
sensul acestei integrări este 
mărunt negustoresc. fără 
perspectiva ce implică 
prestigiul culturii noastre. 
Or. avantajele pe care le 
obține meșteșugarul ce 
continuă o tradiție, ca ur
mare a unei desfaceri spo
rite, ar trebui însoțite de 
râoeatitf pentru valorile 

o activitate politică. Fiecare lecție, 
rhfar ți rea mal „strict profesio
nală”, de instruire practică in ate
lier, in producție, de exemplu, poate 
să devină un prilej de educație a 
elevilor, de relevare a unor realități 
politice, economice șl aociale ale so
cietății noastre, a climatului de etică 
și echitate aceia li «tâ In cafe se vor 
integra ca viitori muncitori șl tehni
cieni.

Bilanțul activității anului de învfi- 
țămînt precedent a permis multor 
colective didactice trecerea In re
vistă a unor certe succese In pregă
tirea și educarea elevilor lor, rexul- 

COMUNIȘTII DIN SCOLI SE ANGAJEAZĂ♦ »

VOM REALIZA UN INVĂȚĂMlNT
MILITANT, ACTIV,

strîns legat de cerințele

ADUNĂRILE DE PARTID DIN ȘCOLI

tat direct al muncii neobosite și 
pline de abnegație a educatoarelor, 
învățătorilor și profesorilor, a con
dițiilor materiale și dotării de care 
dispun. Cu toate acestea, in multe 
locuri, accentul discuțiilor a căzut, 
in mod firesc, nu pe aceste rezul
tate. ci. mai ales, pe unele dintre 
lipsurile existente, pe neimplinirile 
semnalate și in hotărirea plenarei, 
pe care comuniștii dintr-o școală sau 
alta și le-au recunoscut in propria 
activitate.

Așa de exemplu, privită retrospec
tiv. activitatea comuniștilor și a 
celorlalte cadre didactice de la 
Școala generală din Afumați — ju
dețul Ilfov putea fi prilej de reale 
satisfacții. Școala se numără printre 
primele din județ care au realizat 
generalizarea invățămintului obliga
toriu de 10 ani, care au făcut pași 
înainte în modernizarea procesului 
instructiv-educativ prin predarea tu
turor disciplinelor în cabinete și la
boratoare de specialitate, care au 
organizat cadrul adecvat pentru 
pregătirea tehnîco-productlvă a ele- 

•vilor. Anul trecut, 98 la sută din 
elevi au promovat, iar din cel circa 

tradiției, de dorința de a 
apăra și a fructifica presti
giul acestor valori.

Pusă în acești termeni, 
problema nu e nouă. împo
triva denaturărilor, vulga
rizării, a poluării artei 
populare s-au publicat in 
ultima vreme multiple ma
teriale de presă. Cu toate 
acestea, mai ales în sezo
nul estival, pe litoral, in 
stațiunile de odihnă mon
tane, ofensiva prostului 
gust, a falsurilor folciorice 
nu dă semn a bate in re
tragere. Iată citeva exem
ple, din numeroasele cule
se pe litoral, la Sinaia și 
Poiana Brașov. (Pentru o 
stabilire clară a răspunde
rilor am clasificat astfel 
produsele intilnite : ale 
creatorilor populari de la 
sate, ale artizanilor orășeni 
8i ale cooperației meșteșu
gărești).

Vinzătorii ambulanți, unii 
provenind de la sate, sint 
anul acesta mai concesivi 
față de lipsa de gust a unor 
cumpărători. Dacă. de 
pildă, in sezonul 1972, lin
gurile de lemn din satul 
Țolici (Neamț) păstrau acel 
frumos profil (gît de vioa
ră) cu ornamente discrete pe 
fața Lingurii, in acest sezon 
ele sint dilatate, iar fața 
poartă ornamente greoaie, 
nespecifice.

— Astea se vind, se jus
tifică Elena Stoian din sta
țiunea Venus.

A scăzut, deși In mică 
măsură, proporția cerami
cii vopsite cu duco. In 
schimb, la munte am con
statat o veritabilă invazie 
de imitații naturaliste și 
neinspirate de cerbi, că
prioare, lupi, brăduți, găini 
și paiațe aparținlnd cera- 
miștilor din Corund (Har
ghita). Aceleași produse 
quasi-popula re. multe cu 
un caracter naiv, și Ja cei 
din Izvoru-Crișului (Cluj) 
— casete lăcuite, jucării 
greoaie și urit colorate, 
broderii nespecifice.

Produsele acestea sînt 
insă mult „întrecute- de 
creația artizanilor orășeni. 
Ne aflăm aici Intr-un ade
vărat imperiu al falsurilor

și contrafacerilor. Intil- 
nim, de pildă, intr-o devăl- 
mășeală dezarmantă, sim
boluri mitice, magice, din 
culturi arhaice de pe toate 
continentele, modele clasice 
(de Ia Venus din Milo la 
păstorițele lui Grigorescu), 
elemente de heraldică și 
numismatică. „Poluarea" nu 
cruță înainte de toate mo
delele populare, iar proce

deul trădează lipsa de în
țelegere a sentimentului 
plastic inițial.

O astfel de producție 
poate fi intilnită din pă
cate și la standurile ma
gazinelor, tonetelor, „shop“- 
urilor, hotelurilor, care se 
bucură de condiții comer
ciale mai evoluate. Siste
mul cooperatist, furnizor de 
artizanat, oferă desigur și 
produse cum sint cămășile 
inspirate din diverse zone 
etnografice, ștergare, co
voare, carpete, fluiere, bun- 
dițe, ceramică etc. și une
ori poți recunoaște faptul 
că ele au fost contracta
te în zone de origine. 
UCECOM-ul dispune, deci, 
de posibilitatea supraveghe
rii de specialitate. Dar cele
lalte sisteme, cum sint

100 de absolvenți ai clasei a VIII-a, 
mai mult de 90 au reușit la con
cursul de admitere in licee și școli 
profesionale. In adunarea de partid, 
•ceste realizări notabile au oferit un 
punct de plecare pentru o analiză 
exigentă a eficienței Invățâmlntnlui, 
a modului in care perfecționarea con 
tinuA a pregătirii profesionale șl po
litico-ideologice a profesorilor, con
dițiile de studiu din școală se reflec
tă in volumul REAL de cunoștințe 
al elevilor, In conduita lor civică.

— Așa cum menționa tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru — a spui 

învățătorul Ion Cenușaru — școala 
șl slujitorii săi trebuie să facă totul 
pentru a asigura parcurgerea învă- 
țămintului, obligatoriu de către toți 
copiii, să elimine repetenția la cla
sele I—IV. Dar promovarea elevilor 
nu trebuie privită ca un act nor
mativ, ci ca rezultat al unei munci 
exigente, perseverente. Numai, acti
vitatea susținută și responsabilă a 
fiecărui educator comunist, pe fie
care dintre treptele școlarității va 
asigura o pregătire temeinică, uni
tară. strîns legată de cerințele dez
voltării social-economice și culturale 
a țării.

Pretutindeni, participanții la dis
cuții au arătat că o îndatorire de 
căpetenie a fiecărei organizații de 
partid, a fiecărui comunist este aceea 
de a milita activ pentru înfăptuirea 
politicii partidului in domeniul în- 
vățămintului, ca și în celelalte do
menii de activitate, pentru mobiliza
rea tuturor cadrelor didactice, a ti
neretului studios la ridicarea conti
nuă calitativă a procesului instruc- 
tiv-educativ. „Fiecare membru al co
lectivului didactic are îndatorirea să 
participe NEMIJLOCIT la activita-

CENTROCOOP-ul, indus
tria locală etc., promovea
ză încă tot felul de aplice 
cu paie afumate, obiecte 
din lemn strunjit, superb 
inutile, buzdugane cu caie- 
le, măști, zimbri din lemn 
etc. Satul turistic de lin
gă Mamaia reflectă cu pri
sosință această realitate. 
Prin preluarea de către 
„UNIVERSALCOOP" a a- 

Falsuri folclorice 
cu girul ștampilei?
Citeva constatări privind poluarea creației populare și 
citeva sugestii pentru respectarea patrimoniului folcloric

provizlonării, casele rusti
ce sînt rupte de județele 
pe care le reprezintă ; iată 
motivul pentru care, de 
pildă, nu vom găsi in casa 
lugojeană arhaica ceramică 
de Biniș, sau in casa ju
dețului Olt, ceramica de 
Oboga. Cum insă coopera
ția ridică o serie de pro
bleme specifice, vom reve
ni asupra ei intr-un alt 
material.

Ne-a interesat în anche
ta noastră ca, pornind de 
la constatările de mai sus, 
să vedem care e secretul 
pătrunderii falsurilor fol
clorice realizate de meșterii 
individuali. Pentru o depli
nă edificare, iată cum se 
obține autorizația de creator 
popular, cu dreptul de a-ți 
desface marfa in toată țara. 

tea educativă, politioo-ideologică din 
școală, la pregătirea pentru muncă 
și viață a elevilor — spunea Iile 
Lungu, secretarul organizației de 
partid de la Școala profesională 
„Dîmbovița'1 din București. Ceea ce 
nu înseamnă însă că modalității? de 
participare a fiecăruia la această 
activitate nu sint deosebite, speci
fice. Pentru Invățămtntul profesio
nal, bunăoară, maistrul-instructor, 
care este, cred, figura centrală In pro
cesul instructiv-educativ, ocupi n- 
du-se direct de instruirea practică a 
elevilor și fiind împreună cu el cea 
mai mare parte “a timpului de stu

diu. este chemat 
să-și aducă o mal 
mare contribuție 
la formarea ori
zontului profesio
nal al tinerilor, 
la apropierea lor 
de frumusețea 
șl responsabilita
tea meseriei. Pen
tru aceasta, orga
nizația de partid, 
conducerea școlii 
au datoria să-1 
ajute să-și însu
șească o temeini
că pregătire pro
fesională. perma
nent perfecționa
tă, îmbinată cu o 
activă pregătire 
pedagogică-etică".

— în același 
timp — a adăugat 
Ioseflna Radules
cu. directoarea 
școlii — pentru 
dezvoltarea și per
fecționarea invă
țămintului în ge
neral, a celui pro
fesional și tehnic 
in particular, pro
fesorul de specia
litate. inginerul, 
au datoria să-și 
spună mai direct 
cuvintul In alcă- 

și programelor detuirea planurilor ți cic,. dc
studiu, in desfășurarea concretă a 
pregătirii teoretice și practice a ele
vilor, In îmbogățirea zestrei didactice 
a atelierelor-școală și laboratoarelor. 
Atitudinea de expectativă, rutina și 
șablonul in activitatea didactică sânt 
incompatibile cu un invățămint mo
dern, militant. Dimpotrivă, integra
rea activă in munca de cercetare, 
in procesul de producție — prin sta
dii de perfecționare în fabrici și 
uzine de profil — este de natură să 
le asigure acea vedere de perspec
tivă în pregătirea viitorilor munci
tori și tehnicieni în pas cu cerin
țele dezvoltării economice a țării.

Aceste secvențe din desfășurarea 
adunărilor generale de partid din 
școli înfățișează, evident, doar o 
mică parte din amploarea dezbate
rilor care au loc în Instituțiile de 
invățămint de pe întreg cuprinsul 
țării. Ca pretutindeni însă, ele re
levă hotărîrea și angajamentul co
muniștilor de la catedră, ale tuturor 
cadrelor didactice de a realiza un 
invățămint modem, de înaltă cali
tate, un proces educativ activ, mili
tant pentru formarea comunistă a ti
neretului țării.

Să dăm din nou cuvintul 
lui Grigore Kosta, țăranul 
din Corund.

— Inspectorii Direcției fi
nanciare a Consiliului popu
lar județean Harghita au 
venit și s-au uitat cu aten
ție la ce lucrez. Au văzut 
ce cantitate (subl. ns.) de 
obiecte produc, mi-au cal
culat un impozit și cu asta... 
gata.

G. K. scoate din buzunar 
și imi arată autorizația. Un 
act in perfectă regulă, cu 
ștampila consiliului popu
lar. Ce drepturi oferă el 
purtătorului ? Citim printre 
rinduri : „...să exercite
meseria de olărit (?) obiec
te de artizanat din cera
mică, iască și lemn“. Ce 
obiecte ? Nici o specificare 
nu precizează. Așa cum 
arătam la început, din acest 
moment publicul se află 
la discreția producătorului.

★
Am întrerupt aici inves

tigațiile noastre asupra 
desfacerilor de produse ar
tizanale In stațiunile de o- 
dihnă pentru a vedea ce 
posibilități concrete există 
pentru a bloca pătrunderea 
pe piață a unor asemenea

UN ILUSTRU EXPONENT
AL UMANISMULUI

In politica culturală a României 
socialiste s-a instaurat, ca o tradiție, 
cinstirea deopotrivă a tradițiilor pro
gresiste ale poporului român și na
ționalităților. conlocuitoare, a mari
lor lor personalități din trecut. îm
plinirea a 475 de ani de la nașterea 
lui .Johannes Honterus prileiulește 
omagierea acestui ilustru reprezen
tant al comunității săsești, exponent 
al umanismului transilvan, a cărui 
operă culturală i-a dus faima in 
multe țări ale Europei.

S-a născut la Brașov In anul 1498 
dintr-o familie de meseriași înstă
riți. Era epoca In care societatea 
transilvăneană cunoștea profunde 
transformări, exprimate în dezvolta
rea economiei urbane, în apariția și 
maturizarea burgheziei. Reflexul a- 
cestor transformări în plan supra
structural l-a constituit apariția unei 
ideologii noi, laice
— umanismul, în 
centrul căreia. se 
aflau omul, ideca 
liberei dezvoltări 
a personalității 
umane.

Ti nărui Honte
rus a urmat școa
la în orașul natal, 
după care ?f-a 
continuat studiile 
la unul din foca
rele umanismului universitar : Viena 
(1515—1525). Intorg la Brașov înde
plinește un timp funcția de educa
tor, dar, luind parte activă la luptele 
dintre facțiunile politice din sinul 
Brașovului, e nevoit să părăsească 
nu numai orașul, ci și Transilvania. 
Apare meteoric la Regensburg, apoi 
la Cracovia și Basel — unde intră in 
relații personale și epistolare cu 
mulți umaniști de vază al timpului. 
Această perioadă de exil politic 
(1529—1533) se va dovedi decisivă 
pentru formarea sa ca adevărat om 
al Renașterii, al umanismului eu
ropean.

La Cracovia editează o gramatică 
latină și o geografie generală, ambele 
lucrări devenind manuale de bază 
pentru Școlile veacurilor XVI și XVII. 
La Basel își reeditează — în versuri 
de data aceasta — tratatul de geo
grafie șl astronomie, insoțindu-1 și 
cu hărți, dintre care se remarcă o 
primă hartă științifică a Transilva
niei. Această lucrare intitulată „Ru
diments Cosmographiae" vădește in 
prima ei parte o oarecare influen
țare a lui Honterus de către concep
ția heliocentristă elaborată de con
temporanul său polonez Copernicus. 
Remarcăm, pe lingă erudiția lui Hon
terus, distanțarea sa tipic umanistă 
de concepțiile medievale despre con
formația Pămintului. Caracterizările 
continentelor și țărilor sînt însoțite 
de scurte observații privind locuito
rii țărilor. Țările locuite de români
— Transilvania, Moldova și Țara Ro
mânească — sînt cuprinse sub numele 
generic de Dacid, termen ce exprima 

475 de ani de la nașterea

lui Johannes Honterus

„kitschuri". Iată opiniile 
unor specialiști :

— Nu există incă un sis
tem ferm de aprobare a 
circulației unor produse, 
nici o procedură oficială 
de reglementare a fenome
nului. Organele financiare 
județene, care dau autori
zații, nu au in*  vedere cri
terii artistice. (Gh. Deaco- 
nii, directorul Centrului

județean de îndrumare a 
creației populare Vilcea).

— Centrul de îndrumare 
nu a fost niciodată solici
tat să vizeze produsele u- 
nor asemenea creatori sau 
ale secțiilor cooperativei 
meșteșugărești. (Vasile Do- 
bru, directorul Centrului 
de Îndrumare din județul 
Olt).

— Organele financiare nu 
au specialiști care să apre
cieze valoarea și autentici
tatea produselor, iar noi 
nici măcar nu sîntem În
trebați. (Valeriu Vaida, di
rectorul Centrului județean 
de îndrumare a creației 
populare Mureș).

— In județele unde ei 
își desfac marfa, singura 
viză este tot a organelor 
financiare. Nici aid spe

cialiștii nu sînt solicitați. 
(Radu Moise, directorul Ca
sei de cultură Sinaia).

Iată șl opinia celor din 
Harghita, județul renumi- 
ților meșteri din Corund :

— Noi am propus comi
tetului executiv al consiliu
lui popular, pentru a bara 
calea falsurilor artizanale, 
alcătuirea unei comisii 
mixte, în care, alături de 
organele financiare, să fie 
cuprinși și folcloriști, etno
grafi. Așteptăm decizia... 
(Sallo Istvan, directorul 
Centrului de Îndrumare din 
Miercurea Ciuc).

O asemenea soluție este 
Viabilă. Ne-o demonstrează 
experiența lașului, unde 
recent s-a și constituit o 
comisie județeană cu struc
tura propusă anterior, care 
avizează toate prototipurile 
de obiecte de artă popu
lară, artizanat, artă deco
rativă, indiferent de cine 
sint ele produse (coopera
ție, industrie locală, produ
cători individuali). Aici, 
organele financiare nu mai 
eliberează producătorilor 
individuali autorizații de 
funcționare și desfacere, 
fără avizai comisiei de spe
cialitate.

Inițiativa lașului este 
însă, din păcate, izolată. 
După cum am constatat, in 
cele mai multe locuri crea
ția artizanală se supune 
arbitrarului. Fără îndoială, 
rîndurile de față nu ple
dează pentru Interzicerea 
accesului pe piață a artei 
populare autentice, în va
riatele ei ipostaze, de la 
lucrările . cu caracter naiv 
și plnă la cele ce stilizează 
diverse motive tradiționale. 
Dintotdeauna, 6atul, acolo 
unde se păstrează depozitul 
de nestemate ale poporului 
nostru, a scos la iveală me
reu alte șl alte creații va
loroase, de înaltă ținută 
artistică. Dar, tocmai de 
aceea, apreciem că aseme
nea lucrări, care vin în 
contact direct cu publicul, 
trebuie să aibă suportul ta
lentului autentic al creato
rului popular. Din păcate, 
așa cum arătam, afluxul de 
pseudocreații folclorice ae

de fapt ideea unității etnice româ
nești. Honterus reține vltelia moldo
venilor și muntenilor „care-și apără 
cu strășnicie orașele și satele" ; Tran
silvania e comparată cu o fortăreață 
inexpugnabilă, apărată de Carpați șl 
cele șapte cetăți. Honterua lansează 
— primul în mediul autohton — teza 
justă despre originea sașilor, arătlnd 
venirea lor din regiunea Rin-Mosela 
în veacul al XH-lea. Ultima parte a 
lucrării reprezintă un mic tratat de 
antropologie, In care Honterus apare 
ca un excelent modic și un cugetător 
cu adevărat umanist, ce a rupt defi
nitiv cu canoanele medicinii șl an
tropologiei medievale inspirate de 
biserică.

Faima dobindită de, Honterus peste 
hotare determină rechemarea sa la 
Brașov de către aceeași municipali
tate care-1 relegase cu ani în urmă. 

Aduce cu el o ti
pografic de sub 
teascurile căreia 
vor ieși o serie 
impresionantă de 
culegeri de tex
te moral-filozofi- 
ce, retorice, po
litice, teologice, 
juridice, de gra
matică. multe a- 
parținind clasici
lor antichității 

grecești șl romane. Un merit nepie
ritor al.Iul Honterus este tipărirea (in 
1540) pentru prima dată a sentențe- 
lor anahoretului grec Nilus, după 
niște manuscrise găsite de el într-o 
mlnăstire din Țara Românească 
(probabil Dealul) in timpul călăto
riilor lui prin această țară. Știri con
temporane afirmă câ umanistul bra
șovean ar fi găsit prin Moldova și 
Țara Românească prețioase manu
scrise și cărți rare cu care ar fi pus 
bazele unei biblioteci deosebit de va
loroase, asemănătoare vestitei biblio
teci a lui Matei Corvin. Tipăriturile 
in limba maternă, vorbită, promovate 
de Honterus, ca și crearea unor mori 
de hîrtie reprezintă importante pre
mise pentru apariția la Brașov a ti
parului românesc, inițiat de diaconul 
Coresi.

Din inițiativa lui Honterus se des
chid, in 1544, la Brașov, un gimna
ziu șl o școală de fete. Statutele pe
dagogice elaborate de el se orien
tează către un invățămint laic, rupt 
de biserica catolică, și cit mai gene
ralizat prin extinderea rețelei școlare 
și în mediul rural. In același an, 
Honterus elaborează și tipărește o 
culegere de drept civil — puternic 
influențată de dreptul roman.

Honterus a extins preocupările sale 
umaniste și asupra tărimului reli
gios, cerind înlăturarea acelor obi
ceiuri și tradiții ale bisericii catolice 
care nu-și găseau justificarea și a- 
testarea in primele scrieri ale crești
nismului și favorizau clasele privile
giate ale sistemului feudal. Noile sale 
viziuni le expune în faimoasa cărțu
lie „Reformatio ecclesiae Coronensis" 
(1543) care, tradusă în limba mater
nă in 1547, va sta la baza Reformei 
bisericii săsești. în memoria poste
rității, Honterus a rămas în primul 
rînd ca omul care a îndrăznit să în
frunte autoritatea atît de temută a 
catolicismului medieval transilvan.- 

■ Prin tot te ea ce a reprezehtat și rea
lizat în contextul societății din prima 
jumătate a veacului al XVI-lea, Hon
terus a contribuit decisiv la înche
garea unei comunități etnice a sași
lor, calitativ superioare celei medie
vale în sensul formării unei conști
ințe colective a rostului acestei co
lectivități pe meleagurile țării noas
tre. Privită în această perspectivă 
istorică, personalitatea lui Honterus 
dobindește cuvenitul relief, iar ca
racterizarea făcută la moartea sa 
prematură (23 februarie 1549) de con
temporanul lui, Hieronymus Oster- 
mayer, nu și-a pierdut cu nimic din 
pertinență : „Acest bărbat a fost un 
om chemat să-și slujească patria, sâ 
revendice și sâ promoveze ceea ce 
era de folos acesteia".

datorează unor impostori, 
care așază criteriile co
merciale înaintea celor ar
tistice. Acestora trebuie să 
le fie barat drumul de în- 
tllnire cu marele public.

In martie 1973, pentru a- 
sigunarea unei legislații u- 
nitare și exigente, Consi
liul Culturii și Educației 
Socialiste a formulat Mi
nisterului Muncii o serie de 
propuneri concrete pentru 
revizuirea unor reglemen
tări. Pină la definitivarea 
acestora, ar fi cit se poate 
de necesar să se adopte de 
urgență citeva măsuri, ca, 
de pildă : z

— constituirea, în fieca
re județ, a unei comisii de 
specialitate din care să 
facă parte obligatoriu re
prezentanți ai muzeului ju
dețean de etnografie, ai 
centrului de îndrumare a 
creației populare și ai ce
naclului sau filialei Uniu
nii artiștilor plastici ;

— instituirea în Capitală 
a unui sistem de instructaj 
pentru aceste comisii, în 
vederea stabilirii unor ‘cri
terii unice și exigente de 
selecție la nivelul cerințe
lor ;

— anularea autorizațiilor 
emise în modul amintit ;

— obligarea creatorilor 
de a produce în exclusivi
tate obiectele avizate de 
comisii.

Cu ștampilă sau fără, 
falsurile artizanale, abateri
le flagrante de la armonia, 
echilibrul și bunul gust 
al Incomparabilei noastre 
creații populare nu au ce 
căuta în comerț. Există po
sibilități nelimitate de a 
oferi turiștilor români ' și 
străini, tuturor Iubitorilor 
de frumos, numai „bijute
rii" folclorice. Nici un efort 
nu e prea mare pentru a 
feri de „strassuri" salba de 
nestemate a artei populare 
românești.

Radu 
CONSTANTINESCU 
Vaaile SAVONEA

tv
PROGRAMUL 1

0,00 Teleșcoslâ • Chimie : Bioxi
dul de siliciu (Televiziune 
școlară completiva) • Geo
grafie (anul IV) Munții Apu
seni (Televiziune școlară in
tegrată). • Electrotehnică 
(Activitatea tehhico-produc- 
tlvâ). Producerea, transpor
tul șt distribuția energiei e- 
lectrice (Televiziune școlară 
integrată).

10,00 Telex.
10,05 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
io,as Publicitate.
10.30 Desene animate.
10.35 Telecinemateca pentru copiL 

„Pero șl prietenii săi" — 
producție a studiourilor iu
goslave.

12,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Lea- 

țla 53.
18,00 Telex. 
18,05 Tragerea Pronoexpres. /
18,15 Steaua polară — emisiune 

de orientare școlară și pro
fesională. „Sudorii".

10,M Muzică ușoară cu : Doina
Llmbâșanu, George Răpcâu, 
Angela Stoenescu, Aurel 
Neamțu.

18.50 Gala maeștrilor : Yehudl
Menuhin.

19.20 1001 de seri j „Joacă-te ou 
noi, Fanty-.

19.30 Telejurnal a Cincinalul Îna
inte ele termen. 1073 — an 
hotărî tor.

30,00 Clntecul săptfimlnii : „Nică
ieri". Interpretează Elena 
Neagu.

20,05 Teleobiectiv.
20.20 Publicitate.
20.25 Telecinemateca : „întllnlrea" 

(premieră pe țară). Cu Ana 
Magnani. Prezintă Silvia 
Cinca.

22.25 24 de ore.
PROGRAMUL t |

20,00 Avanpremieră.
20,05 O viață pentru o idee : Con

stantin Dumbravă.
20.35 Formații vocal-lnstrumentale 

de tineret : „Azur" — Plo
iești, „Venus L“ șl „Venus N- 
din București.

21,05 Film documentar j „După 20 
de anl“.

21.20 Telex.
21.25 în pași de dans — balet pe

muzica de : Kaempfert, FI. 
Bogardo, Taylor, Ventures,
S. Endrlgo.

21.50 Prin muzee șl expoziții.
Trienala de arte decorative 
„București. 1973".

22,05 Formații simfonice românești 
In lume. Orchestra simfoni
că a filarmonicii „George 
Enescu" din București, In 
sala Conservatorului din 
Moscpva.

cinema
• Despre o anume fericire : PA
TRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Y—17 acționează : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Tu și eu : VICTORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cel șase urși șl clovnul Clu- 
bulka • CENTRAL — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Paradisul : SCALA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21, FAVORIT — 9,15 ; 11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Dragostea Începe vineri : LU
MINA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45. •
a Efectul razelor gamma asupra 
Crăițelor : SALA PALATULUI —
17.15 („eria de blldte — 4 746) ;
20.15 (seria de bilete — 4 747),
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, CAPITOL — 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45.
• Departe de Tipperary : DACIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30,
• Stare de asediu : MELODIA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45, 
MODERN — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21. '
A Cu cărțile pe față : BUZEȘTI
— 9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 ; 13,15 ;
20.30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Pisica junglei s DOINA' — 11,15:
13.15 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Dragostea șl moda — 10 ; 12 ; 
14 ; 16,30, Conflict conjugal —
18.30, Liga gentlemenilor — 20,30: 
CINEMATECA (sala Union).
• Singur : UNIREA — 16; 18; 20.
• Aventuri la Marea Neagră : 
TIMPURI NOI — 10—19 in conti
nuare.
• Copernlc : COTROCENI — 16;
19.
• Valter apără Sarajevo : PRO
GRESUL — 15,30 ; 19.
• Bărbații : LIRA — 16 ; 18 ; 20.
• Fantoma Iul Barbă Neagră :
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,15,
MUNCA — 15.30 ; 18 ; 20.15.
• O afacere pe cinste : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, AURORA — 9 ; 11.15 ; 13,30;
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Parașutlștll : FERENTARI — 
15,13 ; 17.45 ; 20,15.
• Cu toate acestea : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 16,30 ; 
18 ; 20,15.
• Love story: VIITORUL — 15,30; 
18 ; 20,15.
• Dreptul de a iubi : DRUMUL 
SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Șapte zile : FLOREASCA —
15.30 ; 18 ; 20,15, ARTA — 15,30 ;
18 ; 20,15.
• Jandarmul Ia plimbare : CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Perechile : BUCEGI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Neamul Șoimăreștilor t COS
MOS — 15,30 ; 19.
• Urmărire la Amsterdam t GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Conspirația : FLACĂRA —
15.30 ; 17,45 ; 20.
• Albă ca zăpada șl cei șapte
pitici : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Afecțiune : VITAN — 16 ; 18 ;
20.

teatre
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

Un ©are ti sune ca cel su
gerat — mărturisesc de la bun
început —n-a avut loc. Cei cîțiva se- 
crctari de organizații de bază de la 
Întreprinderea de pielărie fi in căiță - 
minte „Dîmbovița", cu rare am stat 
de vorbă pe îndelete zilele trecute, 
au preferat unei discuții cu caracter 
general și abstract limbajul concret 
al realității. Un limbaj frust, care 
conținea in subtextul său, ca pe un 
f Ion subteran, adevărul fundamen
tal cuprins in replica imaginata de 
reporter.

...Există, In secția creați^, un mun
citor virstnic pe nume Ion Dumi
trescu, La drept vorbind, oamenii 
nu-l prea știu după numele de fa
milie. Se povestește șl azi — ca un 
fapt înscris in cronica întreprinderii 
— că „nea Ion" a venit în 1949 în 
fabrică, dar nu singur, ci însoțit de 
mașina de cusut din atelierul lui de 
mic meșteșugar. Cu această mașină 
a pus bazele secției de încălțăminte 
de lux „Romarta". Mașina nu mai 
există — a fost de multă vreme în
locuită cu utilajele modeme, da 

productivitate, ce au îmbogă
țit an de an zestrea tehnică a fa
bricii — dar gestul comunistului Ion 
Dumitrescu a rămas pecetluit în cu
gete ca un simbol. Un simbol ce 
este evocat întotdeauna dnd vine 
vorba de lupta nu o dată acerbă care 
s-a dus — și se mai duce incă — 
in sinul colectivului împotriva men
talității înguste, egoiste, pentru 
triumful spiritului colectivist, pen
tru primatul interesului general.

Zilele trecute a avut loc in fabrică 
o Ceremonie emoționantă : 45 de ti
neri care au terminat ucenicia la lo
cal de muncă — și cărora, imediat, 
li s-a încredințat ..in deplină custo
die" o nouă bandă de producție — au 
primit atestatele de 
chipurile j........ ........
tatea lor fete — treceau prin fața 
comisiei. 
zenți. iși ____  __ .
chipau intrarea lor in rindurile cla
sei muncitoare, apoi, dintr-o pornire 
juvenilă, se îndreptau șpre un om 
cu părul ușor cărunt, care stătea

calificare. Cu
îmbujorate — in majori-
dădeau mina cu cei pre- 

primeau hirtlile ce întru-

Nicolae Mihalache. pre
ședintele comisiei de ju
decată din cadrul între
prinderii „Elcctroaparataj". 
studia citeva dosare. Ală
turi de eL doi dintre con
ducătorii locurilor de mun
că ale unora dintre vino
vat i : maiștrii Valeriu Nă- 
prădeanu si Vasile Colt.

însemnările de De co- 
perti : indisciplină, lovire, 
injurii...

— In aparentă. fapte 
dintre cele mai diverse : 
in realitate, una si aceeași 
problemă 
morală, ne spune 
Mihalache. In acest 
faptele si replicile 
aiunsi în 
sint semnificative...

lntr-una am zile, in drum 
spre unul din ateliere, Gh. 
A., controlor C.T.C. la 
strungărie, s-a intilnit 
cu 1. T-, muncitoare la
o altă secție. S-au salu
tat — firesc, 
doi oameni 
luarea lor 
ai aceleiași 
se cunosc de • o bună bu
cată de vreme. O clipă 
s-au oprit chiar fată în 
fată. Apoi — cum era și 
de așteptat I — si-au.„ 
continuat drumul : Gh. A. 
la atelierul său : I.T. la 
mașina sa. Numai că I.T. 
a făcut tot drumul — din 
curte si pină la locul său 
de muncă — Însoțită : in 
spatele său. ca o umbră — 
Ilinca S., salariata la o 
altă secție.

Scena care a urmat ? 
J.T. a fost „atenționată" 
cu o palmă — expresia 
este proprietate I.S. 
întrebată : „Poți 
spui si mie de ce 
despărțit cind m- 
zut ?"

— La început nici 
ne-a venit să credem, ne 
spune Valeriu Năprădea- 
nu : I.S. este una dintre 
cele mai bune salariate. 
Profesional ! Faptele erau 
insă fapte...

Și așa, de la uimire și 
indignare, s-a trecut la
ce rce tare.

Cu ani in urmă, între 
Gh. A. și L S. s-a înfiripat 
o idilă. Sentimente tandre, 
optimiste șl. după opinia 
unora, reciproce. Numai că 
— din ușurință, din egoism, 
greu de precizat — in locul 
unei căsnicii, cam ar -fi 
fost firesc, a luat naștere 

concubinaj. Și atunci.

integritatea
Nicolae 

sens, 
celor 

fata comisiei

simplu, ca 
care, in ca
de salar ia ți 
Întreprinderi.

tăcut lntr-un colț, și-1 îmbrățișau. 
45 de «ărut&ri pe obrajii aceia supți, 
severi, pe care timpul și-a pus pe
cetea lui Ireversibilă. Era — ați ghi
cit — „nea Ion*' al nostru, omul caro 
a pregătit, de-a lungul unei vieți de 
muncă, fără să-și cruțe nervii și să
nătatea, fără să se teamă că-șl dez
văluie „tainele meseriei*', zeci de

Deși Ion Dumitrescu e destul de 
Înaintat In virată, n-a stat o clipă la 
îndoială clnd 1 s-a cerut să se de
plaseze pentru un timp la Huși ca să 
pregătească un grup de IM de mun
citori pentru noua fabrică de încăl
țăminte ce urmează să se inaugu
reze aici. A stat la Huși două luni, 
a locuit în barăcile constructorilor

cate, „racolajul" se practică nu nu
mai pe tărimul fotbalului), dar pen
tru oameni de genul lui Ion Du
mitrescu interesul general, preocu
pările colectivului reprezintă ceva de 
la sine ințeles, au intrai In singe, nu 
poi gîndl, nu pot acționa In nici o 
împrejurare dccît in virtutea și prin 
prisma lor...

Poți trăi 
mai multe vieți?

4
• GESTUL SIMBOLIC AL COMUNISTULUI ION DUMITRESCU • ÎN TREI SĂPTĂMINI, 

ÎNVINGĂTOR DINTR-UN ÎNVINS • MEREU APROAPE DE OAMENI, IN MOMENTELE DE

CISIVE ALE EXISTENȚEI LOR

generații de meseriași. Dar nu mese
riași oarecare, ci autentici „artiști 
ai pantofăriei", cum li se spune cu 
neascuns orgoliu în întreprindere. 
(Printre foștii lui elevi se numără și 
actualul șef al secției, inginerul Mi
hai Ion, căruia, cindva, ii spunea 
simplu „Mihăiță", dar pe care, de la 
întoarcerea din facultate, refuză să-1 
numească altminteri decit „tovarășe 
inginer", ca un semn al respectului 
și prețuirii, nu atit pentru titlu și 
diplomă, cît pentru efortul investit 
spre a urca treptele cunoașterii șl 
competenței).

șl n-a plecat de acolo pînă n-a avut 
conștiința împăcată că șl-a făcut in
tegral datoria Cu alte cuvinte, și de 
data aceasta Ion Dumitrescu a trăit, 
la propriu, viața tuturor celor cu 
care a muncit cot la cot.

— Să nu credeți — îmi spunea 
tovarășul Toma Vasile, secretarul 
organizației de bază din secția crea
ție — că pe Ion Dumitrescu nu l-au 
ispitit, de-a lungul anilor, felurite 
tentații. In citeva rinduri a fost che
mat să lucreze prin alte locuri, unde 
i se ofereau cîștiguri mai bune și 
tot felul de alte avantaje (din pă-

Ni s-a povestit despre cazul unul 
muncitor, D. I., din secția „Romarta", 
care — in momentul cind s-a intro
dus aici semlmecanizarea — a dat 
bir cu fuglțil : a plecat la o coope
rativă. într-adevăr, noile mașini ce 
fuseseră introduse în secție presu
puneau o perioadă de adaptare, ris
cul ca, într-un anume răstimp, ciș- 
tigul să nu ffe tocmai la nivelul 
lunilor precedente : majoritatea
muncitorilor însă înțeleseseră • pri
matul necesității, numai cîțiva — 
printre care și D. I. — au văzut în in
troducerea noului sistem, a noii teh-

nologli o amenințare la adresa Inte
reselor lor individuale.

Trei săptămini — doar a Ut a re
zistat D. I. departe de întreprinde
rea, de colectivul de care îșl legase 
plnă în acele clipe Întreaga viață, 
toate preocupările. Au fost săptăml- 
nile unei experiențe hotărltoare, 
unei confruntări cu tot ceea ce re
prezenta universul de idealuri și 
simțăminte pe care și-1 incorporase, 
de fapt, in întregul său mod de a 
privi viața. In fiecare zi, in timpul 
pauzelor da la cooperativă, în loc să 
se ducă acasă să se odihnească, ve
nea la fabrică și dădea ocol atelie
rului In care lucrase. Se tot uita la 
noile mașini, apoi intra în discuție 
cu oamenii, le punea tot felul de în
trebări, unele in aparență naive. Im
portant e că, In asemenea momente 
decisive peritru soarta unui om, co
muniști ca Ghcorghe Gheța, secre
tarul organizației de bază, Nicolao 
Barta, unul dintre oamenii cu cea 
mai Înaltă calificare din secție, șl 
alții ca el nu l-au respins pe D. I., 
nu l-au privit ca pe un „element 
străin" de colectiv, ci au stat de 
vorbă pe îndelete, cu răbdare și în
țelegere, dindu-șl seama de frămîn- 
tarea lui. La capătul celor trei săp- 
tămînl, D. I. s-a întors în fabrică, 
dar nu ca un învins, ci ca un învin
gător al propriilor sale slăbiciuni, 
al propriilor sale înclinații indivi
dualiste.

— Principalul e 
nieze tovarășul _____
membru în oomitetul de partid al 
întreprinderii — ca, în clipe de dum- 
pănă sau în momentele cele mai* 
obișnuite, oamenii să înțeleagă ade
vărul fundamental al societății noas
tre, șl anume că binele nostru Indi
vidual depinde în întregime de bi
nele obștii, că, la noi, nimeni nu 
poate înfăptui nimic durabil pentru 
sine și ai iul dacă nu-și subordo
nează toate forțele obiectivelor și 
intereselor colectivității.

— ținea, să subli- 
Teodor Melnic,

Alături de cei care 
au nevoie de tine

După șapte ani de 
căsnicie, soția a ajuns 
la concluzia că așa 
nu se mai poate — ei 
duc o viață stearsă, 
plicticoasă, intr-un o- 
rășel oarecare, dă bă- 
trinețea peste ei și 
incă n-au „ieșit în 
lume'*, nu s-au impus 
in nici un fel. au o si
tuație materială accep
tabilă, au cițiva prie
teni, soțul a primit și 
o decorație, dar. la 
urma-urmei, ce folos ? 
— tot în provincie tră
iesc, tot nebăgațl în 
seamă.,. „Ieșirea în 
lume'* ar fi însemnat 
aranjarea în Capitală. 
Nu-i nici o rușine 
te lupți pentru 
alții cum

ceea ce se înjghebase în 
ani și ani de sjmțire du
ioasă, de visări... s-a pră
bușit. într-un singur an ! 
Iar ceea ce se consumă 
acum, in curtea întreprin
derii, era... un post-scrip- 
tum absurd, trist. împotriva 
oricăror norme — legale 
sau morale. Ilinca S. a cre
zut că I. T. căuta să-1 la... 
locul ( ? !).

Una dintre cauzele gene-

era de fapt : un contur bi
zar — portretul unei necu
noscute.

Ignorarea intereselor ce
lorlalți, trecerea in prim- 
plan a intereselor persona
le — egoismul este o altă 
sursă generatoare de incăl- 

. cări ale eticii și echității so
cialiste, ale normelor noas
tre morale. Cu puțin timp 
în urmă, la intrarea in 
schimb, salariatul Gabriel

IINe am intilnit
nu pentru

pentru a le preveni"
- afirmă prin întreaga ei activitate 
o comisie de judecată dintr-o mare 

uzină bucureșteană -

ratoare de abateri, de fap
te antisociale este credința 
— falsă — că pot exista 
două morale diferite, ca 
două cărți de vizită diferi
te ; că într-una pot fi în
scrise calitățile „oficiale" — 
bun salariat, bun tovarăș 
etc. — iar în cealaltă, con
comitent, calitățile „neofi
ciale" — „certat" cu mora
la de familie, interesat in 
relațiile personale etc. Or, 
viața demonstrează, cu per
severența faptelor, contra
riul ! Minată de gelozie, 
orbită, pentru o clipă, de 
durerea anilor plerduți in 
zadar, I. S. și-a dat friu 
liber pornirilor. Ceea ce se 
vedea și ceea ce nu se ve
dea din portretul ei s-au 
spart, deopotrivă. Și, unin- 
du-se pentru întiia dată in 
văzul tuturor, a dat ceea ce

____  la 
mașinile la care 

____ —,__ : un 
furtun. Lucru fără de care 
nu putea să se apuce de 
treabă.

„Du-te la magazie", l-ar 
fi îndemnat meșterul. (De 
altfel, in paranteză fie spus, 
nici nu știm de ce ar mai 
fi fost nevoie de un ase
menea îndemn : păstrarea 
în bună stare a mașinilor, 
sculelor, buna lor funcțio
nare constituie una dintre 
sarcinile de căpetenie ale 
tuturor celor ce muncesc — 
strungar sau șofer, inginer 
sau tehnician ș.a.m.d.). Nu
mai câ eL.. s-a mulțumit 
să facă o descindere la
tinul dintre tovarășii săi 
din secție — A. C. Și, 
zor-nevoie, s-a apucat să 
dezmembreze utilajul aces
tuia 1

Dacă egoismul ar veni 
singur, dacă n-ar face par
te dintr-un anume profil 
moral, dintr-o anume men
talitate — Învechită ! —
despre lume și despre via
ță, totul s-ar fi putut ter
mina aici — la opoziția și 
admonestarea lui G.M. de 
către A.C., cel a cărui ma
șină era pe cale de a fi 
dezmembrată ! Sau. cel 
mult, la „discuția" imediat 
următoare ! Dar egoismul 
nu este numai un rău „in 
■ine", el reprezintă un a- 
nume comportament, cu 
„valori" și „norme" pro
prii. Iar sfidarea celorlalți, 
„dreptul" celui mai tare — 
slnt, îndeobște, „punctele 
sale cardinale".

Pentru că n-a acceptat 
să 1 se dezmembreze uti
lajul — a se citi „să hră
nească tendințele egoiste 
ale lui Gabriel Marcu" — 
A.C. a fost lovit, obligat să 
se apere cu aceleași „argu
mente" — pumnii. Pentru 
citeva minute, locul de 
muncă a fost transformat 
în ring de box.

Răsfoim și noi cele cîte
va dosare ale comisiei de 
judecată, stăm de vorbfr cu 
vinovății. Ca lntr-un mo
zaic din care mai înainte 
cineva a scos și a ascuns 
cîteva piese, replicile pri-

Marcu constata că de 
una din ”
lucra lipsește _ceva :

mite vin să acopere locu- 
riie goale :

— E adevărat, am greșit
— ne spune Ilinca S. ; 
dar noi ne-am certat, noi 
ne-am împăcat. Nu știu de. 
ce mal este nevoie să se 
amestece și ceilalți ?!...

Dacă se poate afirma că 
pe baza unei singure ver
tebre pietrificate natura- 
liștii pot recompune profi
lul unei Vietăți de mulț. 
dispărute, credem că,'*l?e' 
baza replicii s„Nu' știu de - 
ce mai este nevoie să ' 
amestece șl ceilalți ?!'*, se 
poate reconstitui, pină la 
detalii, un anume profil 
moral. Portretul fiindu-ne 
cunoscut, nu-1 mai repro
ducem. Subliniem numai 
eroarea pe care — cu sau 
fără știință — o 'face au
toarea replicii de mal sus : 
societatea nu este o noțiu
ne fără consistență mate
rială ; inlrind în relație cu 
oricare dintre ceilalți mem
bri din societate, intrăm in 
relații directe cu societa
tea ; societatea sîntem noi! 
De aici, dreptul celorlalți 
de a interveni, obligația tu
turor — simpli cetățeni sau 
reprezentanți al unor or
gane de stat sau obștești
— nu numai de a respecta 
legea, ci și de a impune 
respectarea ei. Dacă victi
ma — din cele mai diferi
te motive ! — nu mai stă
ruie la un . moment dat in 
sancționarea legală a vino
vatului. aceasta nu înseam
nă că opinia publică, or
ganele de staț nu pot 
cere, in numele întregii so
cietăți, sancționarea lui — 
fie și morală !

Gabriel Marcu are, la 
rindul său, o altă opinie.

— Desigur, l-am lovit ; de 
ce nu se ține insă - “ 
de felul meu 2_ _ 
de comportarea anterioa
ră buna ?... La Șantie
rele navale Oltenița, unde 
am lucrat mai 
te, in cinci ani n 
avut nici o abatere..

Va să zică, asta era Ga
briel Marcu umblă cu ba
lanța : vreme de cinci ani 
a fost — după spusele 
sale ! — băiat bun : anul 
acesta a greșit, 
fiu sancționat ?

Stranie optică 
nu este nici pe 
balanță in care, _ __
faptele bune și faptele rele 
pot fi puse pe talgere și 
cintărite : iar profilul mo
ral al unui om nu este 
nicidecum egal cu ceea ce 
răniine în urma ciudatei 
operații aritmetice propu
se de G.M. și de alții ase
menea lui. Desigur, condui
ta anterioară săvirșirii unei 
greșeli contează în aprecie
rea faptelor, dar...

— Ce cazuri mal aveți 
„pe rol" — il întreb pe Ni
colae Mihalache.

— Nici unul. Cererile de 
chemare în judecată sint, 
in ultimul timp, destul de 
puține. Evident, nu chiar 
atit de puține pe cit am 
dori — adică deloc 1

— Atunci, azi pentru ce 
v-ați intilnit ?!

— Cum „pentru ce" ? 
Spiritul de disciplină, res
pectarea normelor noastre 
morale, legalitatea trebuie 
păstrate și întărite printr-o 
activitate continuă, de zi 
cu zi, prin conlucrarea tu
turor factorilor de răspun
dere.

Iar dreptul de a judeca 
pe alții presupune și obli
gația de a-i ajuta să nu 
greșească. Cind nu avem 
cauze „pe rol" nu în
seamnă că rolul nostru — 
in 9ensul cel mal profund 
social — a Încetat : preve
nim eventualele cauze I

să 
asta, 

se luptă, 
cum Izbutesc ? Altfel 
judeci, altfel ți se par 
toate cînd trăiești în
tr-un mare oraș! Nu-i 
vorba de trotuare (că 
doar nu bați trotua
rele), ci de nenumăra
tele posibilități pe care 
Ie are un bucureș- 
tean de a se impune 
— chiar și în meseria 
pe care o practică — 
de a atrage mai ușor 
atenția.

După luni si luni de 
discuții, ca între oa
meni rezonabili, pre
ocupați de rezolvarea 
unei situații, au ajuns 
la ceartă, apoi la ame
nințări cu divorțul : 
„Dacă nu ești de 
cord, eu plec !“. Și 
tunel, Dumitru S„ 
giner la o fabrică 
mobilă, a promis 

încerca să obți-

nă transferai șl — 
după vreo cinci luni de 
zbucium (memorii, au
diențe, Intervenții, u- 
mUlnțe. două inter
nări in spital, nervii, 
nervii...) — l-a obținut. 
El, care se bucurase 
de prestigiu in fabri
ca de mobilă, a ple
cat de acolo com
promis, ca unul ce nu 
mal cunoaște limite 
cînd îșl pune în gind 
să rezolve o chestiune 
personală. La două 
luni după ce s-a aran
jat inginer-funcționar 
a Intrat în ancheta : 
pe cine a mituit ? dt 
a dat ? A trebuit să 
răspundă.

In București s-au 
instalat în casa unei 
rude a soției. După o 
săptămînă a izbucnit 
scandalul și s-au po
menit în stradă. „Lasă 
că mă ocup eu de lo
cuință !" — l-a asigu
rat soția. $1 după 
vreo două zile a găsit 
o cămăruță de sub- 

.sol, cu ciment pe jos. 
E bună și asta, pen
tru început Inginerul 
Dumitru S. a trebuit 
să se interneze în spi
tal : neplăcerile de tot 
felul, ancheta, oonse- 
cințele ei îl zdrun
cinaseră cu adevărat 
nervii. După o vre
me, din cămăruța de 
subsol au ajuns la 
mansardă. „Tfebuîe să 
ne construim un
partament !** — l-a zis 
soția ; și el a fost de 
acord. Acum, devenit 
un funcționar oom pro-

prea 
era 

*. De
mis șî bolnav, cu | 
puține speranțe, 
de acord cu toate, 
la birou venea acasă, 
obosit, nemulțumit, 
privea orașul 2 1
mansardă, soția ii ce
rea să lasă in oraș ; 
dar ce să caute in o- 
raș ? I Se ducea ea,
se-ntorcea. „Așa nu 

. se mai poate I", Tre
buia găsită o soluție ; 
doar n-o să-și omoare 
viața la periferie, ne- 
băgațl In seamă...

Iar el se gîndea că 
avuseseră rostul’ lor, șl 
mulțumirile, ei spe
ranțele ; fuseseră oa
meni respectați, în ju
rul lor se adunau prie
teni veseli ; nici o zi 
nu le trecuse în za
dar. Dacă s-ar întoar
ce ? Ar fi o dovadă 
că incă mai are pu
tere și curaj să ia, în
tr-un fel, totul de la 
capăt șl să-1 priveas
că pe oameni în ochi. 
Așa se face că după 
trei ani de peripeții 
dureroase a revenit la 
matcă — să-sl ' redo- 
blndească încrederea 
în sine, sănătatea, 
prestîgluL A revenit 
singur, dar nu însin
gurat, iar dacă cineva 
l-ar pllnge JL r. ’ 
reușit să se aranjeze 
în Capitală, 
ne că, după 
te el, nu te poți aran
ja decît între oamenii 
unde ți-al găsit odată 
rostul șl alături 
cei care simți că 
nevoie de tine.

Nicolae TIC

de la

bună ?... La Șantie-

a-

i-ar spu- 
cum sita-

I Morala 
departe o 
la nevoie,
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de a fi,

a- 
a- 

in-
de 
că
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• INIȚIALE. Ne pare rău că M.P. din Arad 
iși semnează scrisoarea cu inițiale. Preferam ca 
pilduitoarele sale rinduri să aibă o identitate 
certă, iar noi am fi știut, dacă ne-ar fi cerut-o, 
să păstrăm discreție asupra numelui Oricum, 
opiniile sale sint bine venite șl n-avem motive 
să ne Îndoim de seriozitatea lor. Acest M.P. — 
Mihai Petreanu, Marin Pandelescu ori MHtiade 
Pavel — a reflectat două luni la cursivul lui 
Nicolae Țic „Demnitatea nu se cumpără" și 
comentează cazul tatălui care s-a dezinteresat 
de copil, dintr-un unghi de dezbatere mai pu
țin obișnuit, M.P. iși spune părerea de pe po
zițiile de... tată care plătește, el însuși, pensie 
de întreținere. Dar nu împușcă din adăpostul 
anonimatului cu sugestii care să-i scuze pe cei 
ce-și abandonează copiii. Dimpotrivă. El scrie : 
„șl eu am divorțat, însă am dat și dau încă 
pentru fiică mal mult decit a hotărît tribuna
lul, incă înainte de a se pronunța sentința de 
(Jivorț“- Cuprins de indignare față de cel care, 
fără să fie constrins prin justiție, a așteptat 
majoratul copilului ca sâ-șl arate duioșia pa
ternă, cititorul bănățean se adresează persona
jului din articol : „Onorabile funcționar și mal 
puțin onorabile tată, al făcut un calcul, știi cam 
cit datorezi fiicei ?“ — șl, ca să nu lase întrebarea 
fără răspuns, pe baza datelor din materialul pu
blicat, Ilustrul necunoacut se constituie el in 
instanță sul-generis și aplică legea. Adică li cal
culează la centimă debitul funcționarului ono
rabil și mai puțin onorabilului părinte: 81 000 de 
lei. Nu suma are Insă importanță, ci legea mo
rală In fața Încălcării căreia, un om aflat pe 
aceleași poziții juridice cu cel criticat, dar pe cu 
totul alte poziții etice, nu rămîne Indiferent, re
flectează o lună, două șl nu se Iasă pînă nu la

Tltus ANDREI

Troleibuzul 87 era 
aproape gol. Șl totuși, 
femela aceea a prefe
rat să urce prin față. 
Ducea de mînă un co
pil. Vîrșta acestuia ? 
Zece, unsprezece ani. 
Semn distinctiv ? .Un 
bandaj 
cap. ---------
ceafă, o picătură de 
sînge, izbucnită prin 
fașă. Copilul s-a așe
zat pe bancă, dar fe
mela, deși erau locuri 
destule, a rămas în 
picioare.

Prin ușa din spate 
a urcat, corect, un om. 
De mină șl el cu un 
coplL Tot de vreo 
zece, unsprezece ani. 
Fără bandaj la cap 
însă. Ușor speriat, pa
lid. S-au așezat pe 
bancă, alături. Copilul 
cu chipul palid privea 
fix spre bandajul ce
luilalt.

— N-ai să uiți ce 
trebuie să vorbești ?

— Nu, tată, rosti 
mecanic copilul.

— Să nu te sperii, 
să nu-țl fie frică. Ești 
cu mine...

— Nu, tată. (Tremu
rai din glasul copilu
lui era mal mult de
cit evident).

— Zici așa...
Femeia care urcase 

prin față a privit pes
te chipurile celor doi. 
O privire în care a-

proape nu citeai ni
mic ; doar o urmă de 
consternare reținută, 
surdă. Bărbatul nu se 
fistici. Simți Insă tre
sărirea copilului de 
lîngâ dînsul.

— Zici, așa, cum 
te-am învățat : eram 
!n legitimă apărare șl 
atunfci am azvîrlit cu 
piatra.., De frică. Eu 
n-aș fl făcut-o dacă 
el...

— Mai avem mult ?
— Întrebă sfios copi
lul palid.

— Măi băiete, 
m-asculțl ori ba ?

— Ascult, tată, 
cult..

Troleibuzul opri — 
o altă stație. Coborlră 
cîțiva, mai urcară 
cițiva oameni $i porni 
iarăși în drumul lui.

—• S-a repezit la 
tine ca un bezmetic. 
Tu, de frică, ai ridi
cat piatra șiL. Ai În
țeles ?

— Am înțeles, tată. 
— Tot?
— Aproape.
— Ce -n-ai înțeles ?

— întrebă tatăl. cald 
șl calm. Lucru ce În
curaja pe băiatul cu 
chipul palid :
- Păi aîa, tată- 

cum îi zice ?... <
— Ei?
— Cu... 

Oe-i aia ?

— Legitimă apărare ?
— Da, da 1 — sări 

bucuros copilul. N-am 
înțeles asta...

— Păi vine așa î s-a 
repezit la tine, tu, câ 
să te aperi, ai pus 
mîna pe piatră șl...

— Singele, uite, se 
vede la ceafă...

— Poftim ? — tresări 
consternat tatăl.

— Oricine poate ve
dea că am 
dnd era cu spatele... 
Că mint...

— Mă, tu să spui 
drept, așa cum te-am 
învățat eu ! Al înțe
les ? Tonul era aspru 
violent. O brutalitate 
care nu putea fi stă
vilită ușor. Femeia de 
lingă copilul bandajat 
privi fix către bărba
tul de pe bancă. A- 
cesta n-avea ochi să 
vadă cîte priviri îl 
ținteau. La stația „Pa
jura", femeda coborî 
urmată de copilul el. 
Cobori selrbltă. fără 
nici un cuvlnt. In tro
leibuzul care porni 
mai departe un alt co
pil, cu chipul palid, 
învăța, de Ia Însuși ta
tăl său, prima literă 
din alfabetul min
ciunii...

atitudine. Sîntem convinși că nu propria repu
tație a menajat-o M.P. cind a evitat sâ-șl dea 
numele întreg.

• FAMILIE. Atras de dezbaterile pe tema 
familiei și rolului ei în societatea noastră eate 
și cititorul Gheorghe Huhulea din comuna Tă- 
tărani, județul Vaslui, care ne scrie în numele 
întregii sale familii : „încercăm și noi săxne 
spunem părerea în lumina vieții noastre trăite 
cit șl a proiectului de Norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. 
Actualei soții i-a decedat soțul cind ea avea 
29 de ani și a rămas cu o fetiță în vlrstă de 
4 ani. Mie mi-a decedat soția (prima) cind 
aveam 31 de ani și am rămas cu doi copii. 
Ne-am cunoscut și ne-ajp căsătorit căutînd să 
îmbinăm două amarnice suferințe in una sin
gură, să ne unim eforturile pentru a învinge 
greutățile (mai ales de ordin psihologic), dar 
uneori si de ordin material, să-i facem fericiți 
pe cel trei copil, care nu numai că nu erau cu 
nimic vinovați, dar care simțeau aceeași nece
sitate de consolare (uneori mai mult decit noi). 
Ne-am întrebat dacă, după recăsătorire, trebuie 
sau nu să mai avem copii. Apariția celei de-a 
treia categorii de copii nu îngreunează familia, 
ci o consolidează. Recent am discutat In sat cu 
un octogenar, care ne povestea că au fost cinci
sprezece la părinți : trei de pe mamă, patru 
de pe tată șl opt împreună. Și-și amintea că 
au trăit toți șl au depășit cu mult vîreta de 
50 de ani. Nu acte normative și nici criterii 
de reputație socială i-au determinat pe acești 
oameni să-și fructifice trecerea lor pe aceste 
meleaguri prin urmași, ci un simț aparte al dăi
nuirii peste vremuri și un mare echilibru in
terior.

• ATITUDINE. Printre semnatarii scrisorilor 
care iau atitudine împotriva profitorilor, a celor 
care căuta să obțină de la societate mult mal 
mult decit 11 oferă este fi pensionarul Ieșean 
Nicolae Falcă, fost șef de serviciu C.F.I. Se 
propune completarea măsurilor de impunere a 
celor ce doblndesc venituri Ilicite cu sancțiuni 
penale. Răspunsul ar fl că legislația noastră 
încriminează cele mai periculoase căi de obți
nere a unor venituri pe căi speculative, parazi
tare sau în pofida drepturilor celorlalți. Se des
prinde însă din scrisoarea cititorului ieșean și 
o altă concluzie : măsurile incomplete nu dau 
satisfacție. într-adevăr, una din componentele 
intransigenței partinice este și eradicarea fap
telor negative fără echlvocuri, fără Jumătăți de 
măsură. Orice pledoarie pentru acest fel de a- 
tltudine este binevenită, deci și scrisoarea citată.

• O SECUNDA I O. V. — : Nm|I
trimis o fotografi» forfecat* In doc*. din care 
ați eliminat o Jumitate. E un «Imbol al Inten
țiilor dv. actuale ? M. Dobrucu-București : 11 
sfătuim pe prietenul despre care ne scrieți a* 
mal alb* puțin* răbdare. Titu Țircomnlcu — 
comuna Corbu, Olt: Abia din ultima scrisoare, 
la care ați atașat fila 17 bis. am înțeles că mi
siva precedent», cea de « de pagini, ar urma 
să figureze ca' memoriu pentru un recurs ex
traordinar. Introducerea acestei căi de atac e 
bine să fie cerută direct Procuraturii generale. 
Mlrcea Smeu — București : Sperăm s( mai con- 
tribulțl cu opinii la dezbaterile pe tema de eti
că. Nleolae Ionescu — București t Ca tristă e 
această replică ; bunicul II Întreabă pe eel doi 
nepoți părăsiți de p*rlntl dac* vor a* le dese
nele ceva, iar al răspund i .Deemut-n* 4 
mămlc* l“. „Și mie un tătic A
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Lung e drumul
finalizării industriale...

— Convorbire cu profesorul emerit inginer Alexandru DOMȘA, 
directorul Centrului de cercetări pentru metalurgia pulberilor din Institutul 

politehnic Cluj —

— Dv.. tovarășe profesor, ați 
inițiat, in anul 1948. primele 
cercetări din tara noastră in 
domeniul metalurgiei pulberilor 
la Institutul politehnic din 
Ciul. Rezultatele obținute de 
colectivul centrului pe carc-l 
conduceți s-au concretizat in 
remarcabile lucrări științifice, 
în zeci de invenții brevetate, 
majoritatea acestora aplicate in 
producția industrială. In ce ar 
consta un tablou sintetic al 
principalelor realizări înregis
trare de școala clujeană a me
talurgiei pulberilor, precum și 
importanța acestora pentru c- 
conomia națională ?

— Pentru elaborarea pulberilor 
metalice am realizat un Drocedeu 
original. brevetat ca invenție, de re
ducere cu gaz metan neconvertit a 
oxizilor de fier rezultați din pro
cesele de laminare. Aplicarea la 
scară industrială a roadelor acestor 
cercetări s-a concretizat in înființa
rea unei fabrici in cadrul ..Industriei 
sirmii" din Cimpia Turzii. Aceasta 
asigură formarea bazei de materii 
prime feroase românești, inlocuitoa- 
rea de pulberi din imDort. utilizate 
la fabricarea de produse sinterizate. 
in special piese din pulberi metali
ce destinate construcției de mașini, 
realizate la ..Triumf-Sinteronr* din 
Cluj. In afara acestui domeniu, fa
brica de la ..Industria sirmii“ mai 
realizează sortimente pentru produ
cerea electrozilor de sudură de mare 
randament, sudarea sub strat de 
flux, decuscutarea semințelor tri- 
foliene i.a. Cercetările privind fa
bricarea contactelor electrice sinteri
zate. in vederea echipării diverselor 
aparate electrice, s-au materializat 
într-o secție productivă creată la 
, Electroaparataj“-Bucure?tî. adu
când însemnate economii de valută, 
care se cifrează la circa 25 milioane 
de lei pe an. Punerea in funcțiune 
a secției de fabricare a bisulfurii de 
molibden, de la întreprinderea mi
nieră ..Bihor", reprezintă, de aseme
nea. o aplicare a rezultatelor cerce
tării referitoare la valorificarea su
perioară a concentratelor indigene 
de molibdenit. ne baza unui procedeu 
propriu, brevetat ca invenție. Prin 
aceasta, importul de bisulfură de 
molibden si uleiuri aditive a fost 
complet eliminat, economiile reali
zate la rodajul motoarelor din între
prinderile de reparații-auto cifrin- 
du-se la aproximativ 100 milioane 
de lei anual. Crearea statiei-pilot 
de la Întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase din ZIatna. pentru 
obținerea pulberilor de aluminiu, 
destinate industriei materialelor de 
construcții, utilizate la fabricarea be- 
toanelor celulare autoclavizate. in in
dustria materialelor pentru acoperire 
de protecție s.a. este consecința valo
rificării industriale a rezultatelor 
cercetărilor referitoare la elaborarea 
unor pulberi fine de aluminiu și a 
celor privind noi metode de pulveri
zare a metalelor din fază lichidă. Ar 
mai fi de subliniat faptul că. pentru 
pulverizarea metalelor din fază li
chidă. s-a conceput o instalație ori
ginală. brevetată, cu randament mai 
mare decit cele existente pină în 
prezent pe plan mondial si cu o si
guranță sporită in funcționare. In 
afară de aplicațiile amintite au fost 
elaborate pentru industria construc

în ultimii oni, loboratoarele In
stitutului geologic din Capi
tală ou fost dotote cu noi 
aparaturi de investigație com
plexe, moderne, in imagi
ne : la defroctometru în raze 
X se realizează o „înregistra
re de diagrame" privind com

poziția probelor de rocă 

toare de mașini numeroase alte teh
nologii de fabricare a pieselor sin
terizate. cu proprietăți speciale, re
zistente la temperaturi și presiuni 
înalte. Fapt este că. in prezent, efi
cient* economică anuală a cercetări
lor noastre finalizate in industrie se 
ridică la peste 150 milioane de lei.

— Aplicațiile la scară indus
trială a tehnologiilor respective 
se situează la nivelul cerințelor 
actuale ale economiei naționa
le ? Nu s-ar fi putut obține 
oare mai mult, nu s-ar fi putut 
valorifica pe un plan mai larg, 
in producția industrială. solu
țiile oferite de cercetare ?

— Fără îndoială, s-ar fi putut face 
mai mult. Există însă anumite ca
rențe grave în această privință. Vi
teza transpunerii industriale a rezul
tatelor cercetărilor este foarte lentă. 
Aceasta din cauză că beneficiarii 

DIN NOU DESPRE
METALURGIA PULBERILOR

cercetărilor noastre întîmpină difi
cultăți in exequtarea utilajelor și 
construcțiilor necesare. Există nu
meroase cazuri in care beneficiarii 
cercetărilor noastre au obținut fon
durile de investiții pentru aplicarea 
Ia scară industrială, dar lucrările nu 
sint demarate din pricina necontrac- 
tării in timp util a acestora. In a- 
ceastă fază se pierde. în general, un 
1imp foarte prețios, care poate.varia 
între 6 luni și cîțiva ani. Intr-o ast
fel de situație se găsesc în prezent. 
Intre altele. întreprinderea „Napo- 
chim“. cu secția de pigmenți pen
tru vopsele, si uzinele ..Industria 
sirmii“. cu statia pentru tratamen
tul termochimic al pulberilor de 
fier. La aceasta se mai adaugă lipsa 
unor colective de specialist! în ca
drul întreprinderilor beneficiare, 
care să preia operativ rezultatele 
cercetării și să se ocupe de faza de 
dezvoltare industrială a acestora. 
Nu putem să știm din vreme de ce 
anume are nevoie industria, iar cind 
întreprinderile înaintează o anumită 
cerere, de obicei, o formulează prea 
tirziu. întreprinderile fac comenzi 
pentru astfel de produse speciale ca 
și cum unitățile de cercetare ar fi 
niște ..magazii** pline cu tot ce are 
nevoie industria modernă.

— Ce ați întreprins pentru 
înlăturarea unor asemenea ne
ajunsuri ? Cunoaștem că secre
tarul general al partidului nos
tru a remarcat cercetările In a- 
cest domeniu.

— Intr-adevăr, activitatea noas
tră a fost apreciată pozitiv de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei de lucru făcute Ia Cluj, la 
deschiderea anului școlar universi
tar 1972—1973. Au fost date indicații 
concrete privind dezvoltare bazei 
materiale a centrului nostru. Aceste 
indicații se refereau la construcția 
unei clădiri, cu mai multe niveluri, 
care să cuprindă laboratoarele de 
cercetare și o hală de micronroduc- 
ție. Realizarea acestui obieotiv ar fi 
de un real folos economiei naționale, 
creindu-se condiții adecvate de cer

In activitatea unui colectiv de cre
ație tehnico-științifică, cum este și 
cel în care lucrez, se ivesc frecvent 
anumite dispute cu întreprinderile, 
legate, in primul rind, de eforturile 
de aplicare practică, operativă, a 
unora dintre rezolvările tehnice și 
științifice noi. Practic, în nu puține 
cazuri, întreprinderile manifestă re
țineri față de introducerea in 
fabricație a unora dintre prototipu
rile pe care Ie oferim aau, odată a- 
cestea preluate, unitățile industriale 
incetinesc ritmul finalizării, motivind 
că, cel puțin pentru incc-put. ele 
comportă un preț de cost ceva mai 
ridicat decit prevedeau proiectele 
inițiale. Adevărul este că. uneori, 
aceste observații ale întreprinderilor 
au o bază reală. După cum — pe de 
altă parte — impedimentele respec
tive nu pot fi evitate de la bun in
ceput. Pe plan mondial, s-a acreditat 
de mult cerința că. in unele cazuri, 
soluțiile noi pot genera — pină se 
pune pe picioare o fabricație nor
mală. eficientă, a produselor respec
tive — unele creșteri ale cheltuieli
lor. La noi însă acest risc — subli
niem că pierderile minime inițiale 
pot fi recuperate din belșug ulterior 
— nu este peste tot și întotdeauna 
înțeles. De aici, o serie de neînțele
geri și neajunsuri practice care se 
perpetuează in relațiile cercetare- 
producție.

Experiența centrului nostru relevă 
că asemenea deficiențe pot fi înlătu
rate prin conlucrarea fructuoasă in
tre cercetători și specialiștii din 
uzine. Fenomenul lipsei de rentabi
litate — desigur, temporari — poăte 
avea o cauzalitate nu numai reală, 
dar și extrem de diversă. Astfel, așa 
cum au dovedit-o unele realizări din 
sfera atît de actuală a controlului 
activ electronic (scule și dispozitive 
de controlare pe baze electronice a 
producției realizate), o soluție nouă 
poate să fie costisitoare — in proce- 

cetare în domeniul metalurgiei pul
berilor. Din păcate, intre timp pro
iectul a fost modificat, incit de la 
construcția unei clădiri cu mai mul
te niveluri, inglobind laboratoarele 
necesare, înzestrate cu aparatură și 
utilaje modeme, s-a ajuns la hotări- 
rea de a se construi... o simplă hală, 
fără nici o dotare tehnică și tehnolo
gică. Evident, activitatea noastră ar 
trebui să fie mai rodnică, ritmul de 
transpunere a cercetărilor din faza de 
laborator la cea de pilot si indus
trială ar trebui să fie mult mai ac
celerat. Dar. deocamdată. acestea 
rămin simple deziderate neîmpli
nite. ceea ce nu poate fi în favoa
rea economiei naționale.

— Cum s-ar putea îmbunătăți 
documentarea si specializarea 
cercetătorilor, absolut necesare 
accelerării finalizării practice a 
soluțiilor tehnico-științifice ?

— In țări avansate există mari in
stitute de cercetări pentru metalur
gia pulberilor, in cadrul cărora lu
crează sute de cercetători și tehni
cieni, dispunind de laboratoare bine 
înzestrate. Din păcate, in cazul nos

tru, cu prilejul diferitelor reduceri 
de personal tehnico-administrativ, 
s-a diminuat și numărul cercetăto
rilor. Am fost nevoiți să renunțăm 
la mai mulți cercetători și tehnicieni 
specializați in metalurgia pulberilor. 
In aceste condiții, am fost determi
nați să refuzăm o serie de teme de 
cercetare solicitate de diferite uzi
ne și ministere, de mare imporian- 

r ti pentru economia națională, din 
cauza lipsei de cercetători, a apa
raturii și a spațiului de cercetare. 
Rezultatele cercetărilor noastre sint 
apreciate elogios peste hotare, de 
unde ni s-au cerut documentații și 
chiar ni s-au făcut oferte de indus
trializare. Astfel. in domeniul 
pulverizării metalelor am primit 
solicitări din S.U.A.. India și Iugo
slavia. Nu numai că, datorită bazei 
materiale neadecvate, nu putem răs
punde acestor solicitări, dar adesea 
ne aflăm in situația de a nu putea 
participa nici la congresele interna
ționale, în programele cărora sint în
scrise lucrările noastre. Intr-o situa
ție dificilă ne găsim și atunci cind 
dorim să trimitem la specializare și 
documentare, in țările avansate, pe 
cei mai înzestrați cercetători. Prac
ticile din acest domeniu frizează ri
dicolul. Cercetarea noastră privind 
fabricarea pulberilor de aluminiu se 
află in fază de proiect pentru o în
treprindere. Procedeul nostru este 
original și brevetat ca invenție, pro
iectul fiind executat de Institutul de 
cercetărj pentru metale rare si ne
feroase din București. De la noi n-a 
fost trimis peste hotare nici un cer
cetător pentru documentare sau spe
cializare : în schimb au plecat cî
teva persoane de la institutul amin
tit. Dar. întorși de la specializare, 
proiectanții respectivi continuă să a- 
peleze la cunoștințele noastre pen
tru realizarea acestui obiectiv. Ni se 
cere, în calitate de cercetători, să 
realizăm tehnologii la nivelul teh
nicii actuale si. mai ales, la un preț 
de cost egal sau mai redus decit cel 
de pe piața mondială. Această ce
rință are puține șanse de realizare 

sul de fabricație — pentru început, 
datorită, de exemplu, folosirii unor 
materiale noi, cu calități superioare, 
dar ceva mai scumpe. Alte situații 
atestă că prețul de cost mai ridicat 
se datorează și schemei constructive 
mai complexe a noului produs. De 
altfel, in domeniul mecanicii fine și 
sculelor se poate întîmpla frecvent 

Rentabilitatea, just înțeleasă

UN STIMULATOR AL
PROGRESULUI TEHNIC
ca. in faze incipiente, să apară mici 
neconcordanțe intre aspectul funcțio
nalității superioare a soluțiilor și efi
ciența lor economică. Repetăm însă, 
pentru inceput și cu variații de va
lori mici, acceptabile. Asemenea si
tuații mai pot interveni și datorită 
unor fenomene de ..nerodare" a în
treprinderilor în realizarea, eficientă 
a produselor noi. in aplicarea solu
țiilor tehnologice moderne.

Totul este ca întreprinderile să nu 
absolutizeze aceste neajunsuri Inci
piente și să nu genereze refuzul sau 
amînarea introducerii in fabricație a 
soluțiilor tchnico-științlfice noi. De 
ce spun acest lucru ? Cu prilejui 

eficientă, dacă acela care concepe 
tehnologia nu cunoaște experiența a- 
cumulatâ pe plan mondial.

De ce să nu spunem : nici un cer
cetător de la Centrul de cercetare 
pentru metalurgia pulberilor din Cluj 
nu a fost trimis la specializare in 
străinătate. In schimb pleacă in vi
zite de documentare și pentru pre
luare de tehnologii persoane care nu 
au creat nimic in viața lor. uneori 
din domenii străine de cel care pri
vește obiectivul cercetărilor in pri
vința pulberilor metalice. Concluzia 
unor atari anomalii ar fi : „dacă faci 
eforturi pentru a realiza un lucru 
original, nu mai ai de ce să mergi 
la specializare ; sau, dacă vrei 6ă 
mergi la specializare, nu te ocupa 
deloc de lucrări originale...**. Se știe 
că fondurile destinate trimiterii la 
specializare sint limitate. Din aceas
tă cauză ar trebui să se facă o se
lecție mai riguroasă, să fie trimiși 
doar cei care au dovedit că sint ca
pabili să finalizeze o cercetare și, in 
special, acei care prin aportul lor 
au adus țării o economie însemnată 
de valută. Ar trebui, de asemenea, 
să se organizeze o evidență siste
matică în legătură cu ceea ce reali
zează persoanele care au fost tri
mise Ia specializare, după înapoie
rea in țară. Din păcate, acest lucru 
nu este efectuat de către nici un 
for de resort.

— In ce ramuri noi și dome
nii ale producției industriale 
din țara noastră apreciați că 
este necesar și posibil să se ex
tindă materialele și produsele 
obținute prin tehnologiile spe
cifice metalurgiei pulberilor ?

— Metalurgia pulberilor, ca disci
plină de graniță, cu implicații în mai 
multe domenii ale industriei, inte
resează îndeaproape industria con
structoare de mașini, sectorul trans
porturilor și telecomunicațiilor, teh
nica nucleară și, în general, tehnica 
modernă a temperaturilor și presiu
nilor înalte. Aș ilustra, utilizind un 
exemplu sugestiv, importanta acestei 
tehnici, arătind că fără unele pro
duse obținute din pulberi metalice 
nu s-ar fi putut realiza zborul spre 
Lună. La noi în țară am abordat 
acest domeniu ținind seama de ne
cesitățile privind valorificarea su
perioară a materiilor prime indige
ne pentru fabricarea de materiale cu 
înalte performanțe, economisirea de 
metale, elaborarea de tehnologii mo
derne ș.a. Materialele și produsele 
obținute prin metalurgia pulberilor 
ar fi necesar să se extindă în 
perspectivă, in țara noastră. în ur
mătoarele domenii : industria elec
trotehnică și electronică (piese pen
tru aparatură electrică și materiale 
magnetice), in prelucrarea metalelor 
(scule așchietoare, electrozi, scule 
pentru electroeroziune, pulberi pen
tru brazare). in industria chimică 
(sub formă de catalizatori, piese de 
etanșare anticorozivă). in tehnica nu
cleară (bare de combustie), in agri
cultură (la purificarea magnetică a 
semințelor). în industria alimentară 
și farmaceutică (sub formă de adi
tivi pentru imbogățirea compoziției 
alimentelor, cerealelor și medica
mentelor). Sint doar cîteva domenii 
de finalizare, dar cerințele economiei 
naționale, în perspectiva- apropiată, 
vor solicita alte numeroase aplica
ții. De aceea, în acest domeniu tre
buie să fim foarte bine pregătiți — 
atît noi, cercetătorii, cît și produc
ția.

Convorbire realizată de 
Ion ANGHEL 
corespondentul „Scînteii*

asimilării in fabricația de serie a 
unor instrumente perfecționate de 
control activ destinate agriculturii 
(dozimetre, umidometre ș.a.), noi am 
convenit cu întreprinderea de meca
nică fină din Capitală să depunem 
eforturi în comun pentru a depăși 
asemenea impedimente. Din această 
conlucrare s-a constatat că. odată 

depășită faza inițială — și anume, 
scumpirea pentru început a produsu
lui — s-a putut ajunge Ia o fabrica
ție pe deplin rentabilă.

Reacția unităților industriale tre
buie să fie, deci, nu de respingere a 
soluțiilor noi, ci de preluare a lor și 
de perseverentă, pe toate căile, îm
preună cu cercetătorii, in direcția 
rentabilizării producției. Cu alte cu
vinte, nu pledez pentru acceptarea 
oricum a soluției, ci pentru o discer
nere atentă a propunerilor, a ofertr- 
lor, în vederea depistării acelor ca
zuri in care anumite cheltuieli supli
mentare inițiale sint inevitabile și 
pot fi recuperate prin aplicarea mă-

La Institutul de cercetări tehnologice 
pentru industria construcției de mașini 

din București

Printre colectivele tehnico-științifice care au un rol 
decisiv in reducerea consumului de metal se numără 
și cel do la Institutul de cercetări tehnologice pen
tru industria construcției de mașini. In fața 
acestui colectiv stau in prezent sarcini diverse 
și însemnate reieșite din obiectivele actualului cinci
nal. Aportul cit mai substanțial al nucleului de spe- > 
cialiști este cu atît mai așteptat si important, cu cit 
însuși domeniul său specific de activitate — industria 
construcțiilor de mașini grele — se numără printre 
acele sectoare care presupun o perfecționare continuă 
q tehnologiilor și utilajelor. în vederea reducerii con
sumului de metal. O dovadă a integrării colectivului 
de cercetători și proiectanți de aici in amplul efort de 
valorificare superioară a metalului este oferită și de 
imaginile alăturate. în laboratorul de tratamente ter- /• 
mice (fotografia de nun), ing. Horia Oprișan și tehni
cianul Ion Bolard verifică parametrii de lucru ai unei 
instalații de profil, care, ca și altele de acest fel, 
contribuie la economisirea metalului. Fotografia din 
stingă prezintă atelierul laboratorului de turnătorie, 
unde ing. Florica Ivan, cercetătoare științifică, efec
tuează împreună cu subinginerul Liviu Nercanțiu, de
terminări ale unor proprietăți ale amestecurilor de 
formare.

Foto : E. Dichiseanu

Noutăți

din institute

VALOAREA BREVETULUI NR. 100

0 invenție care asigură 
mari economii de metal

Nu de mult, inginerul ȘTEFAN GROSU — șef de sector la Insti
tutul de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică din 
Capitală — a intrat în posesia celui de-al 100-Iea „brevet de inven
tator". Concomitent, aproape, soluția pentru care i s-a acordat din 
nou această diplomă — un tip original de „fedresor pentru sudura 
electrică cu arc" — a fost preluată de producție, în vederea fabrica
ției de serie. De altfel, aceasta a fost distinsă cu medalia de aur la 
Salonul internațional al invențiilor de la Caîen (Franța), ediția 1972. 
Cum invenția s-a dovedit a fi deosebit de avantajoasă și din punctul 
de vedere al realizării de economii, prin reducerea consumului ma
terial la fabricarea instalațiilor respective — am solicitat autorului 
ei să ne răspundă la cîteVa întrebări.
— înțelegem că ve

deți țn invenție o cale 
principală de realizare 
a unor economii 
mai substanțiale, 
argumente oferă, in a- 
cest sens, cea mai re
centă dintre creații
le dv. ?

cit 
Ce

— Se confirmă că, 
în contextul rezultate
lor creației din sfera 
științei și tehnicii, in
venția se impune tot 
mai mult ca o moda
litate ce corespunde 
în mare măsură unor 
exigențe actuale. Mă 
refer la faptul că in
venția respectivă se 
distinge prin carac
terul concret al ce
rinței pe care o 
rezolvă, printr-o a- 
daptare la nivelul 
tehnic și industrial a- 
tins intr-o ramură sau 
alta, printr-un grad 
avansat de materiali
zare a ei. Astfel, cele 
mai multe invenții se 
prezintă ca instalații 
și dispozitive, unele 
chiar în faza de pro
totip industrial. Din 
fericire, asemenea tră
sături vin exact în în- 
timpinarea unor soli
citări formulate ades 
și de unitățile pro
ductive din țara noas- 

tră. Pe de altă parte, 
se adeverește că un 
mijloc important de 
participare a inventa
torului la reducerea 
consumului material 
din fabrici și uzine 
rămîne calea furniză
rii de soluții noi, con
cretizate practic, nu 
numai sub formă de 
sugestii...

de- 
acest

— Ce calități 
monstrează. din .. . 
punct de vedere, noul 
tip de redresor ?

— Posibilitatea de a 
diminua simțitor con
sumul de materiale. 
Astfel, față de soluția 
de pînă acum (grupu
rile convertizoare ro
tative). noul tip de re
dresor se remarcă 
printr-o greutate mult 
redusă. Instalațiile cla
sice de acest fel cin- 
tăresc peste 150 kg, în 
vreme ce noul tip are 
numai 76 kg. Aceasta 
înseamnă, din capul 
locului, gospodărirea 
mai bună a metalului. 
Gabaritul noului re
dresor (lungime, lăți
me) este, de aseme
nea, mult redus — Ia 
mai bine de jumătate 
— ceea ce-1 face mai 
ușor de manevrat în

surilor necesare. Urmarea acestui 
efort, odată asumat, constă în scur
tarea in cit mai mare măsură a pe
rioadei de rentabilizare a noilor pro
duse. In acest seps, întreprinderile, 
dar și institutele âe cercetare și de 
proiectare au la dispoziție o serie 
întreagă de căi și mijloace. De pil
dă. o atare modalitate privește asi

gura rea, in timp optim, a unor serii 
de fabricație cit mai mari la soluțiile 
noi, sau in orice caz bine dimensio
nate. Procedind In acest fel, noi am 
putut să Înregistram creșteri simți
toare de rentabilitate la unele scule 
?i dispozitive de măsurat și cîntârit 
de uz industrial. O altă cale privește 
crearea condițiilor pentru o desfacere 
cil mai aigură și mai rapidă , a aces
tor serii largi de produse noi. Ex
periența dovedește că in acest mod 
sa pot recupera rapid cheltuielile 
suplimentare inițiale, asigurindu-se 
pe ansamblu avantaje din ce in ce 
mai evidente. Ca cercetător, nu pot 
omite din această enumerare preo- 

exploatare, în special 
pe șantiere. De altfel, 
la realizarea lui am 
ajuns pornind de la o 
cerință presantă re
simțită în activitatea 
de sudură de pe șan
tiere : aceea de a a- 
sigura un redresor 
mai comod pentru su
dura în mișcare, la 
înălțime. Acum prac
tica dovedește că el 
poate fi utilizat și în 
alte domenii. Potri
vit unor calcule esti
mative, chiar la un 
număr limitat de ase
menea produse (doar 
500) valoarea anuală a 
economiilor s-ar ridi
ca la 6—7 milioane lei. 
Urmează ca, începind 
cu al doilea an de fa
bricație, să se atingă 
chiar suma de 10—15 
milioane Iei economii 
anual. Un alt teren 
de valorificare a re
dresorului poate fi șl 
exportul. Solicitări 
pentru livrare s-au și 
primit. Totul este să 
exportăm soluții noi, 
nu atît ca idei, cît mai 
ales ca instalații reali
zate, mult mai efi
ciente pentru econo
mie.

T. C.

cuparea cercetării și proiectării de a 
ameliora, în continuare, „copdiția 
economică** a respectivului produs 
nou. De obicei, se apreciază că o 
soluție nouă rezistă prin sine o pe
rioadă, atît cit se mențin avantajele, 
elementele de superioritate pe care 
le oferă in practică. Datorită acestui 
mod de a judeca, atît producția, cit 
si cercetarea lasă un timp in„. pace 
noile produse sau soluții și nu se 
preocupă de îmbunătățirea lor siste
matică. Fac acest lucru abia <nnd 
apar semnele „îmbătrînirii", cind 
începe să scadă eficiența produselor 
sau soluțiilor altădată moderne.

Fără a avea pretenția epuizării 
tuturor aspectelor pe care le implică 
tema in discuție și, cu atît mai pu
țin a mijloacelor numeroase de re
mediere a consecințelor ei practice, 
trebuie să fim mai receptivi la pro
movarea soluțiilor tehnico-științifice 
noi. Dacă unele soluții tehnico-știin- 
țifice noi apar, pentru început, ceva 
mai costisitoare decit s-a prevăzut, 
acesta este un risc pe care nu tre
buie să-1 refuzăm, să-1 ignorăm, ci, 
dimpotrivă, să-l avem în vedere și 
să luăm din vreme măsurile menite 
să transforme dezavantajul Incipient, 
în cit mai scurt timp, în avantaj 
sigur. Este un punct de vedere care 
concordă — credem — cu interesele 
majore ale economiei noastre de a 
se baza, în mod real și operativ, pe 
o producție șl o desfacere cît mai 
rentabile, conform exigențelor actu
ale, in privința noilor creații tehnico- 
științifice.

Dr. ing. Mircea ROMANIȚA 
director aj Centrului de cercetări 
și proiectări pentru mecanica fină 
și scule din București

In

metalice

• PRESAREA PULBE
RILOR METALICE ÎN 
CÎMP ULTRASONIC.
ultimii ani. specialiștii de 
Institutul de cercetări metalur
gice din Capitală au inițiat 
mai multe investigații legate de 
utilizarea pulberilor 
sinterizate. Recent. în legătură 
cu o metodă nouă de
a. acesțpr. pulberi — ..în cimp . 
ultrasonic" — s-a ajuns la o 
serie de rezultate demne de 
atentie. Astfel, datorită crește
rii densității comprimatelor 
presate în cimp ultrasonic, ex
periențele au dovedit că se 
poate obține o îmbunătățire a 
caracteristicilor fizico-mecani- 
ce ale acestora, precum si o ex
tindere a posibilităților tehno
logice de fabricație a produse
lor din pulberi metalice sinte
rizate.

• RAFINAREA ALU
MINIULUI PE CALE E- 
LECTROLITICA.
tutui de proiectări si cercetări 
pentru industria metalelor ne
feroase din București s-a tre
cut în ultima vreme la experi
mentarea. în faza micro-pilot, 
a unui procedeu eficace de tra
tare în procesul de obținere a 
aluminiului de puritate înaltă 
— asa-numita rafinare electro
litică a aluminiului. In acest 
scop s-au inițiat o serie de 
cercetări proprii legate de ob
ținerea unor electrozi de înal
tă calitate. Pînă în 
obținut un electrod 
zultate comparative 
curați din import, 
țările continuă.

prezent s-a 
care dă re- 
cu cei pro- 
Experimen-

• ÎNLOCUITORI Al

comunicare 
prezentată.

METALULUI. Printre te'mele 
de cercetare aflate în atenția 
Institutului de cercetări minie
re se numără, la loc de frunte, 
și cele legate de reducerea con
sumurilor de metal în exploa
tările miniere. O 
tehnico-stiintifică 
nu demult, de unul dintre spe
cialiștii de * aici (ing. Anatolie 
Beraru) aducea la cunoștință 
cîteva realizări însemnate ale 
colectivului în acest domeniu. 
Dintre acestea amintim : tu
buri de aerai din mase plasti
ce. bandaje din beton armat, 
grinzi din aliaje ușoare, anco
re cu rășină sintetică, bandaje 
din mase plastice armate.

• PREFABRICATE DIN 
BETON CU TORCRET. In 
scopul participării cît mai sub
stanțiale la efortul de reduce
re a consumului de metal, mal 
ales de metale costisitoare. 
Institutul de cercetări pentru 
construcții și economia con
strucțiilor a realizat, de curind, 
pe baza unor cercetări, „prefa
bricate din beton cu toreret". 
Pină în prezent, aceste noi ele
mente ce înlocuiesc metalul au 
fost utilizate cu bune rezultate 
ca traverse, de diverse tipuri, 
pentru utilizări industriale, pre
cum si la realizarea galeriilor 
de susținere din unele exploa
tări miniere.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comuniat Romdn

BUCUREȘTI
In numele Comitetului Central al FREI.1MO. al combatanților șl 

militantilor .91, .1 poporului mozambican. v*  mulțumesc pentru me
sajul de solidaritate călduros ;l frițesc pe rare ni 1-afl adresat cu oca
ua Zilei revohlfiel mozambicane, cea de-a lX-a aniversare a declanșării 
luptei noastre populare împotriva colonialismului (i Imperialismului, 
pentru fSurirea unei societSți bazate pe Interesele maselor muncitoare.

Mă. folosesc de acest prilej pentru a reafirma voința noastră de a 
continua să acționăm ta direcție întăririi pe mai departe a relațiilor de 
prietenie, de solidaritate jl cooperare Intre organizațiile ți popoarele 
noastre.

Cp salutări frățești, 
lupta continuă ’ 
Independență sau moarte ! 
Vom învinge !

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele FRELIMO

Cronica zilei

Excelentei Sale
Domnului TRYGVE BRATTELI

Prim-ministru al Norvegiei

OSLO
Cu ocazia preluării înaltei funcții de prim-mlnistru al Norvegiei, 

•înt bucuros să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări și cele mai 
calde urări de succes în "activitatea dumneavoastră și fericire personală.

îmi exprim încredințarea că relațiile statornicite între Republica 
Socialistă România și Norvegia se vor dezvolta continuu în interesul po
poarelor român și norvegian.

* ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

lua 16 octombrie 1973. George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felicitare 
noului ministru al afacerilor extarne 
al Norvegiei. Knut Frydenlund. cu 
ocazia desemnării sale in. această 
funcție.

★
Ministrul «tăcerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă din 
oartca lui Christos Xanthopoulos 
Palamas, prin care acesta mulțu
mește pentru felicitările adresate cu 
ocazia numirii sale in funcția de mi
nistru al afacerilor externe al Re
publicii Elene.

★ ,
La invitația Uniunii Asociațiilor 

de combatanți din războiul de 
eliberare națională a Iugoslaviei — 
Subnor, a plecat la Belgrad o dele
gație a Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști și a Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist, condusă de tovară
șul loan Gluvacov. membru al C.C. 
al P.C.R.. al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

★
La invitația Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, marți a sosit in 
Capitală o delegație condusă de 
Liudmila Jivkova, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului pentru artă 
șl cultură din R. P. Bulgaria. Dele
gația va purta convorbiri privind 
dezvoltarea schimburilor culturale 
dintre cele două țări și va lua con
tact cu unele aspecte ale activității 
cultural-artistice . din România.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de loan Jip- 
ga. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, de 
alți oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Spas Gosoodov. ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, și membri ai 
ambasadei.

Vizita ministrului federal al alimentației, 
agriculturii și silviculturii din R. F. Germania 

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Ion Pfitan, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, a pri
mit marți dimineața pe ministrul 
federal al alimentației, agriculturii 
și silviculturii din R.F. Germania, 
dr. Josef Ertl. care se află intr-o . 
vizită in țara noastră.

In timpul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, au fost 
analizate posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor comerciale dintre Româ
nia și R.F. Germania, de extindere 
a colaborării și cooperării dintre cele

două țări in domeniile agriculturii și 
industriei alimentare.

La Întrevedere au luat parte Ange
lo Miculescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor. Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, precum șl 
Constantin Oancea, ambasadorul țării 
noastre in - R.F. Germania, și dr. 
V.' von Arnim, Însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.F. Germania la 
București.

SEMNAREA UNOR DOCUMENTE DE COLABORARE
Marți. 16 octombrie 1973. a fost 

semnat Ia București un aranjament 
intre Ministerul Agriculturii. Indus
triei Alimentare și Apelor și Minis
terul Federal al Alimentației, Agri
culturii și Silviculturii din R.F. Ger
mania cu privire la colaborarea teh- 
nico-științifică in domeniul agricul
turii in următorii 3 ani.

Documentul prevede lărgirea, in 
condiții reciproc avantajoase, a unor 
acțiuni de colaborare tehnico-știin- 
țifică ca organizarea de vizite reci
proce de documentare, colocvii și 
simpozioane, schimburi de lucrări 
științifice, rezultate ale cercetătorilor 
in agricultură și de material biologic, 
precum și efectuarea in comun de 
lucrări științifice.

Aranjamentul a fost semnat din 
partea Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor de mi
nistrul Angelo Miculescu, iar din

partea Ministerului Federal al Ali
mentației. Agriculturii și Silvicultu
rii din R.F. Germania de ministrul 
federal Josef Ertl.

★
Cei doi miniștri au convenit, de 

asemenea, asupra unor măsuri pen
tru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare, cooperare și comerciale in do
meniul agriculturii și industriei ali
mentare intre cele două țări.

Scara, ministrul federal dr. Josef 
Ertl a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otqpeni, oaspetele a 
fost salutat de Angelo Miculescu, Ni- 
colae Giosan, președintele Academiei 
de Științe Agricole și Silvice. Con
stantin Oancea, ambasadorul țării 
noastre în R.F. Germania, șl alte 
persoane oficiale. A fost prezent dr. 
Volkmar von Amim, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.F. Germania 
la București.

Fabrica „Munca" — 
un nume confirmat

prin munca
CONSTANȚA (Corespondentul 

..Scinteii**,  George Mihăescu). 
Soarele și aromele st rinse de-a 
lungul verii de grădinile și li
vezile Dobrogei s-au mutat par
că acum in halele fabricii de 
conserve „Munca" din Constan
ța. unitate care se aseamănă, in 
aceste zile, cu un stup uriaș. 
Sute de muncitoare. îmbrăcate 
in alb imaculat, zoresc in trei 
schimburi pentru a face față 
aglomerației de materie primă. 
Rezultatul acestei activități ni-I 
prezintă directorul fabricii, tova
rășul inginer Ion Pintilie :

— Pe primele nouă luni, am 
realizat o producție globală, 
peste plan, de 1 500 000 Ici, re- 
prezentind un plus de 167 tone 
conserve de legume. 234 tone 
conserve de fructe. 157 tone con
serve de came etc. Sintem însă 
în plin virf de campanie, prelu
crăm zilnic 550 tone tomate. 20 
tone gogoșari. 10 tone ardei ka- 
pîa. 15 tore struguri și alte cân- 
tțtăți de- prune, gutui, -pere etc.;' 
ceea ce ne asigură garanția-de
pășirii planului pe luna noiem
brie cu peste 4 milioane lei. 
Semnificativ este faptul că in 
acest an fabrica a produs noi 
sortimente ca : sos tomat picant, 
compot de pepeni galbeni, za- 
cuscă de gogoșari, extract de 
ardei iute și altele. O bună par
te din materia primă ne-am a- 
sigurat-o din producția fermelor 
proprii, care însumează 450 ha.

(

Jubileul stațiunii
viticole Pietroasa

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE A C.A.E.R. 
PENTRU GEOLOGIE

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
SINDICAL MONDIAL 

Cuvîntarea șefului delegației 
sindicatelor din România

IN EDITURA POLITICĂ 
AU APĂRUT:

In colecția ,,Probleme 
ale organizării 

șl conducerii activității 
politice $i ec on ornic o- 

sociale”
Seria : In sprijinul unităților 

economice
Paraschiv Vagu. Ti beri u Zor- 
- lențan : Decizia — moment 

esențial in conducerea uni
tăților economice ;

Elena Ciucur: Generalizarea 
schimbului II și extinderea 
schimbului III în întreprin
deri ;

Dumitru Fundătură : Organi
zarea aprovizionării și des
facerii in centrala si între
prinderea industrială ;

Cornelia Russu : Funcțiile în
treprinderii și centralei in
dustriale.

Cu 80 de ani in urmă, la Pie
troasele — Buzău au început, 
pentru prima dată in țara noas
tră, cercetări științifice în viti
cultură. Aici, in 1893, a fost în
ființată „Pepiniera Pietroasa", 
avind drept principal obiectiv 
producerea de material săditor 
necesar refacerii patrimoniului 
viticol distrus de filoxeră. De a- 
tunci. stațiunea Pietroasa a fost 
principalul centru in care s-a 
experimentat cultivarea celor 
mai potrivite soiuri de viță de 
vie pentru întreaga podgorie 
Dealul Mare. Oameni de știință 
de renume mondial și-au efec
tuat aici studii care au stat la 
baza elaborării a numeroase lu
crări de specialitate. In prezent, 
specialiștii stațiunii își consacră 
eforturile in direcția ’ rezolvării 
unor probleme cu largă aplica
bilitate in producția curentă a 
unităților agricole. Astfel, se ur
mărește crearea de soiuri noi 
mai productive șl cu însușiri su
perioare din punct de vedere 
calitativ, se studiază. în conti
nuare. comportarea soiurilor de 
viță de vie in această zonă. Prin 
numeroase experiențe, se caută 
cele mai adecvate metode de 
cultivare a viței de vie. printre 
care amintim,culturile sub fer
mă înaltă. Dispunerea plantelor 
în rinduri la distanță de 3 m, 
înglobînd 2 400 vițe la hectar, 
conferă posibilitatea utilizării 
într-un grad mai mare a mași
nilor agricole. Majoritatea lu
crărilor se execută acum mcca-

nizat. Totodată, întregul set de 
operațiuni de întreținere se poa
te realiza la momentul optim cu 
mare productivitate. In dome
niul vinificației se urmărește 
perfecționarea metodelor de 
producere a vinurilor dulci și a- 
romate.

Cercetătorii stațiunii acordă, 
de asemenea, asistență tehnică 
cooperativelor agricole de pro
ducție. Cooperativa agricolă din 
Pietroasele, de exemplu, apli- 
cînd indicațiile tehnice date de 
stațiune, a obținut 16 000 kg 
struguri la hectar. Și alte coo
perative agricole, îndrumate de 
cercetătorii de aici, au obținut 
recolte mari.

In șirul aprecierilor elogioase 
pentru munca cercetătorilor , de 
Xa. ^Stațiunea .experimerj/^ Yțiiâ. 
cola Pietroasa, un loc aparte îl ' 
ocupă acordarea a nenumărate 
medalii la confruntările interna
ționale ale vinurilor. Numai în 
anul trecut, „Tămîioasa româ
nească" de Pietroasa a obținut 3 
medalii de aur. dintre care Ma
rea medalie și diploma de onoa
re la Concursul internațional de 
la Budapesta.

Acum, la împlinirea a 8 dece
nii de activitate, colectivul de 
cercetători al stațiunii se anga
jează să desfășoare și în viitor o 
muncă 
pentru 
lurllor 
nicie.

La București au început marți lu
crările celei de-a 25-a ședințe a 
Comisiei permanente a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc pentru 
geologie, ședință care marchează a- 
niversarea a zece ani de activitate. 
Participă conducătorii serviciilor 
geologice din țările membre ale 
C.A.E.R. — Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Participă, de a- 
semenea. reprezentanți ai R.S.F. Iu
goslavia, precum și — ca observa

tori — reprezentanți ai R. D. Viet
nam și R.P.D. Coreene.

In numele guvernului- Republicii 
Socialiste România, tovarășul Gheoif- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a rostit un 
cuvint de salut.

Lucrările ședinței sînt conduse de 
președintele Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru geologie, dr. M. 
Peljee, ministrul industriei de com
bustibil, energetică și geologie din 
R. P. Mongolă.

MARIN POPA

în ziua 'de 15 octombrie a.c. a în
cetat din viață, după o lungă și grea 
suferință, tovarășul Marin Popa, 
membru al Partidului Comunist Ro
mân dîn anul 1921. .

Născut la 21 februarie 1894 in ora
lul Corabia. Marin Popa s-a afirmat 
încă de la virsta de 18 ani ca mili
tant activ al mișcării muncitorești 
Îi revoluționare din țara noastră, 
n 1921 a participat ca delegat la 

Congresul de creare a Partidului Co
munist Român. Pentru activitatea 
sa. in perioada Ilegalității, a fost de 
mâi multe ori arestat și condamnat 
de către autoritățile burgheze.

După 23 August 1944 a îndeplinit 
deferite funcții de răspundere in or
ganizațiile de masă și obștești. In 
aoaratul de stat. Pentru mentale 
sale deosebita a fost distins cu or
dine șl medalii ale Republicii Socia
liste România.

Amintirea sa va rămlne mereu vie 
in memoria tovarășilor săi de luptă 
și de muncă.

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

★
Sicriul cu corpul neînsuflețit al 

defunctului va fl depu» miercuri. H 
octombrie a.c., ora 9,00 in Sala de 
marmură a crematoriului Cenușa .

Incinerarea va avea loc in aceeași 
xj la ora 14,00.

migăloasă, pasionantă, 
a transforma piatra dea- 
Istriței în izvor de rod-

Mihal BAZU
corespondentul „Scînteii'
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O expoziție de anticipație
TÎRGOVIȘTE (Corespondentul mai 40 de minute, minus 

„Scinteii’', C. Soci). — întreprin-,- grade., Sugestiile puii tor 
•derea de frigidere din.Găești.găz,-/ <, ficiarCdA.A.seww mai 

- duieșțe o expoziție cu r *
pe care le va oferi in viitor pe 
piață. Față de tipurile clasice :

■ „Frigero" de 140 litri, „Super* 4 
și „Lux" de 180 și 240 litri — 
ne spune ing. Toma Nuță, di
rectorul Întreprinderii — noi am 
realizat alte 5 tipodimensiuni cu 
performanțe de 2 și 3 stele, apa
rate frigorifice care realizează 
minus 12 și respectiv minus 18 
grade. Rețin atenția vizitatori
lor, ca de altfel și a reprezen
tanților comerțului, trei noi ti
puri de frigider-mobilă, care se 
încadrează și pot completa ar
monios sufrageria oricărui 

' min. Pe lingă faptul că
lucrate din furnituri de cea mat 
bună calitate și intr-o gamă 
coloristică Variată, aparatele 
,,Frigero“ de 140 litri, care fac 
parte din cele trei tipuri de fri
gider-mobilă, au în plus un bar 
de 50 litri și realizează, in nu-

_ 12 
berie- 
pr.e.cj§^

că- 
sint

s-au materializat intr-un alt tip 
de frigider cu două uși. Unul 
din compartimentele sale, cel de 
joasă temperatură, realizează 
minus 13 grade, pe cînd celă
lalt, destinat menținerii alimen
telor in permanență în stare 
proaspătă, minus 1—5 grade. In 
colaborare cu organele specia
lizate ale industriei alimentare, 
constructorii de frigidere au rea
lizat tonete congelatoare pentru 
distribuirea înghețatei și a altor 
răcoritoare. O veste îmbucură
toare : in fază avansată de asi
milare se află, la Găești, încă 
un nou produs : mobilă de bu
cătărie cu un compartiment fri
gorific. care, asemenea tipurilor 
de frigider-mobilă amintite, dă 
posibilitatea gospodinelor să fo
losească cit mai eficient și spa
țiul de bucătărie.

VARNA 16 (Corespondență de la 
C. Amariței). Congresul Sindical 
Mondial și-a continuat lucrările cu 
dezbateri pe marginea raportului 
privind activitatea Federației Sin
dicale Mondiale.

In ședința de dimineață a luat 
cuvintul șeful delegației sindicate
lor din România, tovarășul Mihal 
Dalea. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

După ce a adus celui de-al VIII- 
lea Congres Sindical Mondial, tu
turor participanților salutul căl
duros al oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România și a 
urat deplin succes lucrărilor sale, 
apreciind apoi că mai mult ca ori- 
cind in trecut clasa muncitoare, or
ganizațiile sale sindicale trebuie 
să-și ridice glasul, să-și facă mai 
activ cunoscute poziția și hotărî rea 
de a pune capăt vechii politici de 
dominație și asuprire a imperialis- - 
mulul, de a impulsiona promovarea 
unor relații noi de colaborare între 
state, bazate pe egalitate in drep
turi, respectarea independenței și 
suveranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, avantajul re
ciproc, de a asigura Înfăptuirea de
plină a aspirațiilor tuturor popoare
lor la dezvoltare economică și so
cială de sine stătătoare, vorbitorul 
a spus : Doresc să subliniez că Re
publica Socialistă România aduce 
o contribuție permanentă la desfă
șurarea pozitivă a vieții internațio
nale, acționjnd pentru instaurarea 
unui, climat de înțelegere și colabo
rare între popoare, pentru partici
parea tuturor statelor la soluționa
rea problemelor contemporaneității, 
pentru unirea celor mai largi forțe 
antiimperialiste în lupta pentru a- 
bolirea politicii imperialiste de for
ță și dictat, pentru afirmarea unui 
spirit nou, democratic, in viața in
ternațională.

Țara noastră întărește continuu 
relațiile de prietenie și colaborare 
frățească cu toate țările socialiste, 
acționează pentru lărgirea raportu
rilor multilaterale cu țările care se 
pronunță pentru o dezvoltare inde
pendentă și. in spiritul coexistenței 
pașnice, extinde legăturile cu ce
lelalte state ale lumii.

Apreciind fenomenele pozitive ce 
au loc in viața internațională — a 
subliniat vorbitorul — considerăm 
necesară intensificarea luptei cla
sei muncitoare, a maselor populare, 
a sindicatelor, a tuturor forțelor pro
gresiste pentru ca destinderea( pacea 
și colaborarea să se afirme și mai 
mult, să devină o realitate de lungă 
durată.

Ne pronunțăm pentru lichidarea 
tuturor surselor de încordare și 
conflict din lume, sintem solidari cu 
lupta clasei muncitoare și a sindi
catelor din țările capitaliste împo
triva exploatării monopoliste și a 
societăților multinaționale, pentru 
satisfacerea revendicărilor econo
mice și sociale, cucerirea și apăra-, . 
rea libertățilors -'democratice și \ 
drepturilor sindicalei >Ne reafirmăm/ «->• 
de -asemenea, solidaritatea cu stațelfen^ 
care ’s-aii ' ‘ahgăjăt pe calea dezvol- : 
tării ecooomico-sociale independen
te. împotriva imperialismului si neo- 
colonialismului. pentru lichidarea 
subdezvoltării si folosirea bogățiilor 
naționale în interesul propriilor po
poare. pentru consolidarea indepen
dentei și suveranității lor naționale.

Vizita pe care președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a făcut-o anul trecut în 
unele țări din Africa, iar anul aces
ta intr-o serie de țări din America 
Latină, constituie o contribuție nu 
numai la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între poporul român si po
poarele respective, dar si o puter
nică manifestare a "solidarității cu 
lupta pe care o duc aceste țări pen
tru consolidarea independentei. îm
potriva imperialismului și neocolo- 
nialismului. pentru dezvoltarea lor 
pe calea progresului economic și 
social.

In continuare, vorbitorul a înfăți
șat suocesele realizate de tara noas
tră pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate. In 
condițiile tării noastre, a spuș el. în 
care oamenii muncii au o dublă ca
litate — aceea de producători ai. In 
același timp, de proprietari ai mij
loacelor de producție — sindicatele 
constituie un cadru organizat de 
participare a celor ce muncasa la 
conducerea societății, la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Român 
de construire a socialismului ti co
munismului.

Vorbitorul a relevat. apoi. câ. In 
activitatea sa pe plan internațional. 
U.G.S.R. se călăuzește după princi: 
piile politicii externe a Partidului 
Comunist Român si dezvoltă relații 
largi de prietenie si colaborare cu 
sindicatele din toate țările aoeiallftc. 
din statele care au nășit pe o calc 
independentă, din țările capitaliste, 
indiferent de afilierea lor interna
țională. pe baza solidarității si inte
reselor comune ale celor ce mun
cesc.

Dezvoltarea relațiilor bilaterale 
între organizațiile afiliate la Fede
rația Sindicală Mondială si cele de, 
alte afilieri și autonome, preocupa-' 
rea reciprocă de a desprinde proble
mele de interes comun pentru clasa 
muncitoare si ceilalți oameni ai 
muncii. înlăturarea treptată a neîn
crederii din mișcarea sindicală -- a 
relevat vorbitorul — constituie măr
turii ale evoluției pozitive, din ulti
mii ani. a curentului sore unitatea 
de acțiune. înțelegere si cooperare 
in mișcarea sindicală mondială. A- 
cest proces a influențat și activita
tea F.S.M.. a favorizat realizarea 
unor acțiuni unitare pe olan in
ternational. ceea ce constituie 
încă o dovadă că unitatea mișcă
rii sindicale trece în mod con
stant prin dezvoltarea relațiilor bila- 
.terale, a cooperării in problemele de , 
interes comun ale oamenilor muncii.

Una din cerințele esențiale, deter
minate de complexitatea și diversi
tatea problemelor cu care sînt con
fruntați oamenii muncii și organiza
țiile lor sindicale, este ca F.S.M. Bf- 
țină seama permanent de realități, sa 
se adapteze cu operativitate situații
lor noi apărute în lume.

Diversitatea condițiilor social-poll- 
tice din lume determină în mod 
necesar interpretarea și rezolvarea 
diferită a fenomenelor ce apar m 
societate. De aceea, U.G.S.R. consi
deră că singurele în măsură să stabi
lească in mod realist și eficient for
mele și metodele de muncă sînl 
organizațiile sindicale respective. Ex
periența arată că o cerință esențială 
a realizării unității de acțiune este 
respectarea cu strictețe a autonomiei, 
a dreptului fiecărei centrale sindicale 
de a-și elabora de sine stătător pro
gramul și orientarea în funcție de 
condițiile concrete în care își desfă
șoară activitatea, fără nici un ames
tec din afară. Aceste cerințe trebuie 
să călăuzească, după părerea noastră nw 
cu -cdnsecvență*,  ''act?vttătea Federal i, 
ției Sindicale. Mondiale și a uniuni- - 
lor Tifterhationaîe?' săf guverneze res~n' 
lațiile în interiorul F.S.M., precum 
și legăturile cu organizațiile de alfe 
afilieri sau neafiliate.

în încheiere, vorbitorul a relevat 
că este în interesul F.S.M., al orga
nizațiilor sale afiliate, de a se găsi 
forme de lucru care să permită o 
mai strînsă legătură a cadrelor care 
lucrează permanent la F.S.M. cu 
realitățile sindicale, cu viața organi
zațiilor din care provin. Pornind de 
la aceasta, precum și de la necesita
tea aplicării în viață a prevederilor 
statutare privind egalitatea în drep
turi a organizațiilor membre, vorbi
torul a propus congresului. în nume
le U.G.S.R., să aprobe principiul ro
tației organizațiilor membre în com
ponenta Secretariatului F.S.M.. a bi
rourilor si a secretariatelor U.I.S.. 
astfel incit. în perspectivă, un număr 
cit mai mare de centrale naționale 
sau federații de ramură 6ă poată 
face parte din aceste organe.
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BOX: Azi, la Cluj

încep campionatele naționale
CLUJ (Prin telefon de la trimisul 

Agerpres, P. Ochialbi) : Incepind de 
astăzi, la Cluj, de-a lungul a trei 
reuniuni se vor desfășura finalele 
campionatelor naționale de box pen
tru seniori, eveniment care in fie
care an, la sfirșitul sezonului, atrage 
atenția amatorilor de sport din țara 
noastră.

Pentru prima oară în istoria celor 
42 de ediții desfășurate pină acum, 
finalele acestei competiții vor avea 
loc intr-un alt oraș dedt Bucureș- 
tiul. Ediția inaugurală a campiona
telor s-a disputat în anul 1923. iar 
primul pugilist care â primit titlul 
de campion a fost Gh. Eliad (cate
goria muscă). De atunci și-au înscris 
numele în palmaresul campionatelor 
o serie de pugiliști de renume inter
național ca Lucian Popescu. Ion Go
run. Nicolae Stamate. Nicolae Rădan. 
Ion Popa, iar mai tirziu N. Linca, 
V. Tiță, Gh. Fiat. M. Dobrescu. D. 
Ciobotaru, V. Mariuțan, L Monea și 
alții.

Pentru cele 11 titluri de campioni 
ai țării sînt angajați 44 de boxeri 
calificați din fazele de zonă. Dintre 
campionii de anul trecut au rămas

in cursă 9 boxeri : Ștefan Băiatu 
(semimuscă), Traian Cerchia (mus
că), Mircea Tone (coccș), Vasile An- 
toniu (semiușoară). Calistrat Cuțov 
(ușoară), Victor Zilberman (semi- 
mijlocie. Ion Gyorffi (mijlociemică), 
Al. Năstac (mijlocie) și Anghel 
Iancu (grea). Dintre ei. doi vor 
„ataca" titlurile la alte categorii : V. 
Antoniu va lupta la semimijlocie, 
iar I. Gyorffi va încerca să devină 
campion al țării la semigrea. Nu 
participă la actuala ediție campionii 
Gabriel Pometcu (pană) — acciden
tat — și metalurgistul Petre Cîmpea- 
nu (semigrea), care a abandonat ac
tivitatea competițională.

Tragerea la sorti va avea loc as
tăzi dimineață. Prima reuniune a 
semifinalelor este programată astă-' 
seară. iar cea de-a doua mîine sea
ră. Vineri este zi de odihnă, iar sîm- 
bătă au loc finalele. în afara unor 
oficiali reputați ca I. Boamfâ. C. 
Chiriac. P. Mihelfi si alții au fost 
invitați, ca arbitri neutri, italianul 
Antonio Tollariso si irlandezul Eddv 
Thomson. Galele vor avea loc în 
Sala Sporturilor, care a fost special 
amenajată In vederea campionatelor.

TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH
După disputarea a 11 runde, maes- 

tra româncă Alexandra Nicolau a 
trecut in fruntea clasamentului tur
neului interzonal feminin de șah 
care se desfășoară In aceste zile in 
stațiunea maritimă Caile Galdana de 
Ferrerias (Insula Minorca). Obținind 
două victorii consecutive, Alexandra 
Nicolau a acumulat 8 puncte si este 
urmată de Milunka Lazarevici (Iu
goslavia) si Jana Hartston (Anglia) 
— cu cite 7.5 nunele. Natalia 
Konopleva (U.RJ5.S.) — 7 puncte (1), 
Marta Șui (U.R.S.S.), Katia Jovano-

vici (Iugoslavia) — 6,5 puncte (2). 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) — 6.5 
puncte (1); Tatiana Zatulevskaia 
(U.R.S.S.) — 6.5 puncte. Ellsabeta 
Polihroniade (România). Irina Levi
tina (U.R.S.S.) — 6 puncte. Gertrude 
Baumstarck (România) — 5 puncte 
(1) etc.

Alexandra Nicolau a ciștigat parti
da întreruptă cu Eva Karakas. iar 
in runda a 11-a a l’nvins-o pe Ferrer 
(Spania). Elisabeta Polihroniade a 
remizat cu Levitina. Celelalte parti
de. printre care Gertrude Baum
starck — Karakas, s-au întrerupt.

în cîteva rinduri
TENIS. TURNEUL DE LA MA

DRID. Turneul internațional de te
nis, dotat cu „Trofeul Melia", care 
se desfășoară la Madrid și contează 
pentru „Marele Premiu — F.I.L.T." 
a debutat cu o mare surpriză : jucă
torul iugoslav Nikola Spear l-a eli
minat în două seturi 6—3, 6—3 pe 
campionul cehoslovac Jan Kodes, 
unul dintre principalii favoriți. Aus
tralianul Rod Laver l-a învins cu
2— 6, 6—1, 6—2 pe vest-germanul
Koreas, englezul Mark Cox a dispus 
cu 6—4, 6—2 de cehoslovacul Fran
tisek Pala, suedezul Bjorn Borg l-a 
învins cu 7—5, 6—2 pe spaniolul Ig
nacio Muntanola. iar australianul 
Malcom Anderson a ciștigat cu 6—3,
3— 6, 6—2 partida susținută cu Ion 
Tiriac.

Alte rezultate din primul tur : 
Panatta (Italia) — Castanon (Spa
nia) 4—6. 6—4, 6—2 ; Pilici (Iugosla
via) — Gorostiago (Spania) 6—2, 
6—1 ; Hrcbec (Cehoslovacia) — 
N’Godrella (Franța) 6—0, 6—1: Fillol 
(Chile) — Battrick (Anglia) 2—6, 
6—3. 6—2 ; Bertolucci (Italia) — Car
michael (Australia) 5—7, 7—5. 6—0 ; 
Mottram (Anglia) — Vasquez (Ar
gentina) 6—3. 6—3 : Dibbs (S.U.A.) 
— Svenson (Suedia) 6—4. 6—1 ;
Barazzuttl (Italia) — Thamin (Fran
ța) 6—3, 7—5.

FOTBAL. DATE ALE MECIURI
LOR IN CUPELE EUROPENE. Se
cretariatul U.E.F.A. a anunțat că 
tragerea la sorți a optimilor de fi
nală din cadrul „Cupei U.E.F.A." va 
avea loc la 9 noiembrie. Meciurile 
tur se vor disputa la 28 noiembrie, 
iar partidele retur vor avea loc la 
12 decembrie. în aceeași zi se vor 
trage la sorți și intilnirile din sfer
turile de finală ale campionatului 
european de fotbal rezervat echipe
lor de tineret.

în ceea ce privește tragerea la 
sorți a sferturilor de finală ale celor 
trei competiții europene inter-clu- 
buri („Cupa campionilor europeni", 
„Cupa cupelor" și „Cupa U.E.F.A."), 
aceasta se va efectua la Începutul 
anului viitor la Paris, datele de des
fășurare fiind 6 martie (meciul tur) 
șl 20 martie (meciul retur).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 octombrie. In țară : Vreme în 
curs de răcire.' Cerul va fl varia
bil, cu Innorărl mal accentuate la în

ceputul intervalului, îndeosebi In 
nordul țării, unde vor cădea ploi lo
cale. In rest, ploi izolate. Vint mode
rat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 2 și 12 grade, local mal 
coborîte in a doua parte a intervalu
lui, iar maximele liftre 8 șl 18 grade. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Ploaie de scurtă 
durată. Vînt moderat. Temperatura 
în scădere.

PRONOSPORT
Premiile concursului din 14 octom

brie 1973
Categoria I : (13 rezultate) 20,10 

variante a 5 203 lei.
Categoria a Il-a r (12 rezultate) 

517,55 variante a 241 lei.
Categoria a IlI-a (11 rezultate) 

4 602,70 variante a 41 leL

■ ■ ■ ■ ■ B
Autocritică, analiză lucidă

(Urmare din pag. I)

lor. Numeroși participanți au ce
rut expres întreprinderii producă
toare de argon din Tg. Mureș, cit și 
întreprinderii de electrozi din Buzău 
să dovedească înaltă exigență față 
de calitatea produselor pe care le 
livrează.

In cadrul dezbaterilor, cei mai mulți 
vorbitori s-ata referit insă la faptul 
că o producție de înaltă tehnicitate 
implică obligatoriu o bună pregătire 
profesională. Or, tocmai in această 
direcție se fac simțite grave neajun
suri. Unii muncitori, indeosebi din
tre cei tineri, nu au cunoștințele pro
fesionale necesare, ceea ce generează 
un mare volum de rebuturi. Din pă
cate, sint și unii maiștri a căror 
pregătire trădează o accentuată ră- 
minere în urmă și care nu fac mai 
nimic pentru a ține pasul cu reali
zările progresului tehnic în meseria 
pe care o practică. S-a arătat cu 
acest prilej că au fost organizate in 
uzină Aimeroase cursuri pentru ri
dicarea calificării și perfecționarea 
cunoștințelor profesionale. Superfi
cialitatea în alegerea tematicii, in 
dasfășurarea cursurilor a subminat 
eficienta acestei forme de invăță- 
mint. Vorbitorii au subliniat că de 
această situație regretabilă se face 
direct răspunzător comitetul de 
partid, secretarul său, tovarășul Ște
fan Nan.

Principala calitate a dezbaterilor de 
ieri constă Insă in faptul că. in mo
dul cel mai sincer, comuniștii uzinei 
au relevat in primul rînd răspunde
rea personală ce Ie revine în prolife
rarea slabei calități la unele ‘produ
se. Ei au analizat profund rezervele 
și posibilitățile ce există pentru re
punerea grabnică a lucrului de buni

calitate în drepturile sale, pentru 
reafirmarea bunei reputații muncito
rești de care s-a bucurat pină nu de 
mult harnicul colectiv ploieștean.

— Uzina, a arătat în Încheierea 
dezbaterilor tovarășul prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Prahova, Ion Catrinescu, are comu
niști încercați. Deopotrivă, ea dispu
ne de numeroși maiștri, ingineri și 
muncitori cu o bună pregătire pro
fesională. Tocmai acest colectiv ex
perimentat poate repune lucrurile pe 
făgașul cel bun, pe făgașul recoman
dărilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului. Rămîne numai 
ca fiecare om al uzinei să simtă per
manent pe umerii săi înalta respon
sabilitate a produselor fabricate.

Amplul program de acțiuni adoptat 
de plenară, așa după cum a reieșit 
din discuții, va fi transDus în viață 
punct cu punct, chiar din zilele ce 
urmează. Aplicarea întocmai a mă
surilor stabilite va trebui să asigure 
realizarea, in această lună, htit a În
deplinirii exemplare a planului, cit 
și asigurarea unei înalte calități a 
produselor. Evident, este de datoria 
centralei industriale tutelare, a mi
nisterului de resort — care pe bună 
dreptate au fost criticate in plenara 
comuniștilor de la întreprinderea de 
utilaj chimic Ploiești,, pentru unele 
tărăgănări în asigurarea bunei apro
vizionări, precum și a dotării cu 
S.D.V.-uri și mașini-unelte — 8s 
sprijine eforturile colectivului In ac
țiunile ce urmează să le Întreprindă 
neîntlrziat. Pentru faptul că directo
rul uzinei. Gyuri Ioan, a dovedit 
grave neajunsuri In conducerea acti
vității productive, că nu a luat toate 
măsurile necesare pentru asigurarea 
unei calități corespunzătoare a pro

duselor, plenara activului de partid 
a hotărit eliberarea sa din înaltul 
post ce-1 deținea. De asemenea, a 
fost eliberat din muncă și inginerul 
Romeo Duță, șeful servicitilui C.T.C. 
al întreprinderii.

Dezbateri exigente asupra celor 
constatate de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu în vizita sa la- Combi
natul de îngrășăminte azotoase de la 
Tirgu-Mureș au avut loc si în ca
drul ședinței Comitetului județean 
de partid Prahova cu activuL Pri
mul secretar, tovarășul Ion Catri
nescu. prezentind o informare, a în
fățișat concluziile desprinse de că
tre organul de partid județean în 
urma celor remarcate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la combinatul 
„Azomures". privind livrarea de că
tre .uzina ploiesteană de utilai chi
mic â unor instalații executate ne
corespunzător. si fără, a .fi supuse 
controlului de funcționalitate si ca
litate.

în urma dezbaterilor, cei prezenți 
au adoptat un plan — cadru de mă
suri menit să orienteze activitatea 
organizațiilor de partid, a comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii 
din întreprinderile județului Pra
hova pentru înlăturarea deficiențe
lor privind calitatea produselor • și 
realizarea în condiții calitativ supe
rioare a sarcinilor de plan pe anii 
1973—1974. Planul cuprinde acțiuni 
largi in direcția perfecționării teh
nologiilor de fabricație; cit si măsu
rile necesare efectuării controlului 
si probelor funcționale la lumizorl, 
îmbunătățirii activității cursurilor 
de calificare și perfecționare a pre
gătirii profesionala, creșterii răspun
derii muncitorești pentru Cecard e 
produs fabricat.



viața internațională
Solidaritate cu militanții pentru

libertate din Africa de Sud
AGENEVA - (Co 

gerores transmite) 
rial al O.N.U. nrivind problema no
bilei! de auartbeid a dat publicității 
n declarație in care cheamă la acțiuni 
mu efirace in favoarea eliberării 
luptătorilor împotriva politicii re
gimului rasist de la Pretoria, deținuți 
In Republica Sud-Afruană. Evo- 
cmd faptul că. de la editarea de că- 
Ti e Adunat ea Generală a O.N .l . la 
11 octombrie 1963. a rezoluției in la- 
voarea militantilor sud-afrirani su
puși persecut iei regimului de la Pre
toria. a trecut aproape un deceniu, 
declarația arată că in această pe
rioadă. in ciuda documentelor adop
tate de Națiur ie. numeroase
procese au f< 
mill tantil

persoane au fostR.S.A.. iar mii de 
închise si torturate.

Declarația se pronunță pentru la- 
icnsificavea eforturilor intreprinse pe 
plan internațional, in favoarea pune
rii in libertate a membrilor mișcării 
de eliberare națională din R.S A.. an
gajați in lupta împotriva politicii de 
apartheid. Comitelui special al O.N.l’. 
adresează un apel pentru celebrarea 
pe plan internațional, la 11 octombrie 
1973, a unei zile de solidaritate cu 
luptătorii împotriva politicii rasiste 
a regimului sud-african. supuși mă
surilor represive ale autorităților de 
la Pretoria și pentru sprijinirea cu 
tot mai multă vigoare a acțiunii in
ternaționale in favoarea cauzei legi
time a militanților pentru libertate 
din Africa de Sud.

ate împotriva 
liberi ale

unor mani-zi!e străzile capitalei arqentinene au fost scena 
simpatie față o'e alegerea lui Juan Peron în funcția de pre
torii. în fotografie : aspect din timpul unei demonstrații, înțârii. în fotografie : aspect din timpul 

fața Palatului guvernamental

nțiile de presă
Prezidiului 

.ai Național 
.rin Vietnamul 

edintele Consiliului
pe i’ngă Guvernul 

’revizorii, al RepublI- 
—• i de Sud. Nguyen Huu 

leiat vizita de stat pe 
at-o in Tanzania, nle- 

prtala Ugandei. Kam-

lui. Participanții (peste 150 de cer
cetători și oameni de știință din 40 
de țări, printre care si România) au 
dezbătut in cadrul ședințelor ple
nare sau al grupelor de lucru tema 
„Trebuințe umane : societăți noi ; 
tehnologii de sprijin".

IRLANDA DE NORD

NEGOCIERI INTRE
FORMAȚIUNILE

POLITICE MODERATE
LONDRA 30 (Agerpres). — La 

Londra s-a anunțat efi negocierile 
oficiale intre formațiunile politice de 
tendință moderată din Irlanda de 
Nord, reprezentînd comunitățile ca
tolică și protestantă, vor începe la 
5 octombrie a.c., la Bt Ifast. Consa
crate în primul rind formării unui 
Consiliu executiv in Ulster, ele se 
vor desfășura sub egida secretarului 
de stat brilanic pentru Irlanda de 
Nord, William Whilelaw. La nego
cieri vor participa reprezentanții 
Partidului Unionist (protestant), al 
cărui lider este Brian Faulkner, fost 
prim-niinistru al Irlandei de Nord, ai 
Partidului Laburist Social-Democrat 
(catolic), condus de Gerry Fitt, și ai 
Partidului Alianței (formațiune poli
tică a cercurilor moderate protestan
te și catolice).

Reamintim că inițiativa acestor 
negocieri aparține atit lui William 
Whitelaw. care a prevăzut-o in pro
gramul său de soluționare a crizei 
din Irlanda de Nord, cit și Partidu
lui Laburist Social-Democrat, care, 
in urmă cu citeva zile, a propus din 
nou organizarea lor cit mai urgentă.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să transmit că la Belfast, capitala 
Irlandei de Nord, au avut loc noi 
atentate cu bombe detonate la bor
dul unor automobile plasate in dife
rite puncte ale orașului. Aceste acte 
de violență nu s-au soldat cu victi
me. dar unele dintre explozii au 
provocat daune materiale importante 
clădirilor din zonele unde s-au pro
dus.

Pe de altă parte, la Londonderry, 
un soldat britanic a fost grav rănit 
cu un foc de armă, intr-un cartier 
catolic al localității, după ce, timp 
de aproximativ două luni, in această 
localitate nu se mai înregistraseră 
atentale împotriva forțelor militare 
britanice.

transmit
Guvemele R. P. Ungais 

și Republicii Filipine au 
hotărit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă.

ZIUA NAȚIONALĂ
IN PREAJMA CONFERINȚEI NAȚIONALE 

A PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT POLONEZ

de partid la
VARȘOVIA. (De la corespon- 

dental nostru). In întreaga 
lonie se desfășoară j 
vederea primei Conferințe ț 
(tonale a P.M.U.P., menită, 
facă bilanțul perioadei . ' 
jumătăți a cincinalului si 
traseze noi sarcini pentru 
tensificarea dezvoltării econo
miei și realizarea obiectivelor 
trasate de Congresul al Vl-lea 
al partidului.

Intre diferitele acțiuni de 
masă întreprinse in acest sens 
se degajă, prin amploarea ei, 
cea care a avut loc duminică, 
cind întregul partid — peste 
două milioane de membri și 
candidați. — au efectuat o zi 
de muncă voluntară. O mare 
parte dintre ei au lucrat di
rect in producție pentru a adu
ce un aport suplimentar la

ntreaga |Po- 
pregâtirl in 
\ferințe Ka- 

...ji să 
primei 

să 
in-

A REPUBLICII CIPRU

muncă voluntară
sporirea volumului acelor pro
duse care suit deosebit de so
licitate pe piața internă și ex
ternă. La alte întreprinderi in
dustriale. precum și pe marile 
șantiere, comuniștii și candida
ta de partid au fost angajați 
la depozitarea in bune condiții 
a materiilor prime, la rcame- 
najarea și conservarea "
rilor de acces etc.. In același 
timp, in orașe sute de mii de 
oameni au participat, la con
struirea unor obiective de folos 
obștesc — spitale, școli, la a- 
menajarea spatiilor verzi și 
recreative. La sate, organizațiile 
de partid și-au concentrat 
forturile îndeosebi asupra mo
dernizării drumurilor.

drvmu-

€-

Gh. CIOBANU

Situația din Chile
SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager- 

preș). — In capitala tării si in dife
rite localități din Chile continuă per
chezițiile in masă pentru descoperi
rea si arestarea conducătorilor par
tidelor si organizațiilor Unității 
Populare. Posturile de radio si de 
televiziune transmit în permanentă 
lista persoanelor urmărite, printre 
care se numără Carlos Altamirano, 
secretarul general al C.C. al Parti
dului socialist. Orlando Millas, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. al 
P.C. din Chile, precum si Luis Fi
gueroa. președintele Centralei unice 
a oamenilor muncii (C.U.T.).

De asemenea, după cum relatează
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Excelenței Sale Domnului
Arhiepiscop MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru
NICOSIA

Sărbătoarea națională a Republicii Cipru îmi oferă plăcutul prilej 
adresez Excelenței Voastre, in numele Consiliului de Stat al Repu-să adresez Excelenței Voastre, in numele Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele 
mai cordiale felicitări și urări de fericire personală, de progres și pros
peritate pentru poporul cipriot prieten.

Îmi exprim speranța că relațiile de prietenie, colaborare și respect 
reciproc, statornicite intre țările și popoarele noastre, se vor dezvolta 
în viitor și mai mult, in interesul reciproc al acestora, al păcii și co
laborării în regiunea noastră și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

iul ministru al Indiei,
Gandhi, s-a referit — în ca

linei conferințe — la poziția 
.-nulul său privind problemele 
.ce și economice ale țării. Rele- 

1 succesele înregistrate pe calea 
.lizârii unei economii puternice, 
cmierul indian a subliniat, printre 

altele, că ,jiu se poate ajunge la o 
democrație reală atila timp cit ex
ploatarea nu va fi lichidată".

Partidul laburist, de 
țîe. din Marea Britanic se va 
luni, in cadrul conferinței sale a- 
nuale. la Blackpool. Delegații vor 
dezbate programul partidului in ve
derea alegerilor generale ce se vor 
desfășura anul viitor.

reuni.

K1 X-lea Congres al Par
tidului Democrat clin Gui- 
H®63, 08176 3 exanunat planul cin
cinal de dezvoltare a economiei ță
rii pe anii 1973—1978, și-a încheiat 
lucrările la Conakry.

Un comunicat sovieto-ir- 
lCindCZ aemnat York de
Andrei Gromiko, ministrul de ex
terne al U.R.S.S., și Garret Fitzge
rald, ministrul de externe al Re
publicii Irlanda, anunță că cele două 
țări au hotărit să facă, intr-un viitor 
apropiat, schimb de reprezentanțe 
diplomatice la nivel de ambasade.

Un contract * (ost S€mnat 
între organizația poloneză de comerț 
exterior „Elektrim" si concernul a- 
merican „Westinghouse". în baza 
acestuia partea americană va livra 
documentație de producție si tehno
logică in vederea producerii în Po
lonia a unor disiunctoare si instala
ții pentru distribuția curentului de 
joasă tensiune.

Ambasadorul suedez Gu
nnar Jarring se va rctrage din 
activitatea diplomatică la sfirsitul 
lunii octombrie, dar isi va păstra 
calitatea de reprezentant special 
pentru Orientul Apropiat al secreta
rului general al Organizației Națiu
nilor Unite.

In localitatea Frascati, 
din apropierea Romei, s-au desfășu
rat lucrările Conferinței mondiale 
de cercetare a viitorului, organizată 
de LR.A.D.E.S. (Institutul italian 
Dintru cercetări aplicate, documen
tare și studii). în colaborare cu Co
mitetul permanent al Conferințelor 
mondiale pentru cercetarea viitoru-

Prima conferință afri
cană în problemele petro
lului urmează să se țină între 
2—13 februarie 1974 la Tripoli. Con
ferința urmează să dezbată mijloa
cele destinate să asigure utilizarea 
resurselor de petrol si de alte hidro
carburi de oe continentul african. 
Ea va examina, de asemenea, pro
blemele legate de comercializarea a- 
cestor resurse. Drecum si aspectele 
colaborării in domeniul Detrolier 
dintre tarile africane.

Expoziția internațională 
d® cnrî® de 13 Sofi3, la care au 
participat 72 de firme și 560 de edi
turi din 29 de țări, și-a inchis por
țile. România, in ale cărei standuri 
peste 450 de titluri au reprezentat 
toate cele 25 de edituri românești, 
s-a bucurat de o mare atentie atit 
din partea vizitatorilor, cit si a spe
cialiștilor. La concursul inițiat de 
organizatori pentru „Cele mai fru
moase cărți de autori bulgari tra
duse si editate în străinătate", 
crarea „Cibernetică și economie' 
părută in Editura politică a primit, 
pentru ..Cea mai bună execuție ar
tistică si poligrafică", o diplomă.

lu- 
a-

La Delhi, intr-o margine Îmbră
ca-a in gazon și presărată cu ar- 
l-^iști. se înalță pină ia 80 de me
ri. cu cele cinci etaje dantelate in 
piară roșie, turnul lui Qutab, nu
mai at printre minunile arhitectu
rale ale îndepărtatului trecut in
dian. In apropiere se află nu mai 
puțin vestita coloana metalică cu 
c .am etnii de circa 40 cm și înal
tă de 8 metri. Nu a prins nici
odată rugină — specialiștii afir
mă că puritatea excepțională a 
metalului il ferește de oxidare — 
iar cele sase versuri sanscrite, din 

închinată regelui legen
da. par tot atit de proas- 
u ziua cind au fost să- 

cu un mileniu si jumătate
unică pmtru ace

le timpuri, coloana aceasta rămi- 
ilt de 
.’are a- 
ji. tot- 

asatură de Uni- 
arâ la tehno- 
ouă. cea care 
mța cu peste 
irmă. a ințe- 

e viitor trebuie 
astfel, in 
Ramayanei 
ouă de fau

de furnale si 
ale

țara Mahal 
s-a format 
rari — con}, 
uzine, templi. contemporane 
progresului jp bunăstării. 

Pentru .noi. prosperitatea 
nă inabile de toate otel mult, 
lai mult, imj spunea insotito- 
aea. G. Singh, la începutul u- 
ungi călătorii de documentare 
estul tării. în 1970 — spunea 
•ferindu-ge la date statistice — 

sumul de oțel revenea in In- 
pe locuitor, la r.umai 12 kg. 

țâri cu industrie dez- 
la 600—700 kg.

. tară cu o popu- 
iDtă spre 600 de 

subdezvoltarea, anal-

in-

fabetismul și celelalte moșteniri ale 
secularei exploatări coloniale, a- 
cestei probleme i se acordă o im
portanță vitală.

Intr-adevăr. pretutindeni se în- 
tilnesc astăzi in India mărturii ale 
preocupării de a se moderniza 
structurile economice. în pas cu

— bogată in cărbune, fier si alte 
minereuri. Ne îndreptăm spre un 
asemenea centru industrial, relativ 
recent intrat in construcție. Cobo- 
rim spre sud și aterizăm la Ranchi, 
pe un platou întins — peste 600 m 
altitudine — denumit Chotanagpur, 
..țară a lacurilor si legendelor".

Cea de-a patra Confe
rință balcanică pe teme e- 
col'ogice a “vut loc la Atena' 
Specialiști din Bulgaria. Turcia. Iu
goslavia. România si Grecia au exa
minat probleme de interes < 
privind protecția culturilor 
cole. precum si protecția 
potriva poluării mediului, 
vind importanta lucrărilor, 
fisurate in spiritul dorinței reciproce 
de dezvoltare multilaterală a relații
lor dintre tarile regiunii, ziarul grec 
„Elefteros Kosmos" scrie, între al
tele. că această conferință a dovedit 
cit de largi sint încă posibilitățile 
de colaborare ale țărilor balcanice.

Maișul spre Besangon. 
Aproximativ 100 000 de persoane au 
participat la „marșul spre Besan- 
țon". organizat, in sprijinul revendi
cărilor salariaților de la fabrica de 
ceasuri „Lip". Din toate regiunile 
Franței au sosit la Besangon nume
roase delegații, care, după ce au stră
bătut intr-un lung șir orașul, au luat 
parte la o adunare. Participanții la 
manifestație au declarat că sprijină 
revendicările salariaților de la „Lip", 
reafirmindu-și hotărîrea de a con
tinua lupta pentru drepturile 
citorești.

Pentagonul ’ anun‘at re,ra-

comun 
agri- 

i im- 
Rele- 
des-

mun-

de 15gerea unui al doilea grup 
bombardiere ..B-52" din insula Guam, 
participante, in ultimii ani. la opera
țiunile militare din Asia de sud-.es t.

fl încetat din viață unul 
dintre marii poeți contemporani de 
limbă engleză. Wystan Hugh Auden. 
Născut in Anglia, in 1907. Wystan 
Hugh Auden s-a stabilit, in 1939. in 
Statele Unite. Recunoașterea calități
lor operei sale literare a fost încu
nunată prin acordarea titlului de 
membru al Academiei de arte din 
S.U.A. și a Premiului Pulitzer pentru 
poezie (1948).

Cele mai vaste suprafețe revin 
celor trei mari clădiri ale „H.E.C." 
(Heavy Engineering Corporation), 
întreprindere de stat, unde se con
struiesc mașini grele și echipament 
industrial pentru dotarea unor fa
brici și uzine din alte ramuri, vi
tale pentru procesul industrializă-

Replică peste milenii
la „coloana de oțel“

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN INDIA

transformările înnoitoare din toa
te domeniile de activitate. Pe par
cursul planurilor cincinale au fost 
obținute rezultate remarcabile in 
făurirea si dezvoltarea unei indus
trii naționale, in care rolul hotă- 
ritor este acordat industriei grele. 
Pornind astfel de la realitățile In
diei contemporane se investesc 
forțe și energii creatoare in valo
rificarea imensului potențial uman 
și materia] al acestei țări milena
re. pe calea progresului 
rii nivelului de trai al 
lui.

...De la Patna, pină 
galul de Vest și Orissa 
o puternică zonă industrială — de
numită de altfel ..Ruhrul Indiei"

și ridică- 
poporu-

la Bea- 
se Întinde

Păduri nesfirșite se pierd in zare, 
pină în munții din nord. In desi
șurile încă neexplorate complet, 
unde populația tribală nu este cu
prinsă in datele recensământului 
decit cu aproximație, trăiește o 
faună bogată, din care nu lipsesc 
elefanții sălbatici și marele tigru 
de Bengal. Populația locală. „Adi- 
vasi“. ale cărei triburi principale 
ca ..Oraon“ și ..Munda". dețineau 
aceste meleaguri din vremuri 
imemoriale, a primit despăgubiri 
compensatorii pentru aceste pămin- 
turi. in mare parte defrișate, pe 
care s-au construit întreprinderi 
industriale moderne. Mulți dintre 
acești localnici au Intrat treptat în 
uzine, ca muncitori.

rii : siderurgie, ciment, chimie și 
petrochimie, îngrășăminte chimi
ce etc.

Trimite, de pildă, o gamă largă 
de echipamente sofisticate centrelor 
metalurgice de la Durgapur. Bhilai. 
Rourkela și este principalul furni
zor al marilor oțelării de la Bo- 
karo, situat la vreo 80 km distan
ță. Despre aceasta din urmă, direc
torul general S. C. Vadera îmi 
spunea : ..Este creația noastră și 
vom continua să-i furnizăm echi
pament pină va avea capacitatea 
proiectată — adică de 4 milioane 
tone anual, iar apoi să-i sprijinim 
dezvoltarea 
tone. Avem 
să realizăm

pină la 5.5 milioane 
un rol cheie: trebuie 
un titm de dezvoltare

agenția France Presse. amiralul Lo
renzo Gotuzzo. ministru de finanțe 
al guvernului format după lovitura 
de stat militară, a anunțat anularea 
sporului de salarii care urma să fie 
acordat, de la 1 octombrie, munci
torilor si funcționarilor, prin hotă- 
rirea guvernului lui Salvador Al
lende.

Agenția Associated Press relatează 
că iunta militară de la Santiago de 
Chile a anunțat concedierea rectori
lor tuturor universităților si numi
rea de rectori delegați ai noului 
guvern. De asemenea, a fost anun
țată reorganizarea completă a uni
versităților. Agențiile de presă apre
ciază că aceste măsuri au fost adop
tate în urma rezistentei pe care o 
opun centrele universitare noilor 
autorități.

Pe de altă parte. Banca Centrală 
din Chile a anuntat că au fost o- 
prite toate exporturile de produse 
naționale chiliene spre Cuba. A- 
ceastă măsură, precizează agenția 
France Presse. a fost aplicată și 
mărfurilor al căror export fusese 
anterior aprobat.

*
PRAGA. — La Praga a fost difu

zată declarația Federației Sindicale 
Mondiale care se pronunță pen
tru eliberarea lui Luis Corvalan. se
cretarul general al P.C. din Chile, și 
a tuturor democraților arestați in 
Chile și este adresat un apel cătr.e 
oamenii muncii din întreaga lume In 
vederea intensificării acțiunilor 
solidaritate în sprijinul acestei 
reri.
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ce-

★

BERLIN. — In numele a 110 
ganizații naționale de tineret, Fede
rația Democrată Internațională a Fe
meilor a dat publicității o declara
ție de protest față de arestarea se
cretarului general al Partidului Co
munist din Chile.

or-

Poporul cipriot săr
bătorește astăzi ziua 
memorabilă a procla
mării- i independenței 
sale de stat. Incunu- 
nind lupta de milenii 
a poporului cipriot îm
potriva oprimării stră
ine, acest act, de la care 
se împlinesc 13 ani, a 
deschis orizontul unei 
noi etape istorice, de 
dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare. Acor
durile internaționale 
prin care a fost re
cunoscut noul statut 
al insulei — deși im
perfecte. purtind am
prenta unor presiuni 
străine — au constituit 
totuși cadrul in care 
ciprioții au reușit să-și 
afirme voința de a trăi 
liber și independent, 
de a se dezvolta pe 
făgașul progresului e- 
conomic și social. Dru
mul parcurs în anii 
care au trecut de la 
eliberare arată că. in 
pofida a numeroase 
dificultăți și obstacole, 
Ciprul și-a menținut 
și întărit independen
ța. asigurind creșterea 
rolului său in concer
tul națiunilor. De ase
menea, cu toate încer
cările prin care a tre
cut. ca urmare a con
flictelor — artificial 
întreținute — dintre 
cele două comunități 
și. mai recenf. a acțiu
nilor teroriste puse la 
cale de adversarii in
dependenței țârii, a 
obținut o serie de rea
lizări remarcabile in 
dezvoltarea sa. Datori
tă hărniciei și talentu
lui poporului, orașele 
și satele țării, litoralul, 
cimpiile au căpătat o 
nouă înfățișare. Dacă 
la proclamarea inde
pendenței Nicosia, de

pildă. apărea mai 
mult ca o așezare ru
rală, ridicată printre 
vestigii coloniale, in 
prezent capitala Ci
prului apare ca un 
oraș in continuă în
florire și modernizare.

S-au făcut 
importanți în
voltarea economiei. 
Circa 40 de întreprin
deri ale industriei pre
lucrătoare 
construite 
perioadă, 
resursele locale și sa
tisfăcând în măsură 
crescindâ necesitățile 
interne și unele cerin
țe ale exportului, A 
fost dată in folosință 
o rafinărie, în timp ce 
nu departe de litoral 
se fac explorări in 
vederea depistării u- 
nor resurse proprii de 
țiței. A fost construit 
un combinat chimic, 
au fost elaborate pro
iectele unor noi între
prinderi. Actualul pro
gram economic de dez
voltare vizează redu
cerea treptată a im
porturilor de bunuri de 
consum. care pot fi 
obținute prin valorifi
carea resurselor insu
lei.

Schimbări evidente 
s-au produs și in agri
cultură. Construirea u- 
nor rețele de baraje și 
bazine de acumulare 
a făcut ca întinse su
prafețe să nu mai de
pindă exclusiv de na
tura deosebit de zgîr- 
cită față de pămîntul 
veșnic însetat de apă. 
Terenuri aproape de- 
șertice au fost acope
rite cu livezi de citri
ce. care aduc țărăni
mii și statului venituri 
importante. Lucrările

au fost 
în această 

valorificind

irigații se extind 
_  de an.

Preocupărilor po
porului cipriot de a-șL 
face continuu țara mai/- 
roditoare, mai bogată, 
de a-și moderniza via
ța, ii corespunde, pe 
plan extern, politica de 
pace și colaborare cu 
toate țările, promovată 
activ de guvernul pre
ședintelui Makarios.

Poporul român este 
legat de poporul ci
priot printr-o priete
nie trainică. România 
și-a manifestat in per
manență solidaritatea 
față de lupta poporu
lui cipriot pentru cu
cerirea. menținerea și 
consolidarea indepen
denței naționale, a- 
cordind in acest sens 
republicii un sprijin 
activ pe plan politic 
și diplomatic. Produce 
vie satisfacție faptul 
că relațiile dintre cele 
două țări se dezvolta 
continuu, că schimbu
rile de valori materia
le și spirituale cunosc 
o linie ascendentă in 
avantajul reciproc, 
precum și al cooperă
rii internaționale. E- 
xistă, desigur, posibi
lități de a extinde le
găturile de colaborare, 
de a conlucra mai ac
tiv pentru promovarea 
telurilor independen
ței, securității și păcii 
în lume.

Ziua națională a 
Ciprului oferă poporu
lui român plăcutul 
prilej de a-și reînnoi 
sentimentele de prie
tenie și stimă pe care 
le nutrește față de po
porul cipriot, împreu
nă cu cele mai bune 
urări de prosperitate 
și pace.
AI. CAMPEANU

de 
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PRAGA. — Secretariatul Uniunii 
Internaționale a Studenților a dat 
publicității o declarație in care, se 
cere eliberarea imediată a lui Luis 
Corvalan și încetarea represiunilor 
din Chile, exprimindu-se protestul 
tinerimii universitare față de astfel 
de acțiuni.

★

PARIS. — Docherii portului Le 
Hâvre au refuzat să efectueze opera
țiunile de încărcare a unui transport 
cu piese de schimb pentru avioanele 
de vinătoare „Mirase IV". destinat 
regimului chilian. Un purtător de 
cuvint a declarat că acțiunea a fost 
orsanizată în semn de protest față 
de lovitura de stat militară.

de 10 la sută anual în industria 
metalurgică". In cursul convorbirii, 
dinamicul conducător al întreprin
derii, care cunoștea eforturile 
României în domeniul siderurgiei 
și, in general, in direcția dezvol
tării industriale, mi-a spus că In
dia urmează, potrivit planului 
cincinal, să ridice capacitatea de 
producție în industria metalurgică 
la 18,7 milioane tone în 1975, o- 
biectivele ulterioare pe termen 
lung fiind de 29 milioane tone in 
1985 și aproximativ 100 milioane 
tone anual la sfirșitul acestui secol.

Replică peste milenii la „coloa
na de oțel" de lingă Qutab Mi- 
nar. H.E.C. nu este complet termi
nată. Cind va fi, va avea aproape 
20 000 de salariați. inclusiv 2 000 de 
ingineri. Are de pe acum un insti
tut de pregătire a cadrelor, prin 
care trec anual mii de ucenici și 
muncitori, laboratoare moderne do
tate cu raze X și gamma, detec
toare sonice. spectroscoape etc.

Proiectat odată cu uzinele, a luat 
ființă orășelul Jagannathanagar. al 
întreprinderii „H.E.C.", cu peste 
16 000 de case pentru salariați! a- 
cesteia. Cu toate facilitățile și atri
butele unei vieți civilizate, la mar
ginea junglei : hoteluri și școli, spi
tale. magazine, creșe, cinematogra
fe. maternitate, parcuri, străzi as
faltate. La plecarea din Ranchi, în 
drum spre aeroport, o mare aflu
ență de oameni blocase drumul : se 
inaugura un cinematograf modern. 
Intr-adevăr. .,H.E.C.“ a devenit un 
focar al progresului și tobele flă
căilor Adivasi anunțau această ves
te bună, seară de seară, ca să afle 
toată regiunea Chotanagpur. între
gul stat al Biharului și chiar mai 
departe...

Liviu RODESCU

★

Ministrul afacerilor
Republicii Socialiste _______ ,
George Macovescu, a trimis o tele
gramă de felicitare domnului J.

externe al 
România,

★

ministrul afacerilor
★

Christophides, _______  _______
externe al Republicii Cipru, cu pri
lejul sărbătorii naționale a acestei 
țări.

• DE PRETUTINDENI •
ATENȚIE LA DEFRIȘAREA 

JUNGLEI !
putea înlocui, în cazurile de surdi
tate in care nu este lezată urechea 
internă, protezele auditive obiș
nuite.

28 de savanți de renume au în
tocmit un vast studiu asupra con
secințelor nefaste pe care le pro
voacă defrișarea junglei in Africa 
și America de Sud. In lucrarea ior 
intitulată „Ecosistemele forestiere 
tropicale din Africa și America de 
Sud" ei precizează că, in pofida de
corului luxuriant, solul junglelor 
suferă din pricina carențelor în 
substanțe nutritive agricole. Aceste 
substanțe nu se găsesc in pămint, 
așa s-ar putea crede, ci in plantele 
de la suprafața lui. Astfel. 70 la 
sută din substanțele minerale sînt 
înmagazinate in trunchiurile și 
frunzele copacilor. Numai regiunile 
aluvionare prezintă interes pentru 
agricultură. In rest, jungla odată 
defrișată se transformă treptat in 
savană...

PLOAIE CU BATRACIENI

O ploaie cu broscuțe s-a abătut 
zilele trecute asupra localității 
franceze Correns. Locuitorii acestui 
sat au constatat că odată cu stropii 
de ploaie, cădeau din cer și bros
cuțe de dimensiunile unor muște 
mai mari. Batracienii au fost atic 
de numeroși incit au acoperit cal- 
darimul și partea carosabilă a stră
zilor.

Fenomenul, datorat trecerii prin 
această zonă a unor puternice tor
nade, care antrenează ouă și ani
male de talie mică din bălți și 
mlaștini, nu este prea rar in această 
regiune a Franței. în iulie trecut, 
tot la Correns a fost semnalat un 
fenomen asemănător.

„DINTELE CARE AUDE

Pentru o persoană afectată de 
surzenie, un „dinte" poate repre
zenta un canal de audiție supli
mentar. Acest dinte este de fapt un 
receptor miniaturizat, fixat in gură, 
in locul unui dinte lipsă. Un mic 
receptor-emițător. plasat in buzu
nar, permite captarea sunetelor, 
transmiterea lor la receptorul din 
gură, de unde acestea, traversind 
maxilarul superior, ajung in ure
chea internă.

Pus ia punct de către un grup de 
specialiști de la Universitatea din 
California, „dintele care aude" ar

SEMICONDUCTOR! 
DE VIAȚĂ LUNGĂ

. Cercetătorii societății „Nippon 
Electric Co." au pus la punct un 
semiconductor pentru laser care 
poate fi utilizat fără întrerupere 
timp de 3 000 de ore. Se știe că du
rata de funcționare a actualilor 
semiconductori 'atinge cel mult 1U0 
de ore. Recordul de utilizare 
al noilor semiconductori, po
trivit specialiștilor niponi, poate fi 
prelungit și mai mult. De altfel, 
ei intenționează să realizeze semi
conductori cu o durată de funcțio
nare de 10 000 ore.

TRENURI CU VITEZE... 
AERIENE

In capitala Ucrainei se află în 
curs de construcție un poligon pen
tru experimentarea trenurilor ul
trarapide, dotate cu motoare elec
trice lineare asincrone. Pentru în
ceput, pe o suprafață de 18 hectare 
se amenajează obiectivele destinate 
încercării trenurilor exprese, care 
vor circula cu viteze de peste o 
sută de kilometri la oră. Pe același 
poligon urmează să se construiască 
noi tronsoane pentru experimen
tarea trenurilor pe pernă de aer și 
a trenurilor pe pernă magnetică. 
Aici vor fi experimentate super- 
exprese, care vor dezvolta o viteză 
de 300—600 kilometri la oră.

„CURA DE ÎNTINERIRE1' 
A TURNULUI LONDREI

Turnul Londrei, unul dintre cgle/ 
mai vizitate obiective turistice ăle 
capitalei britanice, va fi inchis pen- 

■tru public, in vederea unor lucrări 
de reparații care urmează să du
reze doi ani. Vechi de șapte secole, 
celebrul monument a fost martorul 
unor evenimente cruciale pentru 
istoria Angliei. Printre ele amin
tim execuția, in 1483. a tinârului 
rege Eduard al V-lea și a fratelui 
său, in vîrstă de 9 ani, din ordinul 
lui Richard, duce de Gloucester.
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