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NU MAI SUFERĂ 1NTÎRZIERE
în Întreprinderile industriale se 

desfășoară în aceste zile ample ?i 
temeinice acțiuni pentru realizarea 
in bune condiții a planului econo
mic pe anul 1973. la toți indicatorii, 
precum și pentru definitivarea pre
gătirilor. in toate domeniile, in așa 
fel incit. în anul viitor, activitatea 
productivă să marcheze in conti
nuare progrese substanțiale, sâ se 
obțină noi și importante succese în 
îndeplinirea înainte de termen a 
cincinalului. Asemenea preocupări 
majore- menite sâ asigure un pu
ternic demaraj producției in anul 
viitor sint firești. Proiectul planu
lui pe anul 1974 se cunoaște dc a- 
proape 6 luni. Ca atare, așa cum 
s-a subliniat la recenta Consfătuire 
de 1* C.C. al P.C.R, cu primii se
cretari și secretarii pentru proble
mele organizatori ce ai comitetelor 
județene de partid și ai municipiu
lui București, s-au creat din timp 
premisele luării tuturor măsurilor 
pentru pregătirea multilaterală, 
tehnică și materială a activității e- 
onnomico-productive, pentru înfăp
tuirea sarcinilor de plan chiar din 
primele zile, din prima kună a anu
lai 1974.

O expresie elocventă a stadiului 
acestor pregătiri, a modului con
cret in care întreprinderile’ urmă
resc finalitatea eforturilor lor în 
perspectiva atit de apropiată a fi
nului viitor o constituie perfectarea 
contractelor economice ; contracte 
care, cum se știe, au un dublu rol, 
pe de o pațU». d« a asigura a- 
proviZiOnarea tehnico-materială a 
unităților și desfacerea produselor 
in conformitate cu obiectivele pla
nului național de dezvoltare, cu 
cerințele majore, prioritare ale e- 
conomiei și. pe de altă parte, de s 

k_______________

stabili in detaliu toate elementele 
care definesc raporturile dintre în
treprinderi și de care se ține 
seama în întocmirea programe
lor de fabricație, in organiza
rea transporturilor și depozi
tarea mărfurilor. Cu atit mai mult 
se cuvine să analizăm acum stadiul 
de perfectare a contractelor econo
mice. fundamentate riguros pe con
dițiile reale dc fabricație și livrare 
ale furnizorilor, pe necesitățile jus
tificate ale beneficiarilor, cu cit 
termenul limită legal prevăzut pen
tru încheierea unor asemenea ope
rațiuni a expirat, in momentul de 
fată relațiile contractuale dintre 
unități trebuind să fie definitivate.

Tabloul general al situației con
tractărilor este, la ora actuală, bine 
conturat, pozitiv in ansamblul său. 
Majoritatea întreprinderilor au emis 
proiecte de oontracte pentru cea 
mai mare parte a produselor pe 
care le vor fabrica, sau au și pri
mit de la producători contractele pe 
baza cărora urmează să se aprovi
zioneze in anul 1974. La unul din 
produsele principale ale economiei, 
metalul, de pildă, programele de fa
bricație s-au întocmit, în aceste 
zile furnizorii din metalurgie și 
beneficiarii din construcția de ma
șini. din alte sectoare aflindu-se 
in tratative directe pentru concre
tizarea obligațiilor reciproce. Mult 
avansate sint și contractările . la 
produsele chimice, precum și la cele 
realizate in unitățile din economia 
forestieră șl a. materialelor- de 'con
strucții. Acestea reprezintă tot fi
ți tea garanții ale unei viguroase ac
tivități productive în anul următor 
în ramurile amintite, care întăresc 
convingerea că sarcinile de plan —

cantitativ și calitativ superioare — 
vor fi realizate ritmic și in bune 
condiții din prima decadă, din pri
ma lună din 1974.

Dar și in aceste zile, citeva ur
gențe se impun cu acuitate in atit 
de vasta și complexa acțiune care 
este perfectarea contractelor eco
nomice. Importantă se dovedește a 
fi in momentul de față accelerarea 
studierii și semnării contractelor e- 
conomicc. Nu mai pot fi admise ca
zurile in care furnizorii intirzie 
încă trimiterea proiectelor de con
tracte, beneficiarii tergiversează 
discutarea problemelor asupra că
rora nu sint de acord cu producă
torii, iar forurile de resort ale par
tenerilor, centralele și ministerele, 
nu se grăbesc să se pronunțe in 
rezolvarea neînțelegerilor precon- 
trac’tuale. Asemenea deficiențe nu 
numai că provoacă neajunsuri, pre
lungind nejustifioat și arbitrar pre
cizarea programelor de activitate 
ale partenerilor in anul 1974, dar 
sint in flagrantă contradicție cu 
prevederile normative în vigoare. 
Cui servesc atari stări de lucruri ? 
De ce se tratează încă îngust astfel 
de probleme care privesc interesele 
generale ale unei ramuri sau alteia, 
ale economiei naționale in ultimă 
instanță ?

Cu riscul de a repeta, trebuie să 
reamintim comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii, factorilor de răs
pundere din ministere că disciplina 
de plan și contractuală este lege și 
ea nu. poate fi ocolită sau. nesocoti-, 
tă de nimeni, de nici un cadru de 
conducere din întreprinderi, din fo
rurile de resort ale acestora. Prac
tica arată că. adeseori, nu condițiile

La Reșița a avut loc, vineri, 
festivitatea depunerii pietrei 
inaugurale a fundației primei 
fabrici de reductoare din țara 
noastră, important obiectiv in
dustrial, care se realizează pe 
baza contractului de constituire 
a societății mixte „Reșița- 
Renk“, semnat la Oberhausen, 
in prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
întreprinse in vara acestui an 
in Republica Federală Germania;

Formă reciproc 
de cooperare, societatea 
„Reșița-Renk“, în

avantajoasă 
mixtă 

„neșița-xienti “, in care pavica 
română deține 51 la sută din 

social, dă expresie 
dorinței manifestate de ambele 
părți pentru adîncirea relațiilor 
de colaborare tehnico-econo- 
mică de lungă durată.

(Agerpres)

capitalul

Tehnologii moderne 
de turnare

La Uzina mecanică din Timișoara, întreprindere de tradiție în industria 
țării, se realizează o gamă largă de produse de un ridicat nivel tehnic 
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• Focul ar fl mal Ief
tin dacă s-ar face ți pu
țină risipă de spirit 
gospodăresc • Efortul 
pentru eficiență și pro
blema indicatorilor e- 
conomicl • Cîteva ob
servații privind Inter
pretarea și aplicarea 
unitară a legislației 

muncii

Acordul global în I.A.S.
Rezultate care pledează pentru generalizarea

acestei forme de organizare și retribuire a muncii

Județul Bacău a îndeplinit 
planul pe primii trei ani

ai cincinalului
BACAU (Corespondentul „Scân

teii". Gheorghe Baltă) : Ieri, colec
tivele de oameni ai muncii din în
treprinderile industriale ale jude
țului Bacău au raportat realizarea 
sarcinilor de plan pe primii trei an: 
ai cincinalului, cu 37 de zile mai 
Zsrane, Acest avans va permite 
ca, pină la finele anului, să se ob
țină o producție industrială supli
mentară in valoare de 1 235 000 000 
lei, concretizată in produse de mare 
însemnătate pentru economia națio
nală : 200 milioane kWh energie
electrică, 6 000 tone cărbune, 4 200 
tone țiței, 160 000 tone produse pe
trolifere. 14 500 tone cauciuc sintetic 
și mase plastice. 3 000 tone hirtie. 
1 300 000 mp țesături, mobilă în va
loare de peste 81 milioane lei ș.a. 
Cele mai bune rezultate le-au în
registrat chimiștii din Eoraești. 
textiLștii din Bacău și Buhuși. co

lectivul întreprinderii de șuruburi, 
muncitorii întreprinderii de confec
ții. precum și forestierii din unită
țile ele exploatare a lemnului.

Raportând acest succes, Comitetul 
județean Bacău al P.C.R. a adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune printre altele : „Vă asigu
răm. mult stimate tovarășe secretar 
general, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru punerea în valoare 
a întregului potențial tehnic și u- 
man. că vom acorda o atenție deo
sebită aplicării măsurilor ele în
semnătate națională privind dez
voltarea bazei energetice și folosi
rea judicioasă a combustibililor și 
energiei, urmând ca pină la sfirși- 
tul anului să economisim peste 
30 000 tone combustibil convențional 
și aproximativ 100 milioane kWh 
energie electrică".

EU Șl NOI
r

cu personaje (intr-altfel 
că sint robite de volup-

Ne intilnim destul de des 
merituoase) care, nu numai 
tatea de a spune eu acolo unde s-ar cuveni să ne pro
pună firescul noi, dar care ajung să confunde total a- 
portvl lor ți al colectivității, pârindv-li-s ■ că ei sînt
promotorii unor universale mișcări. A-și îndeplini o- 
bligațiile de serviciu (pentru care există clasice retri
buții) devine pentru ei un merit strict personal care 
s-ar cuveni onorat cu temenele de rigoare, cu vorbe 
supuse, lunecoase ori cu mai substanțiale „argu
mente0.

— Ți-am dat trei locomotive ! — ii zice el șefului de

PICĂTURA DE CERNEALĂ
depou — n-a fost, ușor, dar m-am făcut luntre ți punte 
si uite că am reușit.— Ți-am dat buget, gata, descurcă-te :

_  Să mă uit prin magazii : poate mai găsesc pentru 
tine vreun excavator !

— Eu ți-am dat tie trei posturi de contabil, da-mi 
ți tu mie un tractor disponibil că mi l-a cerut un fost 
coleg de liceu, băiat bun ți el...

Și ața mai departe.
Dar cit de departe ? , . , , . .
Ritualul n-ar trebui să aepațească ae fel condiția 

unei mucalite scenete dc serbare școlară : tu îmi ofert 
un lucru fiindcă ești obligat s-o faci, fiindcă acesta 
es1e pină una alta rostul tău sub stele, mr eu nap e- 
fac, mulțumindu-ti excesiv, că accept absurdul tirg 
propus.

Cit de departe e această absurdă infatuare, cu pri
mejdioase excrescențe in viata socială, această igno
rare a rolului ce-l are colectivitatea fată de superba 
modestie a omului simplu care poate rosti adesea, cu 
bucurie :

— Pe dnd făceam Bicaxul...
— Du-te să vezi Săvinețtii ! Eu i-am făcut...

Gheorghe TOMOZEI
I

in acord global. Co- 
crescut si veniturile

Din acest an, pe baza hotâririi a- 
probate in ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R, din 25 de
cembrie 1972, s-au introdus, in mod 
experimental, organizarea muncii și 
salarizarea in acord global a munci
torilor și a personalului tehnic, eco
nomic, de alte specialități și admi
nistrativ din întreprinderile agricole 
de stat. Măsura a fost bine primită 
de lucrătorii din I.A.S.-uri, deoa
rece mărimea retribuirii este In ra
port direct cu producțiile și rezulta
tele financiare obținute de fiecare 
lucrător in parte, precum și de între
prindere in ansamblul ei.

După cum am fost informați 
Departamentul întreprinderilor agri
cole de stat, in unitățile care a- 
plică de mai mult timp acordul glo
bal au fost obținute rezultate con
cludente pentru efectul stimulativ 
pe care il are această formă de re
tribuție. Experiența obținută permi
te generalizarea, chiar din anul care 
vine, a acordului’global In toate uni
tățile și in toate sectoarele, perfec
ționarea lui în direcția creării unor 
stimulente mai mari pentru sporirea 
producției și a eficienței acesteia. 
Tot atit de adevărat este și faptul(Continuare in pag. a Vil-a)

dovada 
o 

lucrare adevărată. Cu

la

Aspect de munca

alte cuvinte, arta

Al. CAPRARIUproblema
încă o

(Continuare 
in pag. a IV-a)

superioare 
ale Umbli

extrudate
nate neferoase „Laromet'

din 
făcut și

in aproape toate turnătoriile 
unităților siderurgice au fost 
puse la punct și extinse, in anul 
acesta, noi tehnologii perfecțio
nate de lucru. Intre acestea fi
gurează, de pilda, utilizarea u- 
nor prafuri speciale unguente, 
care duc la îndepărtarea goluri
lor de turnare și a tuturor im
purităților pieselor, precum și 
formarea și turnarea lingotle- 
relor de mare tpnaj ’ în ’ a- 
mestecuri pe bază de ciment ac
celerator de priză, măsbră ce 
înlătură complet cuptoarele de 
uscare, contribuind totodată la 
creșterea preciziei de dimensio
nare și rezistență a produselor.

că in unele întreprinderi agricole de 
stat nu s-a aplicat acordul global, 
iar în altele, pe parcursul anului, s-a 
renunțat la aplicarea lui, ceea ce, 
desigur, nu permite sâ se evidențieze 
ceea ce a fost bun și ce mal trebuie 
perfecționat in anul viitor. De aceea, 
considerăm că rezultatele obținute de 
acele întreprinderi agricole de stat 
care.au introdus salarizarea în acord 
global, experiența și observațiile 
care s-au putut desprinde trebuie 
cunoscute de către toți specialiștii și 
muncitorii din I.A.S. Aceasta va per
mite să se creeze, încă de pe acum, 
cadrul organizatoric și să se asigure 
baza materială necesară generalizării 
acordului global. în rândurile care ur
mează oferim experiența acumulată 
in aplicarea acordului global la cul
tura porumbului și creșterea păsări
lor, precum și unele observații cri
tice privind neajunsurile care s-au 
manifestat in cursul experimentării 
acestei forme de organizare a mun
cii. și. salarizare_

din cadrul întreprinderii de

ARTA DC A SCRII FRUMOS
Există o asemenea 

problemă — ca nece
sară și permanentă 
condiție pentru auten
ticul scriitor ? Si dacă 
ea există — din ce di
recții vin luminile 
neostenite, ce o țin 
mereu trează, mereu 
in atenția lucidă a 
profesionistului care 
vede In scrisul său 
realizarea unei misiuni 
sacre ?

Orice problemă — 
spune un mai vechi 
loc comun — este ex
presia unei Insatisfac
ții. Problema există — 
mai Intii intr-un con
text general de semni
ficații. Apoi, de la un 
moment la altul al 
unei literaturi, proble
ma poate să apară și 
cu înțelesuri mai 
direct legate de con
cretul imediat. Pri
vitor la 
de față al literatur 
noastre actuale - 
vizez, aici, mai 
poezia ce se scrie 
se publică acum — in
cidența acesteia cu 
proza a dus La rezul
tate din ce în ce mai 
contestate de critică și 
de cititori.
dată. astfeL se dove
dește că
artei de a scrie frumos 
există și. in consecin
ță, se cere rediscutată.

momentul
ii

- Si 
ales

Si

Desigur, a scrie fru
mos nu înseamnă nici 
apetență pentru calo- 
filie, nici situare pe 
poziții retrograd-este- 
tizante.

Cel care cercetează 
istoria literaturii ro
mâne constată că. încă 
de la începuturile ei 
mari, literatura aceas
ta și-a fixat, progra
matic, prin autorii ei 
pătrunși in universa
litate, setea de a se 
scrie frumos. Mă în
torc, pentru moment, 
la un Poet și la un 
Dramaturg — la Erni- 
nescu și la Caragiale 
— care, venind din 
unghiuri diferite, dar 
discutînd aceeași pro
blemă, se întîlnesc in 
piscul de lumină al 
unei identice concluzii. 
Pentru Eminescu, tea
trul este, în atributele 
lui esențiale, și tem
plul de cultivare a 
limbii naționale, a ce
lei mai frumoase limbi 
vorbite și scrise pe a- 
ceste plaiuri, ceea ce 
il face să spună. în 
fața nu puținelor lu
crări dramatice eșuate 
din vremea sa: „In 
teatrul românesc (i se 
pare că auzi citind pe 
cineva intr-o limbă pp 
care el n-o pricepe", 
în același consens, Ca
ragiale — cu adresă

foarte directă — no
tează intr-un articol al 
său: „Prin urmare, de 
la acest onor. Comitet 
teatral, bucățică ruptă 
din Academie, sîntem 
In drept a cere puțin 
respect pentru limba 
românească. Intiiul 
teatru românesc din 
țară, cirmuit de mem
bri din Academia ro
mânească, pe a cărui 
scenă se vorbește o 
limbă ce numai româ- 

' ncască nu-i, e cam' 
ciudat lucru, cc-i 
drept".

Cei doi sesizau — 
refractari purismului 
îngust ori calofiliei — 
faptul că. in fața sce
nei1, care devine loc pu
blic de întilnire, sînt 
sutele de mii de oa
meni veniți nu numai 
să cunoască desfășu
rarea unei trame dra
matice, dar — in ega
lă măsură — să de
prindă modul cel mai 
evoluat și armonios de 
a comunica între ei. 
Pentru o situație apa
rent particulară. a 
teatrului d!n vremea 
lor, cei doi reluau 
strălucitul și univocul 
testament al Văcâres- 
cului: „Creșterea lim
bii românești" și, im- 
olicft. „a patriei cin
stire".

De aici, ca primă

observație fundamen
tală, se impune ide- 
ea că arfa de a scrie 
frumos este, pentru 
scriitor, o necesitate 
cu semnificații națio
nale, colective. în vi
ziunea artistică a cla
sicilor noștri — și e- 
xemple se pot cita mai 
mult decit numeroase 
— nu numai intuitiv, 
ci bine descojit pentru 
a avea trup teoretic, 
era prezent gindul lui 
Gorki după care este
tica urmează să devină 
etica viitorului, adică.: 
„viața oamenilor n-nr 
fi dreaptă decit in 
măsura in care ea ar 
fi indestuiată de fru
musețe". Notez insă, 
imediat, că nu este 
vorba de forma Impe
cabilă a operei literare, 
de scrisul impecabil, 
pentru că in foarte 
multe cazuri acest im
pecabil este o îmbel
șugată ilustrare a me
diocrității. Și tot la 
această răscruce a dis
cuției notez formularea 
de aur a lui Vianu — 
după care: „Progre
sele inteligentei coin
cid piuă la un ounct 
cu cele ale limbii".

Aceste
progrese .....__
cristalizează și ele in 
și prin operele literare, 
care sint realități lrg-

petabile. Realizatorul 
unei opere literare dă 
acesteia o formă, 
in această bătălie 
materia — arta de 
scrie frumos este una 
din măsurile esențiale 
ale izbinzii. După cum 
s-a mai spus, forma 
artistică este o moda
litate de supunere a 
mecanicitâții naturii, a 
investirii acesteia . cu 
o anume plasticitate și 
cu o binedefinită indi
vidualitate. Arta de a 
scrie frumps se relevă, 
așadar, nu numai ca o 
necesitate ce servește 
o aspirație națională, 
colectivă, ci este și una 
din formele in care in
dividualitatea creatoa
re a scriitorului — in- 
fățișîndu-ni-se in iz- 
binzile ei superioare 
— dă plasticitate și 
individualitate distinc
tă materiei asupra că
reia se aplică. „Dacă 
ai făcut o lucrare fru
moasă — spune ace
lași Vianu — al obți
nut cel puțin o Ju
mătate 
că ai

La I.A.S. Stupina, Județul Constan
ța. s-a organizat aplicarea acordului 
global pe o parte din suprafața cul
tivată cu porumb. Rezultatele obți
nute sînt edificatoare și pledează 
pentru generalizarea acordului glo
bal. De pe cele 1877 ha cultivate cu 
■porumb, întreprinderea a realizat. în 
medie, cite 4 3G0 kg boabe la hectar, 
în condiții de ncirigarc. In fermele 
in care s-a experimentat acordul glo
bal, producția a fost mult mai mare 
decit in cele in care salarizarea s-a 
făcut in vechiul sistem. Astfel, ferma 
nr. 2 a obținut o recoltă medie de 
5 200 kg porumb boabe la hectar, iar 
ferma nr. 1 — cite 4 800 kg. 
schimb, celelalte 5 ferme, care 
au aplicat acordul global, pe o 
prafață de 1 240 ha au realizat, ... 
medie, circa 4 000 kg porumb boabe 
la hecțar, producție ce se situează 
sub nivelul planului și rezultatelor 
pe întreprindere. De remarcat ca 
ferma nr. 2, in care toți mecaniza
torii au lucrat in acord global, a ob
ținut și cea mai mare recoltă. Di
ferențe de producții se înregistrează 
și la ferma nr. 1, unde au lucrat in 
acord global numai două fonn?.ții de 
mecanizatori. Așa. de pildă, forma
ția condusă de Gheorghe Cobeașu a 
obținut 5 200 kg la hectar, iar aceea 
a lui Ion Radu — 4 920 kg. Pe restul 
suprafețelor, unde mecanizatorii nu 
au lucrat in acord global, producția 
medie a fost de 4 690 kg la hectar. 
Deci, producțiile medii de porumb 
sînt mai mari acolo unde mecaniza-

în 
nu 

sul- 
in

tonii au lucrat 
respunzător au _____
mecanizatorilor. La ferma nr. 2 me- 

- canizatorii vor incasa circa 11 300 lei 
in plus față de fondul de salarii pla
nificat. în timpul anului, mecaniza
torii au primit 80 la sută din drep
turile cuvenite pentru lucrările efec
tiv executate. Calcularea drepturilor 
totale și repartizarea sumelor cu1 
venite pentru depășirea planului de 
producție ee vor face la sfîrfitul a- 
nului.

Se știe că salarizarea In acord 
global se face pe baza tarifelor de 
plată stabilite la tona de produs sau 
la 1 000 lei producție. In cele două 
ferme, angajindu-se să muncească în 
acord global numai tractoriștii, tari
fele de plată la tona de porumb s-au 
calculat pe baza volumului de lu
crări executare mecanizat și a pro
ducțiilor planificate. La ferma nr. 2, 
de pildă, în momentul cînd s-a ho
tărât aplicarea acordului global, trac- 

.. .toriștil aveau dreptul .la un fond-de 
salarii planificat ae 62238 lei pentru 
lucrările care mai erau de efectuat 
mecanizat la cultura porumbului. îm
părțind acest fond de salarii la pro
ducția planificată, care este de 1518 
tone, a rezultat un tarif de plată de 
41 lei pe tona de porumb. Anul a- 
oesta există o situație oarecum soe- 
cială, prin aceea că acordul global ■ 
fost introdus numai din luna iunie. 
Dacă această formă de salarizare 
s-ar fi aplicat de la începutul anu
lui, atunci ar fi fost luate în calcul 
toate lucrările efectuate mecanizat la 
cultura porumbului. Principiul- de 
calcul rămâne același, numai că In 
acest caz tarifele de plată ar fi fost, 
evident, mai mari. Dar șl așa, ca ur
mare a depășirii planului de produc
ție, veniturile mecanizatorilor au 
crescut substanțial.

Acesta fiind primul an cînd se a- 
plică acordul global In I.A.S., ca la 
orice început, s-au strecurat și 
nele greșeli în organizarea produc
ției și a muncii. Lămurirea lor este 
absolut necesară pentru ca, pe viitor, 
astfel de situații să nu se mai repete. 
La ferma nr. 1. (jeși s-au constituit 
două formații de lucru, fiecare a- 
vînd repartizate anumite parcele cu 
porumb, producțiile planificate au 
fost aceleași, cu toate că potențialul' 
productiv al pămîntului este diferit. 
Din această cauză și tarifele de pla-

ii-

Ion TEODOR
(Continuare în pag. a Ill-a)

/Vo/ mașini și utilaje agricole
pe ogoarele țării

Pe ogoarele întreprinderii a- 
gricole de stat Ivâneș ti-Slobozia 
și-au făcut apariția, în toamna 
acestui an, primele 25 de com
bine românești pentru recoltarea 
porumbului știuleți. Fumizind • 
bune rezultate în timpul veri
ficărilor tehnice, prototipul com
binei a fost recent omologat, iar 
in momentul de față se fac pre
gătiri pentru fabricația de serie. 
Se prevede ca în anul viitor sâ 
fie livrate agriculturii aproxi-

mativ 1 000 de asemenea com
bine.

în ultimii ani, întreprinderile 
specializate din țară au asimi
lat, pe baza unor tehnologii mor 
cleme, originale, circa 350 de in
stalații și echipamente, mașini 
și utilaje agrozootehnice, ur- 
mînd ca în ultimii doi ani ai 
cincinalului să intre in fabrica- . 
ție încă 80 de tipuri de mașini, 
eu utilizări în toate comoarti- 
mentele agriculturii. (Agerpres)

Reportaj din actualitatea 
socialistă a tării 

O DUBLU FORAJ IN PROFUNZIME 
• SATUL DOBROGEAN ÎNVAȚĂ
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FAPTUL 
'DIVERS I- - - - - - -
I Cu materia
lul clientului, 
fără... client

Se moi infimpli, din grabă 
iau neatenție, ca unui sau a.tul 
să uite pr;n tramvai. fnfr-un 
local ori o sala de așteptare ba I 
o mdnujâ. ba o umbrelă sou o I 

I servietă. Dar ca să uiți câ te-ai I 
dus la croitor cu stofa ta. cu 
furniturile tale, cu banii tai și

ISd nu-ți mei pese dc soarla hai
nelor tale, e mai puțin obișnuit. 
Și, totuși, unitățile dc croitorie 
ale cooperativei meșteșugărești

I,,Parlngul" din Tg. Jiu au înre
gistrat nu mai pufin dc 64 dc i 
cazuri dc uituci. Si nu „uituci” I 
Ide o zi sau două. ci de cîte un | 
an sj chiar doi ani de zile. Mulți 
dintre ci au și costul cusutului 
achitat, dar au uitat. Dacă n-ar 
fi adevărat ce-am relatat, poves
tea ar fi prea cusută cu ață 
albă.

Golul care I a „umplut** 
dosarul

Timp de aproape 5 ani. cen
trul D.C.A. Calafat se făcea că 
tine in postul de achizitor al 
subcentrului Desa (Dolj) pe So
fia Svîgpea. Aceasta, la rindul 
ei, se făcea că este achizlte” 
D.C.A., pentru că de muncit 
muncea soțul ei. Ion Svignea, 
dar care soț nu putea să apară 
pe statul de plată ca achizitor 
gestionar, avînd antecedente pe
nale. La rindul lor, G. Grămes- 
cu (șeful centrului D.C.A. Ca
lafat), C. Cirstoiu (șef contabil) 
și M. Novac (revizor contabil 
la întreprinderea județeană 
D.C.A.), se făceau și ei câ ve- 

Irificâ, din cînd in cînd. gestiu
nea la subcentrul Desa. Asta, 
pină cînd la subcentrul Desa au 
venit niște revizori care nu s-au 
mai făcut că... fac control, des
coperind un ...gol de aproape 
100 000 lei. Gol care a dus la 
umplerea unui dosar și toți cei 
care au dat iama prin bani s-au 
ales cu... ani 1

Un trata
ment urgent!
IDeși rețeta avea parafa me

dicului. deși fusese adusă de 
asistenta medicală ioana Ivan 
de la policlinica din oraș, Profi- 

rița Kusch, diriginta farmaciei 
nr. 32 din Slobozia, n-a vrut, in 
ruptul capului, s-o onoreze. Re
țeta era pe numele unui copil, 
O. B., „bolnav de amigdalltă", 
de care P. K. știa foarte bine că 
e plecat de mai multă vreme 
din localitate și, pe deasupra, că 
nu are nici o afecțiune. Nici 
asistenta I. I. n-a fost supărată. 
„O să încerc altădată". Așa cum 
o mai făcuse, de vreo două ori, 
ridicind medicamente după o 
„rețetă" proprie : printre cele . 
pe care le înainta Ia semnat $i I 
parafat strecura și cite o rețetă I 
ticluită pe cite un nume de im- 1 
prumut — și pe baza căreia ri
dica medicamente gratuite... 
Acum i se va prescrie și ei, tot 
după un fel de rețetă — dar una 
adevărată, semnată și parafată 
— un tratament adecvat. Si încă 
urgent 1

Curentul 
furat i-a 
„curentat**

De la o vreme, In comuna 
Popești-Leordeni se petrecea 
un fapt neobișnuit, care i-a 
pus.- in priză pe cei de la 
I.D.E.B. Consumurile de curent 
electric creșteau, In schimb — 
contoarele stagnau. Organele de 
control au ajuns la locuințele 
lui Nicolae Petre, Maria Chira 
și Ștefan Tudor. La fiecare — .
căldură mare. De la radiatoa- I 
re. Care radiatoare „se hrâ- I 
neau" cu kilowații-ore sustrași 
direct de la rețea. Acum, după 
„contorul" legii, cei trei s-au 
„curentat" la pungă c-o amen
dă... să le-ajungă !

Tot precis, 
sută la sută...

O dată ajuns responsabil cu 
încasarea cotelor de întreținere 
ale asociației locatarilor blocu
lui H-5 (București, Aleea Lun
ca Bradului nr. 2), Eftihios Di- 
mitriu s-a si gindit cum s-ar i 
putea „întreține" ți el cu o cotă I 
mai mărișoară din cotele aduna- | 
te. Totul a mers strună, lună de 
lună, pină cînd blocul a rămas 
fără căldură, ca urmare a neplă- 
tirii sumei de 77 289 lei, pe care 
E. D. nu-ți mai aducea aminte 
unde li pusese, ,.1-am pus eu 
undeva. Precis, sută la sută, că 
j-am pus. Exact, l-am pus sub 
frigider. să nu-i fure niscai 
hoți". Dar sub frigider nu erau. 
„Atunci, precis, sută la sută, că 
i-am uitat în mașina cu care 
mergeam la C.E.C.". Nu s-a aflat 
nici o mașină, nici o urmă. Pivă 
la urmă s-a aflat Insă că ED. I 
se „întreținea", cu banii de in- I 
treținere, la jocuri de cărți. Dar | 
n-a avut noroc. Tot precir. sută . 
la sută, i s-a înminat nota de I 

I plată : fix 9 ani cu.......intrețl- |
nere" asigurată. '

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînfeii" î

DC LUNI PlNĂ DUMINICĂ,
JURNAL DC ZI 

AL MUNCII POLITICI
Pe platforma industrială din orașul 

Bistrița se află in construcție cele 
mAi mari obiective din acest județ 
ale cincinalului : uzina dc utilaj 
pentru industria materialelor de con
strucții. fabrica de sliclăric-menaj, 
fabrica de plăci aglomerate din lemn 
(PAL). Răspunzând chemării secre
tarului general al partidului de a 
accelera ritmul lucrărilor de Inves
tiții, constructorii Bistriței au reali
zat. in ultimele luni, adevărate „re
corduri" ale ritmurilor de lucru. Ca 
urmare, acum, spre finele anului, 
stadiul lucrărilor se prezintă cu un 
avans dc 3 luni și jumătate la uzi
na de utilaj. 42 de zile la fabrica de 
sticlăric-menaj ; s-au recuperat, do 
asemenea, cea mai mare parte din 
restantele de la PAL provocate de 
sosirea cu intirziere a utilajelor. In 
rândurile care urmează ne propunem 
să redăm citeva secvențe din ..fil
mul" unei săptămini dc activitate in 
domeniul muncii politice de masă, 
sore a evidenția modalități de ac
țiune educativă, utilizate cu succes 
pentru dezvoltarea spiritului de res
ponsabilitate comunistă fată de 
muncă. Dentru stimularea întrecerii 
socialiste a constructorilor de pe a- 
ceste șantiere.

LUNI Consemnăm, pentru în- 
* ceput, două evenimente 

din întrecerea socialistă, petrecute 
în această zi pe platformă. In pau
za de prînz. pe șantierul uzinei de 
utilaj a avut loc o adunare fulger, 
în cadrul căreia inginerul Andrei 
Predoiu, șeful lotului 5, și agitator 
în cadrul organizației de partid, a 
anunțat încheierea — cu trei luni și 
jumătate mai devreme fată de plan — 
a primei etape a lucrărilor do mon
taj. „Ținînd scama de avansul creat 
și de angajamentul nostru de a ac
celera ritmul lucrărilor de investi
ții. arăta inginerul Predoiu, este de 
datoria fiecărui constructor de a 
face totul pentru ca, așa cum am 
promis, să dăm în funcțiune secția 
construcții metalice cu 4 luni îna
inte de termen1'. Remarcăm, deci, 
promptitudinea și operativitatea ac
țiunii, grija de a aduce știrea suc
cesului in primul rind la cunoștința 
celor care au meritul realizării, exi
gența de a nu se mulțumi cu suc
cesul obținut, ci de a realiza Și mai 
mult. După adunare, aveam să con
stat, agitatorii au dus această veste 
in echipe și brigăzi, comentată de 
toți cu însuflețire.

• ...Pină spre seară, vostea a a- 
juns și pe șantierul fabricii de sti
clă. Drept care, la sfirșitul zlleî do 
lucru, agitatorii au convocat întreg 
colectivul, și au spus : „Au vecinii 
noștri condiții mai bune ca noi ? 
Dacă nu, de ce avansul lor față de 
plan este cu peste o lună mai mare 
ca al nostru?" Pe loc s-a dat și 
răspunsul : „Pentru că la noi, ade
sea, planul valoric este îndeplinit, 
dar lucrările rămin... neterminate**. 
Spre a evita asemenea anomalii au 
hotârit : organizarea unui control 
săptămînal vizind realizarea stadiu
lui fizic și finalizarea fiecărei lu
crări. După adunare, cițiva comu
niști au intîrziat in sală. Erau cei 
învestiți cu sarcina de a organiza 
controlul. Stabileau, operativ, ce vor 
face a doua zi...

Este ora 9. împreu
nă cu agitatorul Ma

rian Fodor, însoțim comisia de re
cepție pe șantierul fabricii de plăci 
aglomerate din lemn. La tocătoria 
de deșeuri zăbovim. O lucrare este 
declarată rebut. Pe loc. agitatorul 
cheamă tehnicianul de la organiza
rea muncii și împreună, pe un pa
nou din placaj, cu creta, calculează 
cit pierde echipa condusă de Mace
don Ghilicl datorită turnării inco
recte a betonului ; 12 ore muncă su
plimentară șl o manoperă de 66 lei/ 
om. Apoi. în fața panoului, are loc 
o dezbatere-fulgcr cu întreaga e- 
chlpă despre cauzele rebutului. Iar 
pentru ca eficiența muncii po
litice să crească, panoul — la 
care s-a adăugat textul „Nu 
le urmați exemplul" — a fost expus 
la locul cei mai vizibil din șantier. 
Păcat Insă că asemenea exemple de 
agitație vizuală concretă, operativă

Viața de partid
Pe șantierele platformei 

industriale Bistrița

VINERI La ora 17,30 partid* vintivi. p?jni la 0 aduuarc de 
partid deschisă. După citirea unui 
referat privind preocuparea comu
niștilor pentru folosirea eficientă a 
timpului de lucru, tovarășul Ion Al- 
mâșan, secretarul organizației de 
bază dc la lotul 5. a supus aprobării 
adunării generale propunerea ca cci 
caro intîrzie, pleacă mal devreme ori 
lipsesc nemotivat dc la program, 
precum șl șefii dc echipă care nu 
urmăresc folosirea integrală și efi
cientă a timpului ele lucru să ia cti- 
vintut în fața adunării și să explice 
comportarea lor. A urmat o dezba
tere combativă, exigentă, o adevă
rată școală revoluționară de culti
vare a responsabilității muncitorești, 
in cadrul căreia, s-a manifestat din 
plin inlransigenta față de orice fel 
de abateri.

• O acțiune la care am luat parte 
în după amiaza zilei, pe cit de sim
plă. pe atît de eficientă pentru cul
tivarea snlritului gospodăresc, pen
tru folosirea judicioasă a fiecărui 
material și combaterea risipei. Co
muniștii au constituit grupe dc 4—5 
uteciști oare efectuează, sistcmntic, 
un control pe șantier, „colectind" tot 
ce găsesc „pierdut** ori risipit. Ma
terialele adunate azi au fost prezen
tate într-o expoziție la... vernisajul 
căreia au fost invitați, bineînțeles, 
respectivii risipitori...

SE EXTINDE Dacă bărbatul croșetează 
dovedește mai mult 

respect pentru femeie?

nu se întilnesc șl la celelalte locuri 
de muncă. Chiar Ia panoul de onoa
re intilnim fotografii expuse incă 
din luna mai. fără nici o explicație, 
o prezentare a faptelor pentru care 
cel din fotografie a fost declarat 
fruntaș, a metodelor de muncă folo
site.

MIERCURI Sub genericul PGICKUUKI. iiRăspundem prin 
fapte chemării secretarului general 
al partidului" a apărut o ediție spe
cială a gazetei de perete „Construc
torul". Articolele expuse relevă me
todele înaintate .și succesele obți
nute de brigăzile fruntașe in între
cerea socialistă pe șantiere ; tot
odată sint criticați, nominal, cei ce 
nu respectă programul și disciplina 
șantierului, echipele restante, mun
citorii „certați" cu spiritul gospodă
resc.

JOI. Seară la clubul căminișli- 
lor. Asistăm la o demon

strație practică, făcută .pe bază de 
calcule și grafice de tehnicianul loan 
Tătar. Se insistă asupra avantajelor 
oferite de sistemul de retribuire în 
acord global, precum și a posibili
tăților de creștere a productivității 
muncii pe această cale. Un exem
plu : față de echipele care au lucrat 
în acord simplu, cele in acord global 
au depășit productivitatea muncii cu 
28 Ia sută, obținînd, implicit, un 
spor bănesc de 18 la sută.

• După telejurnalul de seară, vi
zionat în .continuare la club, am tre
cut prin dormitoarele constructorilor. 
Citeva constatări : lipsesc ~ciT~desă- 
vlrșire ziare, reviste, cărți. Șeful de 
echipă Ion Veja, ne roagă să. inse
răm o propunere : „dacă, pe șan
tier, este mai greu de instalat o sta
ție de radioamplificare, in dormi
toare aceasta ar fi foarte necesară. 
Nu doar pentru muzică..."

SÎMBĂTĂ. Pe șantier a so
sit un colectiv al

comitetului orășenesc de partid pen
tru a ajuta concret, la fața locului, 
inițierea unor acțiuni în vederea îm
bunătățirii activității politico-ideolo- 
gice. Și. imediat, s-a organizat o în- 
tilnire între activiști de partid șl 
constructori. S-au pus întrebări și 
s-au dat răspunsuri in legătură cu 
modul de manifestare a combativi
tății revoluționare si a spiritului mi
litant în activitatea curentă de pe
șantiere.

duminică. “
brigăzii artistice de agitație, intitu
late sugestiv „Spunem totul... la con
cret". Primul a fost organizat direct 
pe șantier și a evidențiat pe frun
tașii și succesele acestora in produc
ție, avansul față de grafice obținut 
de unele echipe, dar a și criticat pe 
constructorii... certați cu spiritul 
gospodăresc, pe cei care nu-și în
deplinesc normele, risipitorii de timp 
și de materiale. Același program a 
fost dedicat apoi navetiștilor din sa
tul Crainimat ; spectacolul a avut 
loc duminică, la căminul cultural 
din satul respectiv, in prezența con
structorilor, a familiilor acestora șl 
a consătenilor lor. în duminicile vii
toare, spectacolele se vor repeta în 
comunele Feldru și Răbra.

...în săptămîna relatată, pe șantie
rele bistrițene s-au petrecut nume
roase fapte, au fost puse în acțiu
ne, cu bune rezultate, multe pîrghji.. 
ale i muncii politice de masă. Ceea ...» 
de a contribuit.'desigur, la accelerii?'1'* 
rea' ritmului lucrărilor de investiții,’ 
la stimularea întrecerii socialiste 
dintre constructori.

i Concomitent cu extinderea 
1 spațiilor comerciale. In unitățile i 
1 din județul Mehedinți se urmă- J 
/ rește. in mod deosebit, și intro- i 
) ducerea șl generalizarea unor ' 
4 forme moderne de servire ope- ț . 
J rativu, civilizată a populației, i 
\ în unităple amplasate în apro- 1
< pierea unor mari întreprinderi l 
1 Industriale — Combinatul pen- .
I tru prelucrarea lemnului, între- 1 

prinderea de vagoane și Șantie- l 
) nil naval — s-a introdus, cu ’ 
4 citeva luni în urmă, sistemul de ț 
J comenzi. înainte de începerea i 
i programului de lucru — după 1
< cum ne preciza Nicolae Vizdci, l 
1 directorul direcției comerciale / 
l județene, cei care vor să cum- ț 
’ pere anumite produse prezintă, 1 
\ la prima oră a dimineții, vin- ' 
i^zătorilor note cu cantitățile și ț 
* sortimentele solicitate, iar la <

Ieșirea din schimb găsesc aceste 1 
produse gata cintărite si amba- l 
late. De asemenea, unitățile ca- 
re pun In vînzare obiecte de ) 
folosință îndelungată — mobilă, l 
aparate de radio, televizoare, ' 
frigidere — au fost dotate cu 
mijloace de transport suficiente Z 
și personal de servire corespun- ) 
zător, care, pe baza notelor de 1 
comandă, trnnsportă la dornici- . 
liul solicitanților obiectele cum- ) 
părate. Tot pe baza comenzilor, 4 
depozitele de carburanți solizi ’ 

i servesc la domiciliu, cu canti- ț 
1' tăți solicitate, pe bătrîni și pen- 

sionari, evitîridu-se, în acest fel. ) 
deplasarea acestora pentru ridl- l 
carea combustibilului. !

Prin înființarea unor unități 1 
comerciale în spațiile de la 4 
parterul unor blocuri și in spa- ’ 
țiile dintre blocuri, in orașul ) 
Orșova, ca și in cartierele Cri- i 
hala, Kiseleff și C.E.T. - Nord, ) 
din municipiul Drobeta Turnu- 
Severin, suprafața comercială l 
s-a mărit, numai de la începu- . 
tul anului și pină acum, cu pes- ) 
te 5 000 mp. In prima parte a 4 
lunii decembrie vor mai fi date ’ 
in folosință : un modern maga- ț 
zin in comuna Dubova, depozi- < 
tul de carburanți solizi și spa- J 
țiile comerciale din piața agro- l 
alimentară din orașul Orșova. 
In curind va incepe, în munici- ) 
piui Drobeta Turnu-Severin, 4 
construcția unui magazin univer- i 
sal cu o suprafață comercial^ de i 
aproape 9 000 mp. Este prevă- / 
zută, de asemenea, amenajarea,' ț 
în continuare, a unor spații co- l 
merciale intre blocurile turn din ’ 
cartierul Crihala, construirea 
unui magazin in orașul Orșova i 
și a unui alt magazin pe Cli- 1 
sura Dunării. Ca urmare a mă- l 
surilor întreprinse pentru ex- / 
tinderea și modernizarea spa- j 
fiilor comerciale, în perioada 4 
care a trecut din acest an s-a ’ 
vindut populației ign Volum de1 ț -j
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Virgil TĂTARU }
corespondentul „Scînfeii* )

Din noul peisaj al orașului Piatra Neamj Foto: S. Cristian

Se vorbește mult 
despre condiția femeii 
și Ia noi „acasă", adică 
in România, și în 
lume. Cit la sută tre
buie să fii feminină, 
cit la sută „bărbată" 
etc. De fapt, nu cred 
că se pune problema 
așa. Recunosc că eu nu 
sint o feministă acer
bă. în primul rind 
pentru că nu-mi plac 
discriminările șl a fi 
feministă cu tot dina
dinsul Înseamnă a face 
discriminări „inverse".

Există clteva slo
ganuri pe care orice 
feministă, care se res
pectă, le repetă fără 
milă. Ele se adresează, 
firește, bărbaților : 
„Ciți nasturi ați cusut 
în viața dv, tovarăși 
al noștri de viată ?** 
Oare un nasture in 
plus sau în minus 
rezolvă problema ? Un 
cunoscut scriitor de-al 
nostru, care a depășit 
trei sferturi de veac, 
cînd avea opt ani știa 
să brodeze și cosea și 
nasturi. $i totuși sta
tutul femeii pe vre
mea aceea era departe 
de a fi satisfăcător. 
„Cîte omlete ați făcut 
sau cite savarine ?". 
Nici asta nu e conclu
dent. Numărul mari
lor bucătari bărbați e 
imens. In Suedia, de 
exemplu, unde cuplul 
îșl ri-ește copiii cu răs
punderi egale și sar
cini egale în gospodă
rie și în viață șl unde 
s-ar părea că proble
ma egalității „de fac
to" există, tot mai sînt 
probleme. De ce ?

Cred că totul, de 
fapt, e o chestiune de 
mentalitate. Și de res
pect uman. In țara 
noastră, in care baza 
materială și legală a 
egalității există, ceea 
ce trebuie ciștigat e, 
oricit ar părea de pa
radoxal, să... uităm că 
a existat o asemenea

problemă. Și asta cere 
muncă și răbdare. Șl 
cind spun muncă, mă 
refer la educație. Mai 
avem ceva drum de 
parcurs pe această 
cale.

Trebuie încă lucrat 
asupra mentalității. 
Și a bărbaților și a 
femeilor. Căci și fe
meile trebuie să vrea 
să fie responsabile, 
egale șl, în același 
timp, umane, să fie 
convinse de valoarea 
lor de factor activ în 
societate ; în esență, 
nu e vorba nici de 
cîrpit ciorapi, nici de 
gătit sarmale, nici de 
spălat rufe, cit de 
respect și încredere 
reciprocă. Respect 
pentru celălalt, pentru 
omul de lingă tine, 
fentru faptul că e om. 
ncredere că poate 

face lucruri mari, dacă 
are chemarea sau ha
rul s-o facă, fie că e 
bărbat sau femeie, 
încredere in munca 
celuilalt. Fără discri
minare. De fapt, res
pectul și încrederea 
sint, in ultimă instan
ță, și secretul reușitei 
cuplului...

Să fim egali in răs
punderi, in realizări și 
în creditul care ni 6e 
face. Și să fim femei, 
cînd trebuie să fim te
mei. și bărbați, cind 
trebuie să fim bărbați. 
E atît-de odihnitor !

Aș vrea să închei 
spunind că a fi om 
față de .semenii tăi, de 
tovarășii tăi nu este 
apanajul bărbaților sau 
femeilor, ci al oame
nilor în sensul „min-, 
dru" al acestui cuvînt, 
cum spunea Gorki. 
Am cunoscut o femeie. 
Era de... ezit dacă să 
scriu meserie sau pro
fesie ?... nu ; era de 
vocație artistă. O mare 
artistă. Și avea mulți 
copii, și pretindea că e 
o mamă „posesivă", 
dar „democrată". De

fapt, nu știu de ce 
spun era. ESTE. Este 
un om de mare gene
rozitate. Și ea îmi 
spunea, vorbind despre 
menirea artistului : 
„Mi s-a părut Întot
deauna că activitatea 
artistică nu trebuie «ă 
fie un privilegiu rar. 
Eu sint convinsă că In 
fiecare om există ta
lente care, dacă sînt 
dezvoltate cum tre
buie, 11 pot face să de
vină artist. Un artist 
mai bun sau mal puțin 
bun, dar oricum, exis
tă in fiecare persoană 
o oarecare doză de spi
rit creator. Dar există 
foarte puțini oameni 
care au avantajul de 
a vedea acest spirit 
stimulat, de a crește 
in tovărășia unor oa
meni mari, care să-i 
inspire și care să în
cerce să scoată ceea ce 
e mal bun în ei. Iată 
de ce simt că nu tre
buie să păstrezi pri
vilegiul de a fi artist 
pentru tine, ci tre
buie, dimpotrivă, să-1 
folosești impărtășin- 
du-1 și altora. în așa 
fel incit să creezi ceea 
ce aș numi eu o „con
tagiune". De ce ar fi 
contagioase numai bo
lile ? Eu simt că și 
muzica e contagioasă, 
și gîndirea generoasă, 
nobilă e contagioasă. 
Și dragostea umană e 
contagioasă. Există o 
infinitate de posibili
tăți și de avantaje 
care pot să derive din- 
tr-o asemenea conta
giune. Iată de ce pe 
mine mă Interesează 
să răspindesc aceas
tă contagiune, de fru
musețe, de speranță 
pentru viilor, de dra
goste pentru oameni".

Dar asta putea s-o 
simtă și s-o spună și 
un bărbat I

Vedeți ?

Catlnca RALEA

LA I. R E. IAȘI.

Preocupări susținute pentru folosirea
MUUUdM a t --- i

Cblectiviil întreprinderii ‘ de 
rețele electrice din Iași care de
servește unitățile industriale, 
824 localități sătești și peste 
164 000 consumatori particulari 
din județele Iași și Vaslui, acor
dă o atenție deosebită distri
buirii raționale și prompte a 
energiei electrice, înlăturării 
oricărei forme de risipă în acest 
domeniu După cum ne infor
mează ing. Vlad Vasiliu, direc
torul întreprinderii, una din 
preocupările actuale ale colecti
vului de salariați .din cadru) 
unității o constituie încheierea 
pregătirilor de iarnă. In acest 
scop, printre măsurile deja fina
lizate se numără punerea in 
funcțiune a celui de-al doilea 
transformator de 16 MVA și â 
stației de 110 KV de la Murgeni, 
a transformatorului de 25 MVA 
pentru linia de 110/6 KV în sta
ția Iași-sud și. stației de 110/20 
KV la Vaslui, prin care se asi
gură o creștere a gradului de 
siguranță in alimentarea unită
ților industriale și a celorlalți 
consumatori din orașele respec
tive. De asemenea, s-a trecut la 
Înlocuirea liniilor de 15 KV cu 
linii de 20 KV între localitățile 
Pașcani-Tg. Frumos și Negrești-

Noul Cod al Muncii, intrat în vi
goare la 1 martie 1973, înscrie, pen
tru prima data in legislația noastră, 
principiile fundamentale ale relații
lor de muncă, reunind, totodată, in
tr-un sistem logic și unitar, preve
derile de bază avind drept obiect 
principalele instituții ale dreptului 
muncit Elaborarea unor norme de 
drept conforme cerințelor eticii și 
echității socialiste constituie insă 
numai premisa înfăptuirii unei ordini 
de drept echitabile, realizarea aces
teia depinzind in mod nemijlocit de 
modul de aplieare a legilor de că
tre cei chemați să le interpreteze $1 
aplice.

Legat de aceste considerente și ți- 
nind, in același timp, seama de u- 
nele puncte de vedere discutabile, 
exprimate in presă cu privire la 
structura și conținutul noului cod și 
a legilor ce-1 întregesc, mă întreb 
dacă noi, practicienii și teoreticienii 
dreptului, sîntem in totul edificați 
asupra liniilor directoare și rațiunii 
măsurilor legislative adoptate, dacă 
interpretăm și aplicăm corect și uni
tar noua legislație muncitorească. 
Astfel, intr-o opinie exprimată in 
săptăminalul „Contemporanul" se 
susține că noul Cod al Muncii a fost 
conceput la nivel de principii, că in
tr-un cod al relațiilor de muncă, ce 
prin natura lui trebuie să albă un 
caracter de stabilitate, nu este cu pu
tință o adincire a reglementării, că. 
in sGrșit, față de varietatea, întinde
rea și mobilitatea raporturilor de 
muncă, rolul codului este numai de a 
reuni reglementări de principiu, de 
a constitui un „plafon social", ur- 
mind ca reglementările de amănunt 
să rămină in sarcina legilor dezvoltă
toare, axate pe principalele instituții 
ale dreptului muncii. Intr-o altă opi-1 
nie se susține, dimpotrivă, că toate 
reglementările principale de drept 
muncitoresc din celelalte legi, nelnte- 
grate textual in noul Cod al Muncii, 
au fost implicit abrogate. Consecin
țele transpunerii in practică a celor 
două orientări teoretice s-au dovedit 
a fi deficitare, in primul caz oonti- 
nuindu-se să se aplice In mod nedi
ferențiat și integral dispozițiile din 
legile ..dezvoltătoare", considerate a 
nu fi fost cu nimic afectate de apa
riția noului Cod al Muncii, cu toate 
că unele au suferit modificări sau

abrogări implicite, Iar In al doilea 
caz aplicarea prevederilor Codului 
Muncii făcindu-se rupt de dispozi
țiile din celelalte legi, cu care se în
tregesc. De exemplu, unele instanțe 
judecătorești, tributare primei orien
tări, au considerat că dispozițiile re
feritoare la desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă din Legea nr. 
1/1970, a organizării și disciplinei 
muncii în unitățile socialiste de stat, 
nu au fost cu nimic afectate de pre
vederile noului Cod al Muncii, elabo
rat la nivel de principii, statuînd că 
și după intrarea in vigoare a aces
tui cod hotărirea pe care o pronun-

dică, incit trebuie să așteptăm ca 
aceste condiții de transferare să fie 
stabilite printr-un act normativ vii
tor. Alte organe de stat socotesc că, 
dimpotrivă, prevederile Codului Mun
cii se întregesc cu cele din Legea 
nr. 1/1970, in sensul că atît transfe
rul in interesul serviciului cit Și 
transferul la cerere se efectuează in 
condițiile specificate in legea între
gitoare.

Structura și conținutul noului Cod 
al Muncii nu confirmă concepția po
trivit căreia codificarea relațiilor de 
muncă s-ar fi realizat numai la ni
vel de principii, iar reglementarea

asupra conținutului celei de-a doua 
părți a codului, care nu este conce
pută — cum susțin unii juriști — la 
nivel de principii, ci cuprinde regle
mentarea efectivă a principalelor in
stituții ale dreptului muncii.

Este de menționat câ normele de 
bază privind reglementarea principa
lelor instituții ale dreptului muncii, 
cuprinse in partea a doua a Codului 
Muncii, au fost anterior elaborate 
prin legi distincte ce fac parte, de 
asemenea, din legislația muncii.

Codul Muncii nu a putut insă să 
reunească, in partea a 11-a. toate nor
mele cuprinse in legile integrate, 11-

de muncă, caracterizate printr-un 
anumit grad de constanță. De aceea, 
socotesc că legile privind încadrarea 
și promovarea în muncă, protecția 
muncii, disciplina muncii, concediile 
de odihnă, asigurările sociale și ce
lelalte, integrate textual — în măsură 
mai mare sau mai mică — în Codul 
Muncii nu pot fi calificate, pur și 
simplu, ca legi dezvoltătoare, de a- 
mănunt, cu âtit mai mult cu cit ele 
preced noul cod, constituind temelia 
pe care a fost zidit. Ele pot fi însă 
numite legi întregitoare ale Codului 
Muncii, dată fiind strînsa corelație și 
întrepătrundere in care se află cu

Citeva observații privind interpretarea 
și aplicarea unitară a legislației muncii

ță judecătoria este definitivă și câ, 
deci, ea nu este supusă recursului. 
A fost necesară intervenția Tribu
nalului Suprem (decizia de îndruma
re nr. 5 din 27 septembrie 1973) pen
tru a curma această practică greșită, 
prilej cu care s-a arătat că respecti
vele dispoziții din Legea nr. 1/1970 
nu mai sint aplicabile, deoarece prin 
noul Cod al Muncii desfacerea dis
ciplinară a contractului d? muncă a 
fost supusă aceluiași regim sub ra
portul competenței de soluționare, ca 
?i desfacerea contractului pentru 
orice alt motiv. Tot astfel, unele or
gane de stat, tributare celeilalte o- 
rlentări teoretice, au considerat că 
prevederile Legii nr. 1/1970 (art. 11 
alin. 1 lit a) referitoare la condițiile 
de efectuare a transferului in inte
resul serviciului nu mai sint in vi
goare. deoarece nu sint prevăzute de 
art. 69 din Codul Muncii, unde este 
reglementată această instituție juri-

propriu-zisă a instituțiilor de drept 
muncitoresc ar fi rămas In conti
nuare în sarcina unor legi dezvoltă
toare, neschimbate în cea mal mare 
parte șl după intrarea in vigoare a 
codului. O asemenea concepție, este, 
de allfel, infirrtiată de chiar cuprinsul 
noului cod, care numai în prima 
parte (art. 1—61) înscrie principiile 
generale ale relațiilor de muncă, 
drepturile și îndatoririle oamenilor 
muncii, aplicabile nu numai salaria- 
ților, ci tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, trecînd apoi, în par
tea a Il-a (art. 62—182), la reglemen
tarea de bază a relațiilor de muncă 
din unitățile socialiste de stat, re
glementare axată pe principalele in
stituții de drept muncitoresc.

Fără a mă opri asupra principiilor 
comune tuturor relațiilor de muncă 
a căror importanță a fost, de altfel, 
subliniată în mod amplu in presă, voi 
Încerca 6â atrag atenția cititorului

mitindu-se numai la normele cele 
mai importante (de bază) — ce au 
continuat, de altfel, să figureze, con
comitent. in legile de origine — și 
făcind, în același timp, trimitere, in 
mod expres sau implicit, la celelalte 
norme (neintegrate textual). Aceasta 
nu înseamnă că normele neintegrate 
textual In Codul Muncii, reglemen
tate In continuare numai de legile 
originare, la care codul face insă tri
mitere, ar constitui, spre deosebire 
de normele integrate, reglementări de 
amănunt, deoarece normele de amă
nunt au ca obiect numai situații par*- 
ticulare, susceptibile de frecvente 
modificări, fiind astfel cuprinse in 
acte normative administrative, sub
ordonate legii, acte ce nu au carac
ter legislativ. Or. atît normele Inte
grate textual în cod, cil și cele ră
mase numai in legile cc au consti
tuit obiectul integrării, reglementează 
situații principale din sfera relațiilor

codul, alcătuind împreună noua le
gislație a muncii.

Trebuie subliniat că principalele re
glementări din legile întregitoare se 
regăsesc In Codul Muncii, de multe 
ori în formulări redacționale noî, 
mai sintetice, ceea ce învederează 
că nu este vorba dc o Integrare pur 
și simplu, ci dc o integrare îmbună
tățită. De altfel, noul cod nu s-a re
zumat numai la integrarea normelor 
legislației intregitoare, cu care face 
corp comun, ci a dat consacrare le
gislativă, pentru prima oară, sistemu
lui de remunerare a muncii, stabilind 
că problemele de salarizare nu vor 
mat fi rezolvate prin botăriri ale 
Consiliului de Miniștri și alte acte 
normative administrative, subordo
nate legii, ca pînă acum, ci direct 
prin lege.

Integrarea Îmbunătățită in Codul 
Muncii a normelor de bază din le- 
fila intregitoare, integrare ce im

a-Dagița, asigurindu-se prin 
ceasta îmbunătățirea tensiunii 
la consumatorii din zonele res
pective și, totodată, creșterea ca
pacității de transport de ener
gie electrică pe aceste rețele.

Concomitent cu aplicarea a- 
cestor măsuri, electricienii ie
șeni desfășoară o susținută 
muncă d< verificare și control 
a instalațiilor și, in același 
timp, de lămurire, pentru ca 
fiecare cons imator să foloseas
că rațional energia electrică, să 
înlăture risipa acesteia. Ca ur
mare, numai în primele 15 zile 
ale lunii noiembrie, prin optimi
zarea iluminatului public in 
orașe și sate s-au economisit 
peste 1 500 kWh energie 'elec
trică. Pină la sfirșitul anului 
se prevede ca economiile de 
energie electrică în acest dome
niu să ajungă la 1,1 milioane 
kWh. De asemenea, in comerț, 
prin stabilirea de comun acord 
cu beneficiarii a celor mai efi
ciente receptoare de iluminat, 
s-au economisit pină în prezent 
650 kWh.

Manole CORCAC1 . 
corespondentul „Scînfeii'
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plică unele perfecționări ale regle
mentărilor existente, a determinat 
anumite modificări șl abrogări de 
texte, pe care legiuitorul nostru Ie-a 
făcut in mod implicit Cred că tre
buie să distingem intre modificări șl 
abrogări, primele avînd loc in cazu
rile cind textele supuse îmbunătățirii 
nu contrazic principiile fundamen
tale ale relațiilor de muncă (înscrise 
în partea I din cod), pretîndu-se 
numai la anumite perfecționări, 
iar celelalte producindu-se a- 
tunci cind — încâlcind anumite 
principii de bază sau conținînd unele 
erori de legiferare — se impune în
locuirea sau înlăturarea lor.

Pentru o mai bună înțelegere a 
modificărilor și abrogărilor implicite 
intervenite, apreciez că ar fi do un 
real folos pentru toți practicienii 
dreptului publicarea. In cel mal 
scurt timp posibil, a unul compen
diu de legislație! a muncii, in al cărui 
cuprins să fie arătate, comparativ, 
dispozițiile din noul cod și cele din 
legile întregitoare, cu precizări ex
prese In cazurile de modificări sau 
abrogări. Totodată, aș propune — de 
lege ferenda — adoptarea unei hotă- 
rîri cu caracter interpretativ de că
tre Consiliul de Stat prin care — 
dîndu-se noului Cod al Muncii o in
terpretare general-obllgatorle, potri
vit art. 64, pct. b din Constituție — 
să sc arate expres dispozițiile pe 
care codul le modifică sau abrogă 
Implicit. O ultimă remarcă ce mi-aș 
permite să fac const? In aceea ca 
noul cod se rezumă numai la stabi
lirea competențelor jurisdicționale, 
făcind trimitere — în ce privește 
procedura — la legislația extrinsecă, 
respectiv la Legea nr. 59/1968, în ce 
privește procedura de urmat in fața 
comisiilor de judecată și la codul de 
procedură civilă, in ce privește, pro
cedura de urmat în fața instanțelor 
judecătorești. In ceea ce privește 
procedura de urmat în fața organu
lui ierarhic administrativ, cind ac
ționează ca organ de jurisdicție • 
muncii, nu a fost reglementată pînă 
în prezent, incit aș propune, tot de 
lege ferenda, Întregirea legislației 
muncii cu o asemenea reglementare 
procedurală administrativă.

Dan GRAMATOV1CI 
procuror la Procuratura generalA



SClNTEIA — sîmbătă 24 noiembrie 1973 PAGINA 3

FOCUL AR FI MAI IEFTIN
dacă s-ar face și puțină risipă 

DE SPIRIT GOSPODĂRESC
Mari cantități dc gaze naturale și 

combustibili lichizi sint Încă irosite 
in industrie prin utilizarea udof ar
matoare. injecloare și ln.ctalații de ar
dere nrcorespunzâinarv. Lipsa de 
coordonare st colaborare în proiec
tarea si executarea acestor utilaje a 
dus. de-a lungul anilor, la apariția 
multor tinodimensiunl de arzătoare 
•' instalații, produse în cele mai di
verse cond-.tii. In montarea lor pe 
agregatele termice fără a fi in prea
labil cercetate, experimentate si 
omologate in laboratoarele de spe
cialitate. Inexistenta unor cataloage 
(sau proiecte) de cuptoare, arzătoare 
*i aparatură de măsură, control si 
Instalații de automatizare priviAd 
caracteristicile constructive și func
ționale ale acestora, i-a pus pe pro- 
lectenți in situația de a recurge la 
proiectarea a noi tipuri de arzătoare 
și instalații de ardere, uneori la în
tâmplare și nu In cadrul unei con
cepții unitare pr» economia națională, 
cit mai eficiente din punct de ve
dere tehnic și economic. Așa s-a 
aiuns la proliferarea inutilă a fami
liilor dr arzătoare, la existenta ci- 
torva mii de arzătoare care funcțio
nează defectuos, influențind negativ 
balanța energetică, producînd irosi
rea unor cantități importante de 
combustibili.

Iată de ce, pentru Înlăturarea a- 
MWtei situații necorespunzătoare. De- 

'stretul' Consiliului de Stat cu privire 
la măsurile de dezvoltare a bazei 
energetice și de folosire mai judi
cioasă a combustibililor și energiei 
prevede ca in termen de 90 de zile 
..Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologici vor asigura, 
Împreună cu Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale si Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, măsu
rile pentru tipizarea arzătoarelor în 
vederea reducerii numărului dc 
tipuri de fabricație, stabilind randa
mentele minime obligatorii pe cate
gorii de instalații de ardere". De alt
fel. în ultimii ani s-au stabilit o 
serie de măsuri care vizau în final 
înlocuirea și modernizarea arzătoa
relor și instalațiilor de ardere. în a- 
ceastâ acțiune au fost antrenate mi
nisterele economice, institute de cer
cetare științifică. Consiliul Național 
pentru Știință Si Tehnologie. La ne
nea aceea, coordonatorul acțiunii a 
fost C.N.Ș.T., măsurile ce trebuiau 
luate fiind detaliate intr-un program 
prioritar in vederea folosirii raționa
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ț La întreprinderea
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J din Sibiu

; MĂSURI IU VEDEREA
j EIVRARII GRABNICE 
i A UIIIAJEEOR 
! TEHNOLOGICE 
I
l Colectivul întreprinderii „In-
j dependența" din Sibiu, care in
) acest an contribuie la punerea
i in funcțiune a peste 100 de noi
’ capacități de producție ale in-
i dustriei materialelor de con
i’ strucții și refractare, industriei
ț chimice, industriei alimentare și
i altele, depune in prezent efor-
' z turi susținute pentru recupera- 
1-». rea restanțelor La livrarea uti- 
/ lajelor tehnologice. „Mobilizați
1 de comitetul de partid și in ur-
l ma aplicării unor numeroase
’ măsuri organizatorice, care au
\ determinat, in primul rînd, o
i mai bună aprovizionare a unită-
’ ții — ne-a spus ing. Dorin Fu-
l iea, directorul tehnic al între-
i prinderii — muncitorii, inginerii
i si tehnicienii noștri au atins, in

prima jumătate a lunii noiem- 
i brie, ritmuri înalte de lucru atit
l in sectoarele de prelucrări și
’ construcții metalice, cit și la
l montaj, prin aceasta asigurin-
’ du-se recuperarea a mai bine
\ de un sfert din volumul restan-

(Urmare din pag. I) 

tă au fost identice : 40.30 lei pe tona 
de porumb. Or, se știa că formația 
condusă de Gh. Coceașu are un te
ren cu un grad de fertilitate mai 
mare, care anul trecut a foșt cultivat 
cu o plantă premergătoare mai bună. 
Ca atarf- și depășirea planului de 
producție a fost mai mare decit la 
formația condusă de Ion Radu. Ta
rifele de plată fiind insă aceleași, 
veniturile mecanizatorilor din prima 
formație vor fi mai mari, deși nu 
s-au făcut eforturi suplimentare pen
tru depășirea planului de producție 
intr-un procent mai mare. De aici și 
concluzia că la calcularea tarifelor 
de plată trebuie să se țină seama de 
condițiile concrete din fiecare forma
ție de muncă : fertilitatea terenului, 
cantitățile de îngrășăminte folosite, 
soiurile și hibrizii cultivați. La I.A.S. 
Stupina s-a făcut cartarea agrochi- 
mică a salului, dar nu 6-a ținut sea
ma de aceasta pentru planificarea 
diferențiată a product iilor pe fiecare 
parcelă- Deci, in condițiile aplicării 
acordului global este necesar ca nl- 
velbl producțiilor să fie fundamen
tat științific.

Deosebit de utile sint și concluziile 
care se desprind in urma introducerii 
acordului global in zootehnie. în a- 
ceastâ direcție oferim experiența do- 
bindită la LAS. Băicoi. județul Pra
hova, care a aplicat această formă 
de organizare a muncii și salarizare 
la complexul avicol de tip industrial 
Rezultatele sint foarte bune. Pe pri
mele 10 luni ale anului s-a realizat 
o producție medie de 213 ouă pe 
găiaă, față de 194 ouă cit se planifi

le a resurselor de combustibil ale 
Urii.

Concrei. ce rezultate practice s-au 
obținut in această perioadă ? Tre
buie spunem că d:n obiecti
vele stabilite s-a realizat puțin. S-a 
pornit bine, cu efectuarea unei in
ventarieri a tuturor arzătoarelor 
existente la acea dată (1971) in func
țiune. Dar. pină spre sfirșilul anului
1972. 5 ministere economice nu tri
miseseră încă fișele. Ministerul In
dustriei Chimice. Ministerul Indus
triei Ușoare. Ministerul Construcții
lor Industriale. Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor. Minis
terul Economiei Forestiere sl Mate
rialelor de Construcții — care se 

O PROBLEMĂ ARZĂTOARE:
...TIPIZAREA ARZĂTOARELOR

numără printre principalii consuma
tori — nu au făcut inventarierea 
instalațiilor de ardere. După doi ani 
de la începerea acțiunii, in luna ia
nuarie 1973 se stabilește un nou plan 
de acțiune avînd drept coordonator 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. Se continuă ac
țiunea de inventariere care trebuia 
terminată la 31 iulie a.c. Dar nici 
pină acum nu este încheiată. De
partamentul industriei alimentare. 20 
de consilii populare județene — Ti
miș, Arad. Caraș-Severin. Botoșani 
ș.a. — nu au trimis nici pină acuni 
aceste rezultate.

Dar să vedem rezultatele ce s-au 
obținut in urma inventarierii (in
complete) instalațiilor de ardere, in- 
jectoarelor și arzătoarelor :

• 72 la sută corespunzătoare
• 19 la sută necorespunzătoare
• 6 la sută neinventariate
• 3 la sută s-au dat soluții de în

locuire I

Aceste procente devin mai sem
nificative arătând că 6 la sută, cit re
prezintă instalațiile nemăsurate încă, 
numără de fapt 7 000 de arzătoare.

Firesc, pentru găsirea soluțiilor de 
înlocuire sau modernizare a arzătoa
relor necorespunzătoare, un rol deo

telor față de contractele înche
iate la utilajul tehnologic chi
mic. Fiecare zi marchează o 
nouă intensificare a livrărilor. 
Recent au fost expediate C.I.A. 
Tg. Mureș cristalizatoarele. La

case. De remarcat, de asemenea, că 
producția globală a întreprinderii a 
fost depășită cu 9 la sută, iar pro
ducția marfă — cu 13 la sută. Tot
odată, a crescut și eficiența econo
mică a producției. Prețul de cost 
realizat, pe primele 10 luni ale anu
lui a fost redus cu 40 de lei la 1 000 
de ouă față de cit se prevăzuse prin 
plan. Ca atare, depășirea veniturilor 

Acordul global în I. A. S.
eu 11 milioane lei. s-a realizat cu 
cheltuieli suplimentare de numai 2,2 
milioane lei. Cum au fost obținute 
aceste rezultate? în primul rînd 
prin reducerea consumului specific 
de furaje combinate de la 176 grame 
pe ou. cit «e planificase, la 151 grame. 
S-a realizat in felul acesta o econo
mie de 1 200 tone furaje combinate, 
cantitate cu care se poate hrăni timp 
de 23 de zile tot efectivul de 500 000 
păsări din întreprindere sau se pot 
obține circa 8 milioane de ouă.

Ca urmare a depășirii sarcinilor 
de plan au crescut simțitor și veni
turile muncitorilor. într-o singură 
lună, față de salariul tarifar de În
cadrare de 1061 lei. îngrijitoarele de 
bază Elena Bucur. Ioana Fecioru. Ana 
Par.cu, Maria Mihai au ciștigat Intre 
1 300 și 1 470 leL Mecanicii Ion P* 

sebit ii revenea cercetării științifice. 
Institutele de cercetări și proiectări 
(I.C.E.M., I.C.P.E.T., I.R.M.E. șl Cen
trul de cercetări si proiectări al 
Centralei gazului metan din Me
dia? și unitățile de cercetare din 
M.E.F.M.C.) trebuiau, pe lingă trie
rea rezultatelor inventarierii, să ofe
re și soluțiile necesare. Și-au onorat 
cercetătorii aceste sarcini ?

— La I.C.P.E.T. au fost omologate 
9 tipuri de arzătoare pentru cazane, 
3 tipuri fiind in curs de omologare, 
6 tipuri sint cuprinse in planurile 
de cercetare pentru semestrul I al 
anului viitor, iar cercetările pentru 
alte 5 tipuri sint planificate in... 1975, 
ne spune ing. Petrescu Gheorghe, 

de la Inspecția pentru controlul gos
podăririi combustibililor și energiei. 
La I.C.E.M. s-au omologat pină în 
acest an 13 arzătoare, alte 10 fiind 
planificate spre omologare în .1974, 
trimestrul I. Dar cercetarea științi
fică se mișcă prea încet parcă faiă 
de sarcinile ce-i revin. Numai la 
I.C.E.M. trebuie găsite soluțiile pen
tru aproape 150 tipuri de arzătoare.

Deci, cu toate rezultatele bune in 
omologarea unor tipuri de arzătoare, 
care aduc o scădere a consumului de 
combustibil de 0.5—10 la sută, rămîn 
dc rezolvat problemele pentru un nu
măr important de tipuri de arzătoa
re. De ce acest „ritm de meje1' al 
oercetărilor ?

— în primul rînd, secția de termo- 
tehnică din cadrul Institutului de 
cercetări metalurgice — I.C.E.M. — 
ne spune ing. Otto Adler, șeful sec
ției — a avut de rezolvat prin plan 
probleme de cercetare privind Mi
nisterul Industriei Metalurgice. Cer
cetările privind arzătoarele au fost o 
„suplimentare" față de plan, ceea ce 
explică în parte întârzierile. De abia 
la anul, acestea vor fi cuprinse cu 
adevărat în plan.’ Apoi, pentru volu
mul de muncă ce trebuie desfășurat 
secția este subdimensionată.

Dar in planul de măsuri existent 
■e prevedea dezvoltarea secțiilor 

fel, ne străduim să livrăm de 
urgență toate utilajele pen
tru Combinatul chimic Pitești, 
Combinatul chimic din Făgăraș 
ș.a. In fotografie : la secția ca- 
zangerie se fac ultimele pregă

toleanu și Ion Nenu au ciștigat, lu- 
crind in acord global, 2147 lei și. 
respectiv. 2052 lei pe lună, față de 
salariul tarifar de încadrare de 1754 
lei pe care il au. Avantajele pe care 
le prezintă aplicarea acordului global 
sint evidențiate de faptul că venitu
rile salari aților, sint legate de pro
ducția obținută. Astfel, îngrijitoarele 
de bază și de schimb sint salarizate 

lunar pe baza unui tarif de 4,85 lei 
la 1 000 de ouă, tarif stabilit pentru 
toate complexele din țară oare cresc 
păsări in sistem industrial in baterii. 
Salarizarea celorlalte categorii dc 
personal se face pe baza unor tarife 
diferențiate, calculate in cadrul între
prinderii. Principiile care se au în 
vedere sint următoarele : In căzu’ 
realizării planului de producție In 
proporție de sută la sută, toți sala- 
riații să primească Integral salariul 
tarifar de încadrare ; toate depăși
rile de plan se plătesc nelimitat : 
nerealizările planului de producție și 
financiar se scad proporțional din 
salariul tarifar, cu condiția ca fie
cărui muncitor să l se asigure 1 000 
de lei lunar. în general, tarifele de 
plată se calculează impărțind fondul 
de salarii planificat la producția pre- 

mixte do corectare și proiectare la 
capacitatea necesară pentru rezolva
rea problemelor la toate institutele 
care aveau sarcini in acest domeniu. 
Termen de îndeplinire 31 martie
1973. Astăzi situația se prezintă ne
schimbată. La I.C.E.M. secția temio- 
t clinică este formată din 11 salariați 
(din care 3 cercetători principali, 1 
inginer si 2 ingineri stagiari), la 
I.C.E.P.E.T. doar 16 specialiști se 
ocupă de aceste probleme, ceea ce 
este departe de necesități. Deci, in
suficienta preocupare a Consiliului 
Național pentru știință și Tehnolo
gie, a ministerelor de care aparțin 
institutele de cercetări și proiectări 
in cauză a dus la ncrcspectaroa unui 
important punct din planul de mă
suri stabilit. Mai mult, se prevedea 
înființarea do compartimente mixte 
de cercetare si proiectare în dome
niul arzătoarelor in cadrul institute
lor apartinînd dc Ministerul Indus
triei Chimico. Ministerul Industriei 
Ușoare și Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor pînă 
la 31 martie a.c. Aceste comparti
mente nu există la această oră. Evi
dent, neindeplinirea acestor sarcini 
a dus și la apariția unui alt loc alb la 
csuitolul „îndeplinit", esențial pentru 
finalizarea programului. Pină la 15 
septembrie a.c. trebuia întocmit pro
gramul de' fabricație pentru arză
toare. Dar întârzierile în indentifica- 
rea arzătoarelor existente, in efectua
rea lucrărilor de cercetare au făcut 
ca programul de fabricație al arză
toarelor pentru anul viitor, ce tre
buia întocmit în colaborare cu in
dustria constructoare dc mașini, să 
nu fie realizat nici pină la această 
dată. Comisia care trebuia să întoc
mească acest program s-a întrunit o 
singură dată (la 15 mai a.c.). a doua 
ședință, programată pentru 15 sep
tembrie a.c.. fiind amînată sine die.

Pentru reactivarea acțiunii de mo
dernizare și înlocuire a arzătoarelor 
și instalațiilor de ardere necorespun
zătoare, recuperarea grabnică a în
târzierilor semnalate, eliminarea cau
zelor acestora trebuie luate mă
suri urgente în spiritul preve
derilor cuprinse in recentul decret 
al Consiliului de Stat. Fiecare zi de 
întirziere. de tergiversare înseamnă 
pierderea a mii și mii de metri cubi 
de gaz metan, a sute de tone de 
combustibil — atît de necesare eco
nomiei naționale.

Ing. Dan CONSTANTIN

tiri pentru livrarea unor noi vi- 
role de conducte pentru obiec
tivele hidroenergetice.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii'

văzută a se realiza. Ferma nr. 1, de 
pildă, are planificată o producție de 
62 042 mii ouă, iar fondul de salarii 
al personalului de conducere și ad
ministrativ este de 49 G00 lei. în 
funcție de aceste sarcini de plan a 
rezultat un tarif de plată de 0,7994 
lei la 1 000 de ouă pentru personalul 
de conducere și administrativ cu a- 
tribuții pe întreaga' fermă. De reți

nut că drepturile aoestei categorii 
de salariați se calculează pe baza re
zultatelor obținute la nivelul fermei 
In felul acesta, veniturile tuturor sa- 
lariaților sint legate direct de rezul
tatele obținute la locul de muncă sau 
in sectorul de care răspund.

Dovada cea mai elocventă a in
fluenței pe care o are aplicarea a- 
oordului global o constituie, desigur 
producțiile obținute și rezultatele fi
nanciare. Dar un mare cîștig il re
prezintă și creșterea nivelului de 
conștiință profesională a lucrătorilor. 
„Și pină anul acesta oamenii , au 
muncit bine, cu seriozitate, ne spu
nea tehnicianul veterinar Mihai Baci, 
șef de sector la ferma nr. 1. Acum 
insă fiecare muncitor caută să mun
cească din ce In ce mai bine. Acest 
lucru se observă în activitatea de zi

întreprinderea „Unio" din Safu-Mare este un binecunoscut producător de utilaj minier, petrolier și chimic. 
In fotografie • aspect din secția tehnologica, sec)ie dotata cu utilaje de mare tehnicitate

EFORTUL
PENTRU EFICIENTĂI

și problema indicatorilor economici

După cum este cunoscut, Congresul al X-lea și Conferința Națio
nală ale partidului au pus în centrul preocupărilor, ca un obiectiv 
primordial pentru actualul cincinal, creșterea eficientei economice in 
toate ramurile, in toate Unitățile productive. Se apreciază insă că 
pentru măsurarea cit mai exactă a eforturilor depuse dc fiecare co
lectiv, de fiecare întreprindere și centrală in vederea creșterii eficien
tei economice, realizării de producții cit mai mari, cu beneficii su
perioare. in condițiile unui strict regim de economii, trebuie perfec
ționat sistemul de indicatori în vigoare.

Am invitat la redacție, la o „nlasă rotundă", specialiști, cadre de 
răspundere din întreprinderi, din ministere și alte organe centrale, 
din cercetare, pentru a le solicita părerea în legătură cu modul con
cret de îmbunătățire a indicatorilor care măsoară eficienta economică, 
in așa fel incit aceștia să impulsioneze și mai mult realizarea acestei 
sarcini economice majore. La discuții au participat : dr. GHEORGHE 
ȘICă, director in Comitetul de Stat al Planificării ; dr. DECEBAL 
UKDEA, director în Ministerul Finanțelor ; dr. MIHAI CAP AT A. di
rector în Direcția Centrală de Statistică ; prof. di’. CONSTANTIN PIN- 
TILIE, de la Academia de studii economice din București ; ION PRE- 
DESCU,. director general in Ministerul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții ; VASILE CLONDA, șef de birou la între
prinderea de masini-unelte și agregate dir. București.

Redacția : Concret, care ar fi fac- lelalte fabrici nu se reflectă In creș
terii ce deformează mărimea indica- terea corespunzătoare a valorii pro
tester de eficiență economică ? V-am . dueției globale. De aici, consecințele 

.a .. .. .................. ; asUDra determinării *indLcatorilor de
eficiență ; pentru că doi ^dintre 
aceștia — productivitatea muncii și 
cheltuielile la 1 000 lei producție mar
fă — se calculează pornindu-se de 
la... producția globală. O altă arn- 
malie. Refcrindu-ne la productivita
tea muncii, în economia forestieră și 
industria materialelor de construcții

rupă să aduceți in discuție situații 
concrete din activitatea întreprin
derilor.

Ion Predeseu : Așa stau lucrurile
— unii indicatori de eficiență ex
primă deformat realitatea, deoarece 
alți indicatori, pe baza cărora sc 
calculează — îndeosebi cei care se 
referă la valoarea producției realizate
— prezintă din punct de vedere me
todologic vicii de fond. De pildă, 
producția globală • determinată după 
metoda de întreprindere (prin. îhsu- 
marea valorilor producției, între- " 
prindere cu întreprindere, p|nă la 
nivelul ramurii industriale și al în
tregii industrii) nu reflectă situalia 
reală a nivelului producției, ajun- . 
gîndu-se la valori care nu se re- 1 
găsesc în produse fizice. Aceasta, ca 
urmare a faptului că munca vie 
cheltuită într-o întreprindere devine 
muncă trecută Dentru unitățile ce e- 
fectuează prelucrări succesive ale 
produsului inițial. Se ajunge în 
acest sens la o situație nefirească : 
cu cit o activitate productivă este 
mai concentrată, pe baza unor pro
cese de producție 
integrate în aceeași unitate 
mică (complexe și combinate indus
triale) cu o productivitate a muncii 
mai ridicată, cu atât volumul pro
ducției globale industriale este mai 
mic și invers. De pildă, producția de 
plăci din așchii de lemn obținută în 
fabricile construite in scopul valori
ficării rămășițelor lemnoase de la ce- 

complementare,
econo-

cu zi, în punerea la punct a unor a- 
mănunte ale procesului de producție 
care nu pot fi arătate in cifre și ac
țiuni în-scrise în planuri de măsuri". 
Este evidentă apoi preocuparea pen
tru înlăturarea risipei. Pînă la înce
putul acestui an furajele erau aduse 
in saci, de la fabrica de nutrețuri 
combinate din Săhăteni-Buzău. Pe 
drum, cu ocazia diferitelor manipu
lări, sacii se mai rupeau și se produ
ceau pierderi. De aceea, pe două ma
șini s-au instalat buncăre și furajele 
se aduc acum în vrac. De asemenea, 
în cadrul Întreprinderii s-au confec
ționat niște lăzi care au fost puse la 
capătul fiecărei hale pentru depozi
tarea furajelor. Adăugind la aceste 
măsuri atenția îngrijitoarelor la ad
ministrarea furajelor avem tabloul 
aproape complet al felului cum se 
poate realiza o economie de circa_l,9 
milioane lei la capitolul cheltuieli 
materiale.

Rezultatele obținute în primul an 
de experimentare a acordului global 
in Întreprinderile agricole de stat 
demonstrează superioritatea acestei 
forme de organizare a muncii și sa
larizare, concretizate in sporirea sim
țitoare a producțiilor, reducerea chel
tuielilor materiale și creșterea cores
punzătoare a veniturilor. Mătimea re
tribuirii fiecărui lucrător din I.A.S. 
fiind în funcție de rezultatele de pro
ducție și financiare naște o forță 
stimulativă puternică, oointeresîndu-1 
să obțină rezultate economice și mai 
bune.

Toate acestea pledează pentru ge
neralizarea acordului global în între
prinderile agricole, de stat

MASA ROTUNDĂ A ^SCÎNTEII"

PRIMUL PLAN: LATURILE CALITATIVE
Redacția : Analizele întreprinse in 

unele unități productive, la forurile 
de resort ale acestora, au relevat că 
întreprinderile și centralele dispun 
de diferiți indicatori de eficientă, 
meniți să concentreze eforturile co
lectivelor spre ridicarea calitativă a 
activității economice.

Vasile Clonda : După părerea mea, 
neajunsul îl constituie nu atît insu
ficiența indicatorilor, cit modul lor 
de integrare în. procesul de conduce
re a producției! Este cunoscut că. în 
unele- întreprinderi, eforturile sint 

.concentrate asupra realizării produc
ției cu orice preț, in timp ce pro
blemele creșterii eficienței rămîn pe 
un plan secundar al preocupărilor 
sau sint aduse în actualitate doar în 
așa-zise „campanii" initiate de dife
rite foruri de resort. Dacă ar fi să 
facem o observație de fond asupra 
sistemului actual al indicatorilor de 
eficientă, atunci se cuvine să preci
zăm că aceștia nu permit dimensio
narea strictă, cu exactitate, a efortu-

CUM SÎNT INTEGRAȚI INDICATORII ÎN PROCESUL 
DE CONDUCERE

Redacția : De multe ori evidența 
este bună, calculul indicatorilor este 
corect și totuși efectele nu se ridică 
la nivelul cerințelor I Cum vedeți în
lăturarea unor asemenea neajunsuri 
din unele unități ?

Decebal Urdea : Tocmai la aceste 
probleme aș dori să mă refer. Indi
catorii actuali de eficiență sint mai 
puțin utilizați in procesul de condu
cere al activității economice, jn spe
cial la nivelul întreprinderilor și cen
tralelor. Prin bilanțurile contabile se 
urmăresc o serie de indicatori ce ex
primă eficiența diferitelor laturi sau 
subdiviziuni ale activității economice. 
Acești indicatori se află la îndemina 
oricărui conducător de întreprindere 
sau centrală, dar rareori li se acordă 
însemnătatea cuvenită. In ultimul 
timp, prin acte normative s-a stabi
lit obligația de a se folosi în mai 
mare măsură datele furnizate de evi
dență, pentru analiza activității uni
tăților economice, pentru conducerea 
efectivă a producției. Dar această 
prevedere expresă nu se prea respec
tă în unele întreprinderi. »

Gheorghe Șică : Cred că trebuie să 
se acționeze mal hotărît ca pînă a- 
cum pentru schimbarea opticii cu 
privire La fundamentarea Indicato
rilor economici. La noi. uneori, se 
stabilește producția și după aceea se 
calculează consecințele sub aspectul 
eficienței. O asemenea concepție nu 
este decit reflexul unei mentalități 
eronate a anumitor cadre tehnice de 
conducere care consideră Importantă 
producția șl nu eficiența cu care *e 
realizează aceasta. Un caz concret.

care se obțin cu pro- 
10 ori mai mari de-, 
prin plan se prevede

există produse 
duclivitățl de 
cit altele, dar . .. .. _. .
o valoare medie pentru acest indica
tor. Pe parcursul realizării planului 
pot apărea și situații neprevăzute ; un 
produs ce se fabrică cu o productivi-? 
tate mare nu se cere pe piață in 
cantitatea luată inițial în calcul. Dacă 
intreprinderea nu găsește desfacere, 
adeseori nu este stimulată să reali
zeze alte produse pe capacitatea ră
masă disponibilă. Sau, dimpotrivă, 
un produs cu productivitate mai mică 
se solicită pe piață, există capacitate 
pentru a-1 obține, dar întreprinderea 
nu are interes să-și depășească pla
nul, deoarece nu-și va mai realiza 
productivitatea stabilită. La fel se 
petrec lucrurile și cu indicatorul 
cheltuieli la 1 000 lei producție 
marfă.

‘ Gheorghe Șică : Cum se vede, sini 
„incriminați" indicatorii de produc
tivitate .a muncii; și cheltuieli la .1000 
lei| producție <marfe.i<din considerent 
tub că ar fi sensibili Ia deplasatea 
structurală a producției, ar fi defor
mați de influența producției globale. 
Lucrurile așa stau. Părerea tnea este 
că eficiența producției trebuie jude
cată după un sistem de indicatori și 
nu după unul singur. De asemenea, 
se perpetuează unele lacune in siste
mul informațional care îngreunează 
calculul și urmărirea indicatorilor de 
eficiență. Deși în ultimii ani s-au luat 
o serie de măsuri pentru a se intro
duce, atit în formularele de plan, cit 
și în anexele bilanțurilor contabile, 
clementele de calcul ale indicatorilor 
de eficientă a producției, totuși în 
unele unități se operează încă neco
respunzător cu acești indicatori.

lui propriu al întreprinderii In acest 
domeniu, inlrucit in determinarea in
dicatorilor respectivi se include in-v 
fluenta unor factori care deformează' 
conținutul lor. realitatea, cum ar fi 
structura sortimentală, gradul de in
tegrare a producției prin cooperări’ 
neaconomice ș.a.

Constantin Pintilie : Părerea mea 
este că indicatorii cantitativi și cali
tativi utilizați acum nu reflectă în
deajuns nici efortul propriu al în
treprinderii și nici pe ccl al compar
timentelor sale productive, in vede
rea amplificării eficienței economice. 
Realizarea unui indicator calitativ,- 
cum ar fi cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție marfă, constituie în multe, 
cazuri doar o preocupare la nivelul. 
conducerilor întreprinderilor și cen-: 
tralelor, nu și la nivelul fiecărei 
secții sau loc de muncă in parte. De 

, ce ? întruclt rezultatele finale ob
ținute se exprimă global, nu se evit, 
dențiază efortul propriu al fiecărei 
subdiviziuni productive în reducerea 
costurilor de producție.

Nu de mult am fost la Centrala ter
moelectrică din Craiova, unitate ener
getică de prim ordin în economia: 
noastră, bine dotată, unde se gospo
dăresc fonduri de producție de valori 
importante. La întrebarea: „ce venit 
net sau ce beneficiu s-au obținut la 
1 000 lei fonduri fixe sau de produc
ție inginerul șef și alte cadre din 
aparatul tehnic au dat din umeri. 
Mai grav, nici contabilul șef nu ur-< 
mărea acești indicatori. Am întrebat, 
pe inginerul care se ocupă de redu
cerea consumurilor specifice ce va
loare are un gram de combustibil 
convențional la termocentrala respec-, 
tivă. Mi-a răspuns că aspectele valo
rice sint de resortul... serviciului fi
nanciar. Pină cînd nu se vor schimba 
asemenea mentalități, orice perfec
ționări s-ar aduce indicatorilor de 
eficiență nu vom avea rezultatul do
rit în practică.

Mihai Capătă : Aș preciza că, deși 
utilizăm astăzi un număr însemnat 
de indicatori, cu ajutorul cărora a- 
nalizăm diferite laturi ale eficienței 
în întreprinderi, centrale, ministere, 
precum și pe ansamblul ramurilor, 
totuși nu putem spune că dispunem 
de sisteme ederente de indicatori al 
eficienței, care s& ne permită să a- 
preciem just, cit mai real, nivelul ca
litativ al activității economice privite 
în totalitatea ei.

(Intr-un număr viitor al ziarului 
vom publica partea a Il-a a dez
baterilor).

Masă rotundă realizată d® 
Comellu CARLAN
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în sprijinul celor ce studiază în învățămîntul de partid
PROGRAMUL I

Esența dialecticii, forța motrice 
interioară a oricărei dezvoltări o 
constituie unitatea și lupta contra
riilor. Act- - a este o lege univer
sală, a naturii și societății, de la 
care, firește, nu face excepție nici 
societatea socialistă ; o concepție 
care ar eluda lupta contrariilor in 
socialism ar fi profund nedialecti
că, s-ar traduce prin viziunea unei 
societăți inerte, condamnate la 
stagnare. Practica socială, viata de
monstrează că și in condițiile so-

• cialismului fenomenele și procese
le sociale, raporturile economice, 
politice și spirituale întruchipează 
unitatea dialectică a rontrariilor. se

* manifestă și se dezvoltă ca unitate 
, și luptă 6 acestora. Contradicțiile

— ca întruchipare a interacțiunii 
contrariilor, a tendințelor opuse ale 
diferitelor fenomene și procese — 
au un caracter obiectiv, ele repre
zintă izvorul intern al dezvoltării 
noii orinduiri,

Marxismul, relevlnd universalita
tea ca și caracterul specific al 
contradicțiilor, determinat de natu
ra orinduirii, de stadiul de dezvol
tare a societății, de domeniul lor 
de manifestare, stabilește o demar
care intre contradicția antagonistă, 
prin, care se înțelege o opoziție 
fundamental», ireconciliabilă de in
terese, și contradicția neantagonis- 
tă. ilustrând o relativă deosebire de 
interese in cadrul unei unități de 
fond. In. acest sens, precizând că 
„antagonismul și contradicția nu 
sint deloc unul și același lucru", 
Lenin releva că „primul dispare, 
cea de-a doua rămine în socialism". 
Desigur, teza leninistă cu privire 
la dispariția antagonismelor in so
cialism nu trebue înțeleasă în sen
sul că noua orinduire nu ar 
putea cunoaște niciodată și în nici 
un fel contradicții antagoniste, 
ci în sensul că societatea so
cialistă, prin natura și strategia 
justă a edificării ei. nu presupune 
ca o fatalitate inevitabilă, nu ge- 
nercazâ obligatoriu contradicții an
tagoniste. Există contradicții anta
goniste între ideologia clasei mun
ci’.«are si cea burgheză. Intre prin
cipiile morale ale societății socia
liste și comportamentul, mentali
tatea elementelor antisociale răma
se moștenire de la ideologia bur
gheză ș.a.. dar ele nu reprezintă 
un produs al societății socialiste.

De altfel, experiența construcției 
societății socialiste infirmă împăr
țirile strict rigide a contradicțiilor in 
antagoniste și neantagoniste. In con
dițiile socialismului, anumite con
tradicții antagoniste proprii socie
tăților bazate pe exploatarea omu
lui de către om (opoziția dintre 
munca fizică și cea intelectuală, 
dintre sat și oraș, dintre interese
le generale și cele individuale ș.a.) 
s-au transformat, in virtutea ge- 
-ncralizării relațiilor socialiste in 
întreaga economie și viață socială, 
a procesului de omogenizare a so
cietății. a dezvoltării unității mo- 
ral-polîtice a poporului, în contra
dicții neantagoniste care se atenu
ează tot mai mult și tind să dispară 
pe măsura evoluției spre comu
nism. In ’ același timp, natura 
societății noastre imprimă mo
duri specifice de rezolvare unor 

. contradicții antagoniste,. proprii re- 
t zoi varii rontradicțiilprneapta-,
* gonlste. De pildă, intre ideolo

gia marxistă și concepțiile mic- 
burgheze ale unor oameni care 
trăiesc in socialism există o con
tradicție antagonistă, dar rezolvarea 
acesteia se realizează nu prin cioc
niri conflictuale, ci prin forța de 
înrîurire a muncii politico-educa
tive.

Pe de altă parte, in cazul cînd 
nu sint identificate și rezolva
te la timp, contradicțiile neanta
goniste pot să frineze dezvoltarea, 
să genereze con misiuni și pertur
bări sociale, dobindind astfel tră- 

k_____ ——______

Mături proprii antagonismelor. O 
asemenea evoluție a contradicțiilor 
apare atunci cind sint nesocotite 
cerințele obiective ale progresului 
social, se produc erori politice, se 
adoptă măsuri subiectiviste sau ar
bitrare. sint folosite forme dc or
ganizare și modalități de acțiune 
valabile în alte stadii ale evoluției 
sociale. Sesizind la timp contradic
țiile și acționind conștient pentru 
rezolvarea lor, societatea socialistă 
amplifică forță propulsoare a uni
tății și luptei contrariilor, înaintea
ză mai rapid pe calea progresului 
social.

Așadar, esențialul In problema 
contradicțiilor in socialism constă 
in perceperea lor în faza Inițială 
și in elaborarea, pe temeiul parti
cularităților concrete, a soluțiilor

versfllltatea acestei lupte, ca lege 
obiectivă a dezvoltării, explică 
permanența contradicțiilor in so
cialism. Exercitarea — in mod 
organizat șl conștient — a rolului 
ce-i revine în dirijarea corespun
zătoare a acestei lupte impune 
partidului să sesizeze la timp noul 

să-l sprijine pentru a învinge 
vechiul. De fapt, tocmai în nccasta 
rezidă, în esență, funcția șl rolul 
partidului nostru dc forță conducă
toare a societății. Combaterea ne
obosită a vechiului — in formele in
stituționale, in modalitățile de orga
nizare și de lucru, în modul de gindi- 
re și comportare al oamenilor, crea
rea condițiilor propice promovării 
noului reprezintă principala modali
tate folosită dc partid spre a asigura 
soluționarea contradicțiilor în in

color mal avansate social-politic 
— și nivelul dezvoltării forțe
lor de producție care face cn, 
in pofida progreselor remarcabile 
realizate in anii construcției socia
liste, să ne aflăm incă mult in 
urma țărilor avansate din punct de 
vedere economic, in rindul țărilor 
in curs de dezvoltare. Partidul ac
ționează pentru lichidarea acestei 
contradicții prin mobilizarea efor
turilor întregului popor spre înfăp
tuirea programului de perspectivă 
al dezvoltării eoonomico-sociale a 
României in deceniile următoare, a 
cărui realizare va asigura progrese 
decisive in lichidarea rămincrll în 
urmă față de țările cu economie 
avansată.

Apare concludentă, pe de altă 
parte, rodnicia acțiunii consecvente

Există contradicții h 
societatea socialistă si cn 

isi găsesc soluționarea ?
celor mai adecvate. Viața este in
comparabil mai bogată in fenome
ne și procese decit orice schemă 
teoretică ; soluțiile cele mai potri
vite nu se „nasc" din adevăruri 
generale, din teze abstracte, ci, pe 
temeiul acestora, prin investigarea 
aprofundată a particularităților 
concrete ale fiecărei situații date, 
atunci cind adevărurile generale 
devin, prin analiza concretă a si
tuației. „operaționale". Cerința e- 
sențială constă nu in „inventarie
rea" sau .. t i polog i za rea" contradic
țiilor existente în noua orinduire, 
ci in cercetarea concretă a acelor 
contradicții care se grupează in 
jurul „verigii" liotăritoare a fiecă
rei etape date in evoluția socie
tății spre comunism, în vederea so
luționării prompte și judicioase a 
acestor contradicții.

Relevind că manifestarea contra
dicțiilor constituie și in socialism o 
lege a dezvoltării sociale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Rolul factorului conștient, al con
ducerii de către partid, al actiyitâ- 
ții stalului socialist constă nu în 
a închide ochii și a nega exisfenți 
contradicțiilor, ci in a recunoaște 
existența lor, a Ie înțelege, a le 
studia temeinic și a găsi căile care 
să ducă la atenuarea și lichidarea 
lor, asigurindu-se continuu cîmp li
ber pentru afirmarea noului în 
toate domeniile de activitate. în 
aceasta se exprimă, de altfel, rolul 
conducător al partidului în socie
tate — in construirea conștientă a 
noii orinduiri sociale".

In condițiile societății socialiste, 
cea mai generală formă a contra
dicțiilor, prezentă in toate compar
timentele vieții sociale, este lupta 
dintre nou și vechi. Tocmai uni-

tercsul accelerării progresului so
cietății.

Aflată intr-un proces de dezvol
tare impetuoasă, economia noastră 
reprezintă in același timp cimpul 
de manifestare al unor contradic
ții dintre cele mai variate. Astfel, 
in ce privește contradicțiile cu ca- 
raoter obiectiv, vom aminti con
tradicția intre procesul permanent 
de înzestrare a unităților economice 
cu tehnica nouă și gradul de cali
ficare a forței de muncă — solu
ționată prin larga acțiune pentru' 
ridicarea pregătirii profesionale a 
oamenilor muncii ; sau intre cerința 
dezvoltării rapide a întregii econo
mii și capacitatea de a-i asigura 
resursele de energie necesare, con
tradicție la a cărei soluționare con
tribuie înfăptuirea programului 
de dezvoltare a resurselor energe
tice concomitent cu utilizarea ra
țională a acestor resurse. In ace
lași timp, pot apărea contradicții cu 
caracter subiectiv între interese lo
cale și cele generale, fie că este 
vorba de un județ care -privind in
teresele „sale" într-o optică îngustă 
le așazg deasupra intereselor eco
nomiei naționale, ale statului so
cialist sau de o întreprindere care 
nu asigură corelarea aprovizionării 
tehnico-materiale cu cerințele pro
ducției. se preocupă exclusiv de in
dicatorii valorici ai planului, negli- 
jind cerința realizării tuturor sorti
mentelor necesare economiei, popu
lației etc.

După cum se știe, in condițiile 
specifice țării noastre, care a moș
tenit de la vechiul regim o slabă 
dezvoltare economică, societatea 
socialistă trebuie să rezolve contra
dicția între caracterul orinduirii, 
care ne situează în rindul țărilor

desfășurate de partid în anii con
strucției socialiste pentru lichida
rea acelei surse de contradicții pe 
care o reprezintă accentuatele de
calaje moștenite intre diferitele 
zone ale țării. Industrializarea so
cialistă. repartizarea rațională a 
forțelor de producție‘ pe intregul 
teritoriu național asigură, deopotri
vă, valorificarea superioară a re
surselor umane și materiale din 
toate zonele țării, ca și ridicarea 
nivelului de civilizație și bunăstare 
al întregului popor. Pe de altă par
te, contradicția dintre vechile for
me de organizare a economiei, 
introduse după naționalizare, și 
cerințele conducerii industriei mo
derne in condițiile creșterii fără 
precedent a amplorii și complexi
tății producției, a determinat adop
tarea unui șir de măsuri pentru 
perfecționarea organizării și condu
cerii, intre care introducerea siste
mului organizatoric bazat pe veri
gile : întreprindere, centrală, minis
ter, instituționalizarea principiului 
.conducerij. .colective, reglementarea 
unitară.,-® structurilor organizatori- . 
ce alG ’cbnti'alefot $i Întreprinderi-'1 
lor etc.

Referindu-ne la sfera vieții poli
tice și sociale, modul creator în 
care partidul nostru acționează pen
tru soluționarea contradicțiilor spe
cifice etapei actuale își găsește con
cretizare, intre altele, în procesul 
de dezvoltare a democrației socia
liste. întreg acest proces este ori
entat spbe realizarea consecventă a 
cerințelor conținutului dialectic al 
centralismului democratic, incit, 
odată cu asigurarea și perfecționa
rea conducerii unitare, să se dez
volte autonomia și inițiativa locală, 
să crească participarea maselor la

rezolvarea treburilor obștești. O 
deosebită atenție acordă partidul 
atit întăririi disciplinei sociale, cit 
și dezvoltării rolului opiniei pu
blice, Întăririi controlului acesteia 
asupra organelor de stat la toate 
nivelurile. Viața arată că pe mă
sura adinolrii democrației socialiste, 
a intensificării participării maselor 
la conducerea societății, a dezvol
tării responsabilității sociale, se lăr
gesc posibilitățile de sesizare șl re
zolvare la timp a contradicțiilor, de 
soluționare operativă șl eficientă a 
acestora.

In noua etapă a construcției so
cialiste in România are o deosebită 
importanță soluționarea contradic
ției dintre existența socială și con
știința socială. Partidul nostru a 
sesizat consecințele negative pe 
care le putea avea fetișizarea și 
aplicarea mecanică la condițiile so
cialismului a tezei cu privire la 
tendința obleotivă de răminere în 
urmă a conștiinței sociale in ra
port cu existența socială. Superio
ritatea noii orinduiri sociale se 
manifestă, intre altele, in faptul că 
această contradicție, de natură po
tențială, nu trebuie în mod nece
sar să ducă la răminerca in urmă 
a conștiinței sociale. Dimpotrivă, 
observarea la timp a manifestări
lor concrete ale. acestei contradic
ții permite Să se acționeze in di
recția permanentei ei depășiri, 
realizării concordanței dintre exis
tența socială și conștiința socială. 
De aci decurge excepționala impor
tanță principială și practică a pro
gramului P.C.R. de educare comu
nistă care, prin ansamblul preve
derilor sale, urmărește să facă din 
conștiința înaintată o forță mo
trice a progresului societății, un 
factor de promovare consecventă a 
principiilor comuniste în toate 
compartimentele societății.

In sesizarea și depășirea contra
dicțiilor, un rol esențial îndeplinesc, 
alături de măsurile economice, or
ganizatorice, educative, critica și 
autocritica, metodă verificată a 
partidului de luptă împotriva nea
junsurilor și răminerilor in urmă, 
pentru victoria noului asupra ve
chiului. întreaga activitate a con
ducerii de partid, documentele 
adoptate de congresele și conferin
țele naționale ale partidului, de 
plenarele. C.C., cuvin țările tova
rășului Nicolae Ceaușescu, intil- 
nirile sale cu diferite categorii de 
oameni al muncii, constituie ade
vărate modele ale criticii comu
niste, pătrunse de principialitate 
partinică și, totodată, un îndemn 
adresat organizațiilor de partid 
pentru stimularea criticii și auto
criticii, pentru cultivarea spiritului 
militant, a exigenței revoluționare.

Departe de a fi un „exercițiu 
teoretic", filozofic, dezvăluirea la 
timp și depășirea_ contradicțiilor 
constituie o necesitate practică de 
care depinde in mare măsură rit
mul progresului în toate comparti
mentele vieții sociale. Realizarea 
acestei cerințe obiective impune 
fiecărei organizații de partid efor
turi perseverente pentru temeinica 
studiere și ounoaștere a realităților» 
asigurarea unei informări verldioe,

• combaterea oricăror tepdințe de în-, 
x . a <lif?rHeĂț““ stări de

lucruri, de tăinuire a aspectelor de
ficitare, dezvăluirea ou curaj a nea
junsurilor, Însușirea organică a 
științei conducerii societății.

Expresie a înaltei sale responsa
bilități sociale, modul de abordare 
a problemei contradicțiilor de că
tre partidul nostru relevă princi
pialitatea revoluționară cu care își 
îndeplinește rolul de forță condu
cătoare a societății socialiste, de 
generator șl promotor consecvent al 
nouluL

Dr. Ion 1UGA

Am poposit, în raidurile noastre anterioare, în ateliere-școală de 
la licee și școli generale din diferite orașe ale țării. Faptele consem
nate au relevat — dincolo de unele cazuri de excepție, care marcau 
minusuri in colaborarea școală-uzină pentru pregătirea practică a ele
vilor — o intensă activitate productivă și educativă menită să asigure 
tineretului școlar, absolvenți ai liceului și școlii generale, o orientare 
fermă spre producție, spre sectoarele de larg interes economic, local 
sau național. De această dată, ne propunem să investigăm realitatea 
școlilor din mediul rural — din județele Ialomița, Cluj, Ilfov, Brașov. 
Traa anchetei noastre : „Cum sint aplicate in practică recomandările 
conducerii partidului privind patronarea școlilor de către unitățile eco
nomice, pregătirea și educarea elevilor prin muncă, pentru muncă ?"

Notăm de Ia început un principal 
aspect pozitiv. Elevii din liceele și 
școlile sătești participă in număr 
mare și cu rezultate meritorii la 
producția agricolă, prin intermediul 

variate și interesante modalități

fie legate direct de producția agri
colă curentă. Să nu uităm insă că 
astăzi agricultura nu mai este cea 
de acum 10—20 de ani. Prezența ma
sivă in procesul de producție a ele
mentelor de mecanizare, chimizare.

și modernizării școlii. Alți cîțiva, 
împreună cu maistrul instructor, 
erau ocupați cu amenajarea unei 
instalații de sudură, pentru lărgirea 
profilului atelierului și diversifica
rea operațiilor de lucru și a deprin
derilor profesionale ale tinerilor. 
Elevele, alături de muncitoare califi
cate de la secția locală de covoare 
a cooperativei „Artizanatul" din 
București, deprindeau meșteșugul 
țesutului intr-un atelier amenajat 
chiar in incinta școlii. Se realizau 
produse din planul curent al secției: 
covoare pentru export.

Am mai intilnit și în alte părți 
asemenea exemple. Trebuie spus 
insă că. in privința profilării atelic- 
rclor-școală din mediul rural, nu au

Am adăuga la aceasta propunerile 
unor directori de școli din mediul 
rural privind sprijinirea școlilor 
respective de către forurile locale de 
învățămint. de către marile unități 
economice din județele respective, 
în procurarea de unelte pentru do
tarea atelierelor și crearea posibili
tății de procurare a materialelor de 
lucru din fondurile obținute de elevi 
prin diferite activități patriotice (cu
legerea de plante medicinale șl 
fructe de pădure, lucrări efectuate 
unor unități economice etc.).

Se întilnesc insă șl razuri cînd se 
găsesc utilaje, există și maiștri în
drumători, dar lipsește spiritul gos
podăresc. La Liceul din Căzănești — 
județul Ialomița, au fost amenajate

• Ultimele șase minute : EXCEL
SIOR — 9; 11,18; 13,30; 16; 18.15; 
20.30, MELODIA *- 9; Xl.HH 13,30; 
16; 18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 
11,18; 13,30; 1«; 18.1»; 20.30.
• „100 de lei" : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 18; 20,13, 
MIORIȚA — 9; 11,15;-13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a Fluturii sint liberi : VICTORIA 
- 9; 11,15; 13,20; 16; 18.15’ 20.30.
• Despre o anume fericire : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15, DRUMUL 
SĂRII - 16; 18; 20.

de organizare a orelor de pregătire 
tehnico-productivâ. Iată și citeva 
exemple.

De mai mulți ani, elevii de la 
Școala generală din Sînpetru — ju
dețul Brașov, participă direct la pro
cesul de producție din cooperativa 
agricolă din comună. La început, 
pe bază de contract, încheiat intre 
conducerea școlii și conducerea 
C.A.P., s-a repartizat școlii, pentru 
lucrări de întreținere, realizate de 
elevi prin acord global, o suprafață 
de 22 lia semănată cu cartofi. Ele
vilor li s-a explicat că vor beneficia 
direct de pe urma muncii lor. o 
paște din suma încasată urmind să 
fte utilizată pentru organizarea unei 
excursii prin țară. In anul următor 
activitatea practică a elevilor s-a 
îmbogățit Lucrărilor de Întreținere 
— prășit și plivit — li s-au adăugat 
cele de recoltat, pe suprafețe mai 
mari cultivate cu cartofi. Anul aces
ta s-a trecut și la alte culturi, pen
tru a deprinde elevii cu efectuarea 
unei game mai largi de lucrări.

O formă interesantă de participare 
a elevilor de la sate la muncă, la 
producția de bunuri materiale utiie 
societății, o reprezintă și cele circa 
2 400 micro C.A.P.-uri ale pionierilor 
și școlarilor, cu o suprafață de a- 
proape 7 500 ha, organizate in toate 
județele după modelul cooperative
lor agricole de producție din co
mune. In cadrul lor. peste 300 000 
de elevi învață metodele modeme, 
științifice de producție agricolă, for
mele socialiste de organizare și re
tribuire a muncii, de conducere a 
unităților economice din agricultură, 
se obișnuiesc de miri cu responsabi
lități cetățenești, cu participare ac
tivă la rezolvarea treburilor de in
teres general, la îngrijirea și dez
voltarea avutului obștesc.

Incontestabil, există un anumit 
specific al vieții economice și sociale 
a satului care-și pune amprenta — 
nid nu se poate altfel — asupra 
profilului și conținutului practicii 
productive a elevilor. Este. deci, fi
resc ca o mare parte a preocupări
lor de znuncâ din anii de școală să

Profilul și dotarea
- „puncte nevralgice" în activitatea 

atelierelor-școală de la sate
irigații presupune neapărat existen
ța unor muncitori bine pregătiți in 
meserii strins legate de mecanizare 
(reparații. Întreținere, utilizarea ma
șinilor agricole), de întreținerea și 
exploatarea sistemelor de irigații 
(motopompiști), ca șl de unele as
pecte de modernizare a vieții satu
lui — construcții, servicii către 
populație etc. Pregătirea tinerilor, 
incă de pe băncile școlii generale 
sau liceului, in aceste direcții tre
buie să se afle in centrul preocupă
rilor școlilor și unităților economice 
de ia sate, școala organizindu-se ca 
o adevărată pepinieră de cadre cali
ficate pentru producție.

Cum stau lucrurile in realitate ? 
In numeroase școli sătești din ju

dețele in care am efectuat raidul de 
față, cu concursul direct al Între
prinderilor de mecanizare a agricul
turii, al întreprinderilor agricole de 
stat și cooperativelor agricole s-au 
amenajat ateliere-școală de lăcătu- 
șerie, mecanică, timplărie etc. (pen
tru băieți), croitorie, covoare, arti
zanat (pentru fete). La Școala gene
rală din Afumați — județul mov, de 
exemplu, i-am găsit pe băieți lu- 
crind de zor in atelierul de lăcătu- 
șerie Ia realizarea unor elemente de 
construcții metalice necesare dotării

fost încă total remediate unele din 
deficientele semnalate anul trecut, 
cu prilejul unor analize intreprinse 
de factorii răspunzători. Și in pre
zent profilarea acestor ateliere este 
unilaterală, ponderea fiind deținută
— este adevărat, in mai mică mă
sură decit in anul trecut — de ate
liere de timplărie. împletituri și lă- 
cătușerie rudimentară (pentru bă
ieți) și cusături, broderie, artizanat 
(pentru fete). Lipsesc incă din pro
filul profesional al atelierelor mese
rii ca cele amintite mai înainte, in
tens solicitate de noua viață a sa
tului, de modernizarea 'agriculturii.

Care sint cauzele unei asemenea 
situații ?

— Deși în organizarea șl desfășu
rarea practicii productive a elevilor 
am obținut in general rezultate bune
— ne spune prof. Ioan Bindea — 
inspector școlar general al județului 
Cluj — cred că amenajarea și dota
rea atelierelor-școală din mediu] ru
ral este incă nesatisfăcătoare din 
cauza posibilităților modeste de care 
dispun unele dintre C.A.P. și S.M.A. 
care le patronează. Avem incă 43 de 
școli fără ateliere, majoritatea in 
zona montană, care ar trebui spriji
nite, in acest sens, din fonduri de 
stat.

trei ateliere : timplărie, croitorie 
(pentru fete), mecanică-lăcătușerie. 
„Amenajate" este un fel de a spune 
pentru că...

— I.A.S. Căzănești și cooperativa 
agricolă ne-au repartizat uneltele 
necesare (200 de bancuri, cu cite 
două menghine fiecare, scule sufi
ciente, o bormașină, un aparat de 
sudat etc. — n. n.), materiale de 
lucru, ne-au trimis maiștri care să-i 
ajute pe elevi in deprinderea mese
riei — ne relatează prof. Ion Izvo- 
reanu, directorul liceului. Cit a fost 
vremea bună elevii au putut lucra 
executlnd instalațiile de apă și gaz 
la laboratoarele de fizică și biologie, 
ca și alte amenajări în școală. Din 
păcate, atelierele sint improprii 
pentru practică in anotimpul rece. 
Vedeți și d-voastră.„

Vedem. într-adevăr : pereții plini 
de igrasie, condiții de igienă sub 
orice critică.

— ...nici consiliul popular comu
nal și nici patronii noștri nu s-au 
îngrijit să ne facă sobă in atelier, 
să execute din vreme toate repara
țiile interioare absolut necesare bu
nei desfășurări a practicii elevilor 
— adaugă directorul liceului.

— Desigur, este bLne că elevii par
ticipă la amenajarea și dotarea

școlii, a laboratoarelor, dar meseria 
se invață metodic, operație cu ope
rație, după un program anume — 
remarcă și. maistrul lăcătuș Zaharia 
Mandache. Pentru aceasta am avea 
nevoie de o programă.

Programele de practică există, au 
fost elaborate de Ministerul Educa
ției 'și Ihvățămintului. Dar, la cite
va săptămini de la deschiderea 
anului de invățămint, pachete întregi 
de broșuri își așteptau rindul la In
spectoratul școlar județean Ialomița 
pentru a fi expediate școlilor.

Tot aici, la Inspectoratul școlar 
județean Ialomița', am fost informați 
că s-a făcut o inventariere a tuturor 
posibilităților din comune pentru 
dotarea atelierelor-școală și o cen
tralizare a datelor, care urmează a 
fi supuse discuției comitetului exe
cutiv al consiliului popular jude
țean. Se speră că, în acest mod, uni
tățile tutelare vor fi stimulate să-și 
îndeplinească mai operativ și cu mai 
mult simț de răspundere îndatori
rile asumate în contractele de patro
nare a școlilor. Ideea este bună, dar 
de ce abia acum este pusă in apli
care ? Nu se putea realiza o aseme
nea dezbatere chiar de la începutul 
anului școlar ? Dacă se intervenea 
la timp poate că I.A.S. și 'S.M.A. 
Balaciu ar fi făcut ceva mai mult 
pentru școala din comună, iar Fa
brica de cărămidă din Țăndărei, 
cooperativele agricole din Platonești 
și Scînteia n-ar mai amina atit în
deplinirea îndatoririlor ce le revin 
in .organizarea atelierelor la școlile 
pa tropate.

Desigur, n-ar fi drept să nu recu
noaștem că posibilitățile întreprin
derilor economice din orașe, in pri
vința patronării școlilor, a amenajă
rii atelierelor-școală sint superioare 
unităților economice din sate. Pe 
alocuri chiar ar fi util ca unele mari 
întreprinderi industriale din orașe 
să ajute , și școlile sătești în realiza
rea unor condiții mai bune de acti
vitate practică pentru elevii de la 
sate. Dar și la sate există încă mul
te rezerve și posibilități nevalorifi
cate — atit din vina conducerilor 
unor școli, care nu solicită cu des
tulă perseverență ajutorul, cit și a 
conducerilor unor unități de produc
ție. care nu înțeleg că elevii de azi 
vor fi muncitorii lor de mîine și, așa 
cum îl vor pregăti In meserie, așa-i 
vor avea la lucru. Cu sprijinul mai 
activ și mai ferm al forurilor locale 
de invățămint, al organizațiilor de 
partid, atelierele-școală din mediul 
rural trebuie ajutate să iasă cit mal 
repede din situația de... cenușărese, 
să ofere elevilor condiții cit mal 
propice pentru desfășurarea activită
ții tehnico-productive.

Florica DINULESCU 
Lucian CIUBOTARU 
Alex. MUREȘAN
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9,00 Lumea copiilor • Meșter 
Faur, mllnl de aur (VI) • 
Clubul profesorului Alle
gretto : „Cenușăreasa**,

9,SO De la Alfa la omega — en
ciclopedie pentru elevi.

10,00 Telex.
10,05 Album coral.
10.15 BUcureștiUl necunoscut : Ob

servatorul aatronorfilc popu
lar.

10.50 Tirg la Făget Selecțlunl din 
spectacolul prezentat la cel 
de-al IX-lea Festival națio
nal de folclor.

10.50 Din lirica universală : Ovl- 
dlu.

11,18 Selecțlunl din Albumul du
minical. »

12,00 Telejurnal.
14,00 Fotbal : Rapid — C.S.M. Re

șița (divizia A). Transmisiu
ne directă de la Stâdfonul 
Giulești.

15.45 „Școala campionilor" — re
portaj filmat la Liceul na
țional de atletism din Clm- 
pulung-Muscel.-

10,00 Telex.
16,05 Caleidoscop 1 cultural-artistic 

— emisiune do Informații șl 
actualitate literară, teatra
lă, cinematografică șl plas
tică.

16.23 Avanpremieră.
16.30 Emisiune !n limba germană.
16.15 Ansambluri folclorice. An

samblul folcloric al căminu
lui cultural din Stolcăneștl- 
Olt.

18.40 Teleglob : Venezuela.
19,00 Blrult-au gindul... Universa

lul Hașdcu.
19.20 1001 de seri : Moby Dlck 

(Vil).
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1073 — an 
hotărî tor.

20,00 Clntecul săptămlnli : „știu 
un nume minunat**. Inter
pretează Mlhaela Mlhal.

20,05 „Trofeul Carpați** Ia hand
bal masculin : România — 
U.R.S.S. (repriza a Il-a).
Transmisiune directă din 
Sala sporturilor de la Cluj.

20,33 Teleenclclopedla.
21.20 Film Serial : „Mannlx**.
22,10 Telejurnal. .
22.20 In studiourile hoastre : cîn- 

tărețul de muzică ușoară 
Robertlno.

PROGRAMUL H
16,00 Avanpremieră.
16,05 Film serial „în umbra lupi

lor** — producție a studiou
rilor de televiziune ceho
slovace. Episodul IV — 
„Transportul".

17,05 Universitatea TV.
17.40 Telex.
17.45 Cîntece șl dansuri Interpre

tate de ansamblul folcloric 
„Doina" din Pitești.

18,00 Vlrstele peliculei — magazin 
bilunar de cultură cinema
tografică.

cinema
• Vifornița : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• Omul de dincolo : CENTRAL
— 10; 12.30; 15; 17,30; 20.
• P&mtntul părinților noștri :
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30; 21.
• Generalul doarme in picioare t 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,43; 16; 18,15; 20,30.
• Omul din La Mancha : SCALA
— 9,30; 12,15; 15,30; 16,16; 21, CA
PITOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Bună scara, doamnă Campbells
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Clprlan Porumbescu : LUMINA
— 9; 12,30; 16; 19,30.

• Cromwell : DOINA — 8,30; 12,45; 
19.

«Program dc desene animate i 
OINĂ — 11,45; 17,15.

• Fiul mecanicului dc locomoti
vă l FERENTARI — 15.30; 17,45;
20.
• Doamna șl vagabondul : TIM
PURI NOI — 9,30—20,15 in conti
nuare.
• Monolog l POPULAR — 15,30; 
18; 20,18.
• Cenușa: VIITORUL — 16; 19.
• Mafia albi: GRIVIȚA - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Dragostea începe vineri : MO
ȘILOR — 15,30; 18: 20,15.
• Legenda negrului. Charley : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Nunta : RAHOVA — 15.30; 18; 
20,15.
• Doi pe un balansoar s FLACĂ
RA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Șapte zile t CRÎNGAȘî - 18; 
10; 20.
• Cu cărțile pe față : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală: 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
Ș Y 17 acționează t MUNCA — 
16; 18; 20.
• Paradisul : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Departe de Tipperary : COS
MOS - 15,30; 18; 20,15.
• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor: COTROCENI — 15,30; 
10; 20,15. _ ,
• Operațiunea „atomul marcat" : 
VITAN — 15,30; 17,45; 20.
• Albă ca zăpada șl ccl șapto 
pitici t FLOREASCA — 16; 18; 20.
• Love story t VOLGA -» 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Acea pisică blestemată : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
PACEA — 15,30,* 17,45 ; 20.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20.
• Opera Română : Cneazul Igor
— 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Să nu-ți 
taci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : între noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20, (sala Studio) : 
Noile suferințe ale tlnărului „W“
— 20.

Teatrul. Mica iDupă cădere — 
19,30. ,
• Teatru’f „C.,.j, Nottâfa" (sala 
Magheru) : Aici â dormit G. Wa
shington — 19,30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : Simbătă- la 
Veritas — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pi
nocchio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17, 
{sala din str. Academiei) : Un 
băiat Isteț șl un rege nătăfleț — 
17.
• Studioul I.A.T.C, „I. L. Cara- 
giale" : Lumea, cit o fl... — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 1 — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Mitică Popescu
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
• Circul .,București'* : Gala acro
baților — 16 (pentru elevi) ; 19,30.

ARTA DE A SCRIE

FRUMOS
(Urmare din pag. I)

a scrie frumos — parte 
integrantă din bătălia 
pe care scriitorul, poe
tul o poartă la fron
tierele necunoscutului 
— departe de a duce 
la sterile retranșări pe 
poziții estetizante, este 
una dintre marile do
vezi ale propriei capa
cități creatoare, este o 
modalitate semnificati
vă de sincronizare cu 
cele mai de preț cu
ceriri ale literaturii 
naționale și universale. 
Pentru că la baza unui 
stil care — in mod ca
racteristic, de necon
fundat — Iți destăinuie 
propria ființă și ființa 
literaturii tale, arta de 
a scrie frumos esle 
necesitate organică a- 
semenea respirației. A 
scrie frumos proză ori 
teatru, ori poezie — 
Înseamnă a nu te rupe 
de tradiția literaturii 
române, adică, pentru 
ca să utilizez o for
mulare a lui Blaga, a 
nu cădea in apostazie. 
Nu sînt puține Abdi
cările de la arta scri
sului frumos, pe care 
le putem semnala în 
romane, in piese de 
teatru, în volume de 
versuri apărute in ul
tima vreme. Și yiă 
gîndesc aici, și mă 
miră lipsa de consec
vență critică a reviste
lor literare, prea neu
tre în fața valului de 
literatură fără miez, 
neglijent, chiar rău 
scrisă, și la unde ma
nifestări similare din 
activitatea editurilor 
noastre, responsabile 
depline pentru calita

tea artistică a căr
ților pe care le ofe
ră tiparului. Mai ales 
despre acestea din ur
mă este vorba. Hota
rul dintre proză și 
poezie pare să fi dis
părut sau este foarte 
friabil. Citesc. în a- 
ceastă tristă și palpa
bilă realitate, nu nu
mai lipsă de talent — 
aici lucrurile .se re
zolvă simplu și tran
șant! — ci și, la mulți 
dintre cei învestiți cu 
stimularea creației, o 
profund condamnabilă 
caritate față de dile
tantism. Falsa înțele
gere a virtuților ver
sului liber, posibilită
țile acestuia de-a con
suna mai nemijlocit 
cu problematica omu
lui modern — i-a de
turnat pe multi de la 
preocupări cinstite și 
onorabile șl i-a cata
pultat — fără orizont'
— pe tărîmul, plin de 
miresme și de capcane, 
al poeziei. Dar toți a- 
ceștia au scăpat din 
vedere un cumplit a- 
devăr; versul liber s-a 
eliberat de rigorile 
versului clasic pentru 
că, el Însuși, și-a im
pus alte rigori. Poate 
mult mal draconice. 
Versul liber ține de 
poezie și este poezie 
În măsura în care nu 
s-a renunțat la arta de 
a scrie frumos. Și 
pentru că tot am po
menit de Blaga, pen
tru că mulți 11 citează 
pe Poet și se reven
dică, fals, de la el 
cînd își semnează ne- 
blnevenitele producții
— nu mă voi sfii să

reamintesc ceea ce 
spunea autorul Laudei 
somnului: „Poetul (,„) 
scoate cuvintele din 
starea lor naturală și 
le aduce în starea de 
grație". Acest adevăr, 
atit de simplu în tăie
tura lui de ' diamant, 
aduce din nou în prim 
plan inevitabila pro
blemă a artei de a 
scrie frumos. Jn poe
mele marilor autori nu 
pot fi izolate, nicăieri, 
mari insule de proză, 
deși versurile multora 
numai rareori se reîn
torc cu fața spre pun
țile ce leagă de prozo
dia clasică. Dar in fie
care din aceste poeme 
există o armonie inte
rioară, o muzică inte
rioară, o frumusețe in
terioară. Cel mai ade
sea nu știi — e cerul 
cel ce se oglindește în 
apa lacului din pisc, 
ori invers. Există la 
Blaga, la Philippine, la 
Eugen Jebeleanu, la 
Șt. Aug. Doinaș — și, 
din fericire, la încă 
mulți alții — supreme 
lecții privind aria de 
a scrie frumos. .Această 
artă ii face să ne dez
văluie o sublimă gra
matică a sufletului lor, 
ii păstrează legați de 
marile tradiții ale lite
raturii române și îi 
duce, totodată, in uni
versalitate. El — și 
toți autenticii poeți ai 
literaturii noastre de 
azi — stăpinind fi
resc arta do a scrie 
frumos, își sporesc co
pleșitor șansele de a 
fi crezuți; de noi — 
acum, de timp — cu 
fiecare zi ce trece.

I
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Reportaj din actualitatea socialistă a țării
.... Cu c*om putea asemui sondele pentru forajele de mare adîncime? Cu catargele coră
biilor duse de vint spre noi continente sau cu rampele de lansare a navelor pentru prospecta
rea Cosmosului ? Nu numai prin alura lor, ci și prin menire, aceste instalații se aseamănă cu ca- 

j * Porn,f* peste oceane și cu rampele de lansare către necunoscut cu care sohdele se înrudesc atil de metaforic.
» *® pregătește construirea unei sonde capabile sâ străpungă scoarța
terestra pma la zece mii de metri. Toraje-record, cu instalații de mare profunzime „Made in Roma
nșa , vor prospecta subteranul globului de po platforme marine sau de pe sol, câutînd să ajungă 
acolo unde ochiul scotocitor ol omului n-a ajuns niciodată, deși privirile lui se rotesc astăzi prin
tre aștn, dar ceea ce se află sub noi, la numai zece kilometri adincime, ii rămîne încă necunoscut.

D
ar nu descrierea acestei 
instalații dc mare forțași 
de necgalată complexita
te mă tentează acum, cl 
intenția unei Drospecții 
de profunzime în faptele, 

in ființa, in gindurile. în visele ce
lor ce o făuresc. Oamenii petrolului 
m-au atras întotdeauna irezistibil 
Printre ei uit că mă aflu in docu
mentare, căci sint la „ai mei", și 
discutăm ca membrii unei mari și 
unice familii. Căci printre ei sini 
..acasă". Cunosc de 40 de ani zidu
rile acestei uzine, sub umbra căro
ra am învățat' să pășesc, aerul ei, 
nu ccl mai pur aer din lume, mi 
se parc tonic, reconfortant, fami
liar. oamenii ei îmi sint vecini de 
copilărie sau mi-au fost, cindva, 
dascăli de viață. Unii s-au dus de 
mult in neființă, alții au imbătri- 
nit, iar copiii lor și nepoții lor 
le-au luat locul.

Erau trei fabrici în acest peri
metru întins între Gara de Sud a 
Ploieștiului șl bariera Rifov. Le 
despărțeau paralelele citorva linii 
de cale ferată și un „riu" fără nume 
și fără izvor, cu apele negre de 
păcură, fierbinți, născute din scur
surile celor trei fabrici. Aveau nu
me orgolioase și o oarecare faimă 
dată de produsele lor: „Concordia". 

s „Unirea", „Standard". Prima pro
ducea armament, celelalte două 
distilau țițeiul. Erau mindria și or
goliul horei de fabrici și rafinării 
din jurul Ploieștiului. Dincolo de 
ele se întindeau mahalalele de chir
pici, cu bolovani pe acoperiș să 
țină în loc foile de carton asfaltat, 
cu bălți șl noroaie ce nu se uscau 
niciodată. Reumaticii orașului ve
neau sâ-și cufunde picioarele goale 
in apa fierbinte cu țiței și scursori 
pestilențiale, crezind cu naivitate 
in proprietățile tămăduitoare ale 
riului fetid care ucidea iarba și 
conserva cadavrele dinilor morți... 
Nea Vișinescu, portar la, „Unirea", 
murea de turbare și, din cînd în 
cind, roțile trenurilor curmau via
ța vreunui disperat... Treceau zi și 
noapte convoaie de cisterne, legu
mele se otrăveau cu mercaptan în 
grădina lui nea Grigore-Inimâ Rea. 
Fane Grădeanu spărgea pietre cu 
pumnul, nea Gogan îșl snopea in 
bătăi iapa costelivă cu care căra 
fier vechi, circiumile prosperau, 
copiii se ofticau, în școala domnu
lui Vintilescu de pe fundătura Iz
voare — o ghimirlie cu două ca
mere încălzite cu bucăți de pâ- 
mint îmbibate în țiței, pe care elevii 
le smulgeau din malurile riului 
negru — se căuta paralela 45, jumă
tatea exactă a distanței dintre ecua
tor și Polul Nord, linie nevăzută 
ce trecea pe undeva, pe deasupra 
mahalalelor sordide... Nu era o 
„groapă" cu ârmoniști romantici și 
cuțitari, era un cartier muncitoresc 
de care nu prea se lipeau avor
tonii societății, căci sărăcia erâf lu
cie. dar și demnitatea muncito
rească — demnitate.

D
e ce amintesc toate aces
tea. acum, cînd vreau să 
vorbesc despre catarge și 
rampe de lansare ? Doar 
pentru a demonstra ce 
rău era atunci si ce bine 

e acum ? Ar fi prea simplist. Acest 
proiectat foraj la zece mii de me
tri adincime nu cred că poate fi 
deplin înțeles fără un ..foraj" in 
condiția subumană de ieri și in 
condiția umană de azi a celor care 
înfăptuiesc, prin voința lor, prin 
creația lor, prin talentul și prin
munca lor, una din performanțele 
mondiale in materie de utilaj pe
trolier.

Sint cei de ieri sau sint fiii și 
nepoții celor de ieri și totuși sint 
alții. Altul este și locul, deși pare 
același. Cele trei fabrici s-au unit 
intr-o singură mare uzină, rîul ne
gru aproape a dispărut, hotarul sta
bilit de paralelele liniilor ferate 
este străbătut printr-un pasaj sub
teran. fostele „Sftandard" și „Unirea" 
Cu mai rafinează țiței, din „Concor
dia" de altădată n-au mat rămas 
decît cîteva hale și ateliere, iar 
ceea ce se fabrică acum aici poartă 
o marcă de mare prestigiu interna
țional: „Upetrom". Sute de hectare 
de hale noi și ateliere moderne u- 
nesc într-un corp comun Incintele 
fostelor fabrici și, în acest colț al 
Ploieștiului, trup din trupul ora
șului revoluționar, muncesc mii de 
oameni a căror medie de virstă nu 
depășește 29 de ani, virsta noii 
țări.

Ceea ce am preluat acum 25 de 

ani. în Iunie 1948, aproape că nu 
mai există, totul a fost refăcut, re- 
dimcnsionat la scara altei puteri, 
demnă de puterea și de ambițiile 
noii țări. Asta demonstrează că. 
chiar și acolo unde am avut ceva 
de preluat, totul a trebuit să renas
că, pentru că „moștenirea" și-a trăit 
traiul și tot ceea ce avem este edi
ficat de noi, pornindu-se aproape 
de la zero. într-un singur lucru, 
chezășie a tuturor înfăptuirilor

DUBLU FORAJ IN PROFUNZIME

Oameni la înălțime pe platforma de probe a sondelor de foraj de la uzina „1 Mai", înainte de forajul la măre adîncime...

noastre, am avut continuitate și el 
ne atestă dreptul de a ne invoca 
citoresc al Ploieștiului, actul de 
transmitere a ștafetei într-un neîn
trerupt urcuș, legătura omogenă, 
indestructibilă a celor de azi cu cei 
de ieri, contopirea năzuințelor co
mune în aceleași idealuri. A fost 
lupta pe baricade cu bolovanul in 
mină, lupta de stradă cu arma la 
ochi, a fost singele vărsat pe cal- 
darim, plăminii scuipați în beciu
rile închisorilor, a fost acel „care 
pe care" in focul ascuns sau des
chis al ciocnirilor de clasă ce nu 
puteau cunoaște decît un singur 
final: triumful dreptății, ieșirea la 
liman, întronarea unei lumi a echi
tății, a egalității in fața șanselor, 
a rațiunii muncitorești, a justeții 
comuniste. Oare lupta a trecut și 
trăim pe roze ? Nu, un alt „care 
pe care" se desfășoară impetuos și 
lupta pare adeseori mai grea decit 
atunci cind se ducea pe baricade, 
cu bolovanul sau cu arma in mină, 
cind singele părinților noștri stro
pea caldarimul și plăminii li se 
storceau prin beciurile temnițelor. 
E lupta cu timpul, e lupta pentru 
reducerea handicapului pe care îl au 
față de noi țările mai dezvoltate 
economic, e lupta pentru ciștigarea 
devansului față de fila calendaru
lui, e lupta pentru performanțe ca
pabile să ateste calitativ și nu 
numai cantitativ forța țării pe care 
am clădit-o, e lupta cu noi inșine 
pentru formarea unui om de tip 
nou, adeseori contemporanul nos
tru. dar, cu certitudine, omul 
României comuniste de miine.

Sint 3 000 de comuniști in uzina 
cu cîteva uzine în ea. de sub em
blema „1 Mai"-Ploiești. Sint mii 
de 
cu

oameni a căror muncă produce 
preponderență unicate, mari in

stalâții complexe, zeci de tipuri de 
sape de foraj, sonde petroliere care 
dau cen zăcămintelor de țiței din 
subsolul a patru continente. din 
Brazilia și Pakistan, din Ghana și 
Cuba, din Venezuela și Birmanla, 
din Turcia, din Corcea și Egipt, 
din Japonia și Iugoslavia, din 
U.îtS.S. și Argentina, din China și 
Algeria, din multe alte țări unde 
produsul muncii celor unsprezece 
mii se bucură de faimă și reputație. 

S
înt mii, din care cunosc 
bine ‘doar • ctteva ‘■zeci;

Șt iam ; ^hUvaț • <ci teva-s ute: ■ 
Cei știuți • de domult se^ 
retrag încetul cu încetul 
la odihna binemeritată, 

alții mai tineri, cu forțe proas
pete. cu ambiții noi, le iau locul și 
pot spune că n-am cunoscut o mai 
tristă bucurie ca atunci cind am a- 
sistat la petrecerea cu flori, cu fe
licitări și urări de viață lungă a ce
lor cinstiți de tineri, care, pensio- 
nindu-se, își luau rămas bun de la 
uzină. La o astfel de petrecere cu 
alai am asistat in 1968, cind se pen
siona bătrinul si cunoscutul inven
tator de Ia ..1 Mai" Iosif Lisowski. 
Nu mică mi-a fost minarea 
cind, deunăzi, aflîndu-mă în bi
roul secretarului comitetului de 
partid pe întreprindere, Toma 
Oprea, l-am văzut intrînd pe 
bătrinul meu prieten pentru a cere 
lămuriri cu privire la ultimul ter
men de intrare în funcțiune a unei 
noi mașini puse la punct de el. S-a 
pensionat, dar nu și-a părăsit to
varășii de muncă. A încercat să 
stea și pe-acasă, să-și îngrijească 
florile, să mai citească ce n-a apu
cat la timp, și-a cumpărat o plan
șetă de desen, a început să viseze 
la noi invenții și inovații șl s-a 
întors. Are 68 de ani, părul i-a în
cărunțit și i se spune „bătrinul- 
tînăr". L-am întrebat de ce nu 
își găsește „liniștea", de unde a- 
ceastă a doua tinerețe, ce ii dă for
ța și nepotolita poftă de lucru ? 
N-a știut cum să-mi răspundă. Căci 
răspunsul la întrebările mele era 
însăși viața Iul. La 18 ani, cind 1 
s-a brevetat prima Invenție, a fost 
poreclit „Edison", dar la întrebarea 
dacă asta l-a făcut atunci fericit

mi-a dat un răspuns care m-a cu
tremurat: „Ajunsesem un tinăr- 
bătrin". Cum așa ? Copilăria chi
nuită prin schelele petroliere de la 
Moroni și Gura Ocniței, cartea în
vățată pe sponci, primul război 
mondial, pauperizarea familiei cu 
șapte copii, moartea tatălui — un 
muncitor petrolist de origine po
loneză stabilit in România prin 
1907 — greul învățării unei mese
rii spre care dovedea o uluitoare 
aplicație, lupta de clasă, lupta cu 
mizeria, lupta cu condiția subuma
nă care a înghițit atitea talente șl 
le-a condamnat eșecului. Tn 1948, la 
cîteva zile după naționalizare, un \ 
reporter transmitea din Ploiești o 
știre despre activitatea creatoare a 
muncitorilor inovatori. pomenind 
despre primele inovații replizale 
spre profitul noului patron — po
porul — de .către strungarul, mais- 
trul-șef la sculăria uzinei, - Iosif 
Lisowski. De atunci pină azi a rea
lizat 70 de invenții șl inovații care 

au adus țării economii de peste 
• zece milioane de lei, iar nepoțoli- 

'••-'tului, - titlul . de laureat', al..,P,r^s' 
.ui.'fniuluî de Stat cucerit in 1963. îl 

întreb dacă încearcă vreun senti
ment a), autodepășirii, dacă nu o 
astfel de chemare l-a readus în 
uzină după ce se pensionase ? îmi 
răspunde că nu știe ce este auto- 
depășirea, că țara are încă multe 
rezerve pentru a ajunge acolo unde 
merită să ajungă spre a putea vorbi 
apoi despre autodepășire. Cit des
pre întoarcerea la uzină ? „Prezen
ța mea aici era necesară pentru 
punerea în funcțiune a unor agre
gate- proiectate în ultimul tțmp și 
cărora trebuia să le aduc unele îm
bunătățiri. Pentru executarea aces
tor agregate se cheltuise peste 
o jumătate de ’milion și aveam, 
deci, datoria morală ca scopul pro
pus să fie în cît mai scurt timp 
atins. Nu-mi puteam lăsa singuri 
tovarășii alături de care lucrasem, 
tineri creatori de mașini care aveau 
încă nevoie de experiența mea. 
Este vorba de mașini vii, care se 
mișcă și cărora, dacă vrei să le 
vezi funcționind și producind, tre
buie să le transmiți ceva din su
fletul și din viața ta. Asemenea 
lucrări iți răpesc multe orc din 
timpul liber și nu pot fi- duse la 
bun sfîrșit decit cu prețul multor 
nopți nedormite. Este greu de ex
plicat ce simte autorul unei aseme
nea lucrări cind o vede realizată 
fizic. Nu poate exista răsplată mai 
mare decît aceea cind se convinge 
că truda și neliniștea nu i-au fost 
zadarnice. Mai mă întrebați ce m-a 
făcut să nu mă pot despărți dc 
uzină ? Poate că vi se pare că răs
pund prea ca la gazetă, dacă vă 
spun simplu: sentimentul utilității 
mele pentru societate. Am împli
nit 68 de ani, dar mă simt încă 

tînăr, cu mare poftă de muncă, șl 
sint capabil să duc la bun sfirșit 
un lucru început. Consider însă că 
tinerețea do care sint „acuzat" nu 
constă alit in condiția fizică de care 
nu mă pot plinge, cit, mai ales, in 
felul de a gindi. Mi s-a spus de
seori că gindesc tinerește, asta, bi
neînțeles, in legătură cu activitatea 
mea profesională. M-am ferit în
totdeauna ca rutina să-mi an
chilozeze experiența acumulată cu 
greu dc-a lungul anilor de muncă. 
Dar această experiență, oricit dc 
vastă, nu putea fi suficientă pen
tru realizarea lucrărilor la care 
m-am angajat fără o pregătire teo
retică acumulată mult mai tirziu, 
întrucit in tinerețea mea nu exis
tau condițiile dc azi pentru pregă
tirea celor doritori să-și însușească 
o înaltă calificare. Acest lucru ex
plică și faptul că afirmarea mea 
in viață arc loc atunci cind, de 
fapt, ar trebui să înceapă declinul. 
Spun acest lucru fără a avea pre-

tenția vreunei excepții, pentru că 
astfel de-cazuri s-au mai văzut".- ajAjjua: im vu«...

L
-am mai întrebat: Creați 
numai mașini sau și oa
meni ? Mi-a răspuns 
scurt : „Uitați-vă Ia tine
rii ăștia și întrebați-i pe 
ei. Generația noastră a 

pus aici sămință sănătoasă intr-un 
sol sănătos. Avem de pe acum o 
„recoltă" foarte bună. Ea va fi și 
mai bună pe măsură ce tinerilor le 
vor crește aripile și zborul le va fi 
prielnic, îndemnat către înălțimi, 
nu încorsetat de birocratism, de ta
rele administrative care ii obligă 
uneori să zboare jos, prin căi spre 
afirmare prea întortocheate. Sint 
fericit cu ai mei, cei cărora le-am 
dat viață. Am trei fii și o fiică, 
toți mi-au dat nepoți. Sint, deci, 
bunic. Cel mai mare dintre fiii mei 
are 40 de ani și este inginer elec
tromecanic, șef de secție la între
prinderea de carotaj și perforări 
petroliere din Ploiești. Mă bucur 
că este un om talentat, care iși 
cunoaște bine meseria aleasă. Are 
și el multe inovații, dintre care 
una deosebit de valoroasă pentru 
întreprinderea lui. Mezinul este lă- 
cătuș-mecanic la „1 Mai". El mă 
ajută foarte mult cînd este vorba 
de punerea în funcțiune a mașini^ 
lor-agregate pe care le proiectez 
și, de multe ori, mă consult cu el 
pentru unele completări care să 
ducă la buna lor funcționare. Prîs- 
lea a îndrăgit sportul și este asis
tent la Institutul de cultură fizică 
din București. Fata s-a căsătorit cu 
un inginer zootehnist și are un fiu 
de 18 ani, care vrea să se facă ar
hitect. Dar la fel de dragi imi sint 
cei care au crescut sub ochii 
în uzină, 
talentați.

mei 
cadre de nădejde, tineri 
adevărați purtători mai

departe ai unei nobile pasiuni: 
aceea do a crea fără istov spre bi
nele societății în care trăim..."

Am vrut să-i văd și pe aceștia 
și am găsit destui. în biroul ingi
nerului Dumitru Ene, responsabilul 
cabinetului tehnic pentru invenții 
și inovații, se încinge o discuție 
aprigă despre cei o mie de Inova
tori, autori ai unor acte de creație 
tehnică, din uzină. Cifra ml se 
pare incredibilă. Și totuși trebuie 
s-o accept, deoarece bărbatul aces
ta tînăr, cu priviri tăioase, cu 
vorba și mal ascuțită, nelipsită de 
duh, îi cunoaște pe toți, le știe 
chinul căutărilor și avatarurile reu
șitei. Vorbim mult despre inepui- 
zabila sursă de teme pentru în
drăzneți pe care o reprezintă an
gajarea uzinei în elaborarea de noi 
și noi tipuri de mașini șl agregate 
necesare producerii utilajelor com
plexe.

U
nul dintre aceste produ- 
’ se, adevărat gigant . in- 
.. dMttW. or combinație
Ire excavator pășitor pen
tru exploatarea minelor 
la suprafață și macara 

portuară, folosit în descărcarea mi
nereurilor pentru industria side
rurgică. a necesitat la prima ediție 
240 de zile de fabricație și numai 
45 de zile la cea de-a doua, după ce 
„suportase" aportul de idei tehnice, 
de ritm și operativitate al celor 
o mie de muncitori-creatori. După 
tinărul meu interlocutor, „inovato- 
rismul" este „o boală incurabilă", 
odată contaminat de pasiunea 
creației este greu să te mai vin
deci de ea. îmi vorbește însă des
pre deosebirea dintre „vulcanii cu 
căldură și vulcanii noroioși", zi- 
cind că stadiul adevărat creator 
este atins în epoca noastră doar 
atunci cind reușești să realizezi 
ceva ce depășește interesul îngust, 
local, conjunctural, perisabil, să 
rezolvi soluții tehnice de răsunet 
larg și de interes republican. Ne. 
cazul inventatorilor este însă „nece
sitatea" trecerii creației lor prin 
furcile caudine ale metodologiei de 
rezolvare, încă foarte greoaie și 
nu îndeajuns de stimulativă. „îți 
crapă buza să aplici o inovație pe 
care o ai gata și trebuie să aș
tepți și să tot aștepți avizele șl 
paraavizele forurilor — ne spune 
el. Sensul valorificării inteligen
ței oamenilor muncii din țara noas
tră trebuie înțeles exact în spiri
tul creativității despre care vorbea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R. din 
iulie 1972, căci omul creației teh
nice este un vizionar al perspecti- 

vel, un om care nu poate fi pus 
să gindeasefi astăzi ca ieri, căci 
miine va gindi mai bine. decit 
azi... Numai cu o astfel de Înțele
gere vom reuși să facem din fie
care specialist un cadru de con
cepție I"

„Prevenitorul de erupție", meda
liat cu aur la Leipzig In 1969, este 
opera unul colectiv de Șapte ino
vatori. Aceasta și alte asemenea 
inovații și invenții sint creațiile 
unor grupuri de ingineri și tehni
cieni din U2ină.

Plnă la o mie de inovatori, lista 
e lungă. Sămința a fost, intr-ade
văr, aruncată în sol fertil și re
colta se anunță bună. Patru sute de 
tineri muncitori din uzină urmează 
cursurile serale ale diferitelor licee 
ploieștene. Treizeci sint studenți 
la „seral". Sint, cu totul, cinci mii 
de tineri sub 25 de ani în acest 
colectiv călit în focul înaltelor exi- 
?:ențe. Printre ei, 1 600 de tinere 
etc care lucrează cot la cot cu ei. 

Și totuși, „foamea de cadre" n-a 
fost satisfăcută. Se caută pretutin
deni tineri capabili, care să facă 
față cu cinste mărcii fabricii. Uzi
na e o școală, in • adevăratul sens 
al cuvlntului, o școală a vieții și 
o școală a cărții- Numeroși munci
tori vîrstnicl, familiști, Iși aduc fiii 
și fiicele să lucreze In uzină, să-și 
obțină o calificare sau să-și conti
nue studiile la locul de muncă, șl 
acest fenomen mi se pare edifica
tor pentru certitudinea continuită
ții, pentru soliditatea perspective
lor, pentru garanția pe care o pre
zintă dezvoltarea și prosperitatea 
uzinei in ochii oamenilor.

M
ă Întorc însă la planurile 
acelei cutezătoare insta
lații care, sub marca 
„F 500 Upetrom". va scor
moni adincurile pămln- 
tulul pină acolo unde, 

plnă acum, n-a pătruns nici o sapă 
de foraj. Inginerul Anastas Nicu- 
lescu. șeful serviciului proiectări, 
cvadrigenar, cu O tinerețe adoles
centină. imi spune despre această 
temerară idee: „Este bine că noi 
tăutăm să ținem pasul cu realitatea 
și că nu realitatea este nevoită să 
țină pasul cu noi". Remarca lui se 
referea la actualitatea căutărilor 
tehnice, la șirul de realizări ale 
uzinei care, alături de performanțele 
altor uzine de același gen, situează 
România pe locul al doilea în lume 
în domeniul calității și exportu
lui de utilaj petrolier. „1 Mai" îșl 
trimite produsele în 24 de țări de 
pe patru continente ale lumii. 
„Prestigiul exportului — îmi spune 
A. Niculescu — implică intensifi
carea eforturilor de asimilare de 
noi produse, de diversificare și de 
modernizare permanentă a produ
selor devenite clasice..." Fraza a- 
ceasta include în ea esența tutu
ror preocupărilor desfășurate de 
cercetătorii științifici — care de 
foarte multe ori nu sîht decit mun
citori in salopete albastre — de la 
„1 Mai". în ea rezidă și explica
ția succeselor obținute de „1 Mal" 
în competiția cu mari firme de re
nume mondial în materie de uti
laj petrolier ca National Idecco, 
Emsko și Oilwel (S.U.A.) șl Worth 
(R.F.G.). Se spune că produsele 
noastre de gen se remarcă prin 
transportabilitatea lor, prin accesi
bilitatea ușoară t pentru Întreținere, 
prin-’'respectarea1'mortnelor de stan
dardizate ' internațională, prin ro
bustețe și siguranță in exploatare, 
cu un grad sporit de anduranță. 
Dar, cunoscînd oamenii care le 
produc, le-aș mai adăuga o carac
teristică : sporul de dragoste Țață 
de meserie, care a născut pa
siunea celor ce le concep, ardoa
rea ambițiilor lor, convingerea ne
strămutată că ceea ce le-a ieșit 
din mîini, și Ie va ieși încă, poartă 
semnul de netăgăduit al devenirii 
lor.

Cine sînt acești oameni ? Mâi 
trebuie să răspundem la această 
întrebare ? Sint cei de ieri, din 
fostele mahalale sordide ale Ploieș
tiului, sint fiii și .fiicele celor ce 
au crescut în casele de chirpici cu 
bolovani pe acoperiș, de-a stingă 
și de-a dreapta acelui riu negru, 
palid, fără nume, care curgea ca 
un Styx al disperării pe hotarul 
cindva fără hotar al sărăciei șl mi
zeriei.

I-a scos în rîndul lumii, declan- 
șîndu-le forța creatoare, stimulih- 
du-le curajul, dindu-le aripile cu
tezanței, lumea noastră nouă, în
cepută cu ei și continuată prin ei.

E sfîrșit de toamnă. A 29-a 
toamnă trăită de noi, de la acel 
teribil an cu miez de foc, 1944. 
Este anotimpul cînd totul respiră 
ritm și năzuință. Pe platformele 
marii uzine se înalță spre cer 
catargele sau rampele de lansare 
spre depărtări, profunzimi și necu
noscut. Vor răzbi. Căci vintul bate 
puternic spre înainte.

Ioan GR1GORESCU

— Ce e nou în străvechea 
îndeletnicire de agricultor 
Sn cooperativa dumnea
voastră ?

Am pus această întrebare 
cîtorva țărani cooperatori 
pi specialiști in agricultură 
din comunele Oltina și Bă
noasa din județul Constan
ța. Din răspunsurile primi
ta s-a conturat o imagine 
semnificativă pentru etapa 
actuală de dezvoltare a sa
tului dobrogean atit pe plan 
economic, cit șl pe planul 
mutațiilor care s-au produs 
in pregătirea profesională a 
lucrătorilor de pe ogoare, 
în conștiința lor.

— După mine, ne-a răs
puns Constantin Chiriac, 
de 18 ani președinte al coo
perativei din Băneasa, una 
din principalele schimbări 
care s-au produs în modul 
de a gindi al oamenilor 
noștri este dispariția re
semnării In fața vitregiilor 
naturii. în urmă cu zece, 
cincisprezece ani, cum ve
deau că iși arată colții se
ceta, mulți oameni nu mai 
voiau să iasă la cimp, con- 
slderind că ar munci de
geaba, și plecau in căutare 
de lucru in alte părți. A- 
cum. așa ceva nu se intîm- 
plă. Oamenii au căpătai în
credere In puterea lor șl 
acesta este, poate, lucrul cel 
mai important Nu mai de

parte. in toamna anu
lui trecut. ploile ne- 
sfirșite ne-au împiedicat 
multă vreme să trecem la 
semănatul griului. Dar ime
diat ce s-au oprit și ne-am 
putut apuca de lucru s-a 
muncit nu numai din zori 
și pinâ-n seară, ci și noap
tea, la lumina proiectoare
lor. Unii nu s-au despărțit 
de tractoare și de semănă
tori cite 16—18 ore pe zi. 
Cooperativa lc—a asigurat 
in acele zile de adevărată 
bătălie pentru recolta care 
am cules-o in această 
toamnă hrană caldă direct 
pe cimp. în numai șase zile 
au fost semănate 2 080 hec
tare. în condiții normale, 
un astfel de volum de 
muncă se realizează in 
circa 20 de zile.

Inginerii agronomi Ion 
Ciubuc din Băneasa și Tu
dor Dobrescu din Negureni 
au subliniat faptul că an 
de an crește gradul de ca
lificare profesională și de 
specializare al oamenilor. 
S-a trecut la organizarea ce 
formațiuni de muncă per
manente in diferitele sec
toare de producție ale coo
perativelor : aceiași coope
ratori lucrează de ani de 
zile unii la culturile de 
cimp, alții in viticultură, 
alții in legumicultură. alții 
in zootehnie., în fiecare Iar

nă, după încheierea lucrări
lor in cimp, toți cooperato
rii participă la cursurile a- 
grozootehnice. Se urmăresc 
regulat lecțiile transmise de 
televiziune, după care se 
fac actualizări la condițiile 
specifice fiecărei cooperati-

SATUL DOBROGEAN ÎNVAȚĂ
ve. Pentru brigadieri și șefi 
de echipă se organizează și 
cursuri speciale. „Califica
rea" de țăran, empirică, de 
odinioară, a cedat locul u- 
nei întregi serii de califi
cări, mai restrinse, dar cu 
cunoștințe temeinice in do
meniul respectiv. Acum e- 
xistă aici specialiști în cul
turile de cimp, in legumi
cultura. in cultura orezului, 
in viticultură, in creșterea 
taurinelor, a oilor etc.

Cele învățate la cursuri 
sint experimentate apoi in 
cimp și la fermele de ani
male. Cooperatori ca Mă- 
reuță Tudor, Leflerică Do- 

bre, Curt Ion șl alții, din 
comuna Oltina, cunosc 
foarte bine semănătorile, 
combinele și celelalte ma
șini agricole cu care lucrea
ză. Ei nu numai că se pri
cep să le mînuiască, ci sint 
in măsură să facă singuri 

și reglajele necesare in 
funcție de condițiile concre
te de lucru. Orezarii din 
aceeași comună au absol
vit, la Casa agronomului 
din Palazul Mare, cursuri 
speciale de cultivare a aces
tei plante pretențioase. Ei 
știu cu exactitate cind și 
cum să pregătească terenul 
pentru orez, cind și cum 
să-1 planteze, cind și cum 
să introducă și să scoată 
apa de pe parcele, cum 
trebuie să combată dăună
torii. De doi ani au intro
dus un asolament științific 
menit să ducă la creșterea 

sistematică a recoltelor de 
orez.

Din moși strămoși au pes
cuit oltinenii în balta ce se 
întinde lingă satul lor pe o 
suprafață de 2500 de hec
tare. în anii din urmă insă 
brigada de pescari a deve

nit brigadă de piscicultorl 
iar balta a fost transforma
tă în fermă piscicolă. în fie
care toamnă, de la stația de 
reproducere este adus puiet 
de pește și „semănat" în 
baltă. Pină in luna august 
din anul următor acest 
puiet, găsind o hrană abun
dentă în baltă, ajunge la o 
greutate de 700 de grame 
bucata. Sezonul de pescuit 
începe în fiecare an in au
gust. Pisclcultorii din Olti
na „recoltează" de pe „o- 
gorul lor albastru" in fie
care an peste 650 de tone 
de pește. în afara sezonu- 

hui de pescuit ei lucrează 

la stația de reproducere, 
unde deprind de la specia
liști toate secretele crește
rii puietului de pește apar- 
ținînd, unor specii și hi
brizi de. înaltă productivi
tate.

Specializarea pătrunde 

tot mai hotărit și In secto
rul zootehnic. Astfel, coo
perativa din Oltina se spe
cializează în ingrășarea tau
rinelor tinere. Paralel cu 
aceasta, adăposturile pentru 
animale se mddernizează, 
i.ntroducindu-se mecaniza
rea alimentării cu apă și 
a furajării. A fost con
struită o bucătărie fura
jeră in care se prepară 
„meniurile" in condiții su
perioare. Doi dintre cei 
mai buni crescători de ani
male vor deveni „bucătari" 
permanenți și calificați ca
re fac amestecurile de 
nutrețuri cu doze precise 

de uree, de melasă șl alte 
componente, conform rețe
telor stabilite de specia
liști.

Mocanu Gherghina, Petro 
Tudora și Ignat Lucreția 
din satul Negureni sint 
crescătoare de păsări cu 

experiență bogată, cu sta
giu de mulți ani la stația 
de incubație a cooperativei. 
Ucenicia și-au făcut-o pe 
incubatoare simple, de su
prafață, care se încălzeau 
cu petrol. Era prin anii 
1957—58. Acum stația are 
incubatoare electrice de vo
lum, cu reglare automată a 
temperaturii, care asigură 
un procent de ecloziuhe de 
75 —80 la sută. Pentru a ști 
să mînuiască aceste „cloști" 
moderne, cu o capacitate 
de 22 500 de ouă într-o se
rie, cele trei avicultoare 
și-au însușit anumite cu
noștințe de electricitate și 

de biologie. Ele recunosc 
dintr-o privire din ce rasă 
este un pui sau o găină, 
pot să-ți explice de ce hi
brizii obținuți prin încru
cișarea a două rase dife
rite dau o producție de car
ne și de ouă mai mare de
cit găinile Rhode sau Plai- 
muth.

în urmă cu ani, cînd s-a 
pus în cooperativa din Bă
neasa problema scoaterii 
peticelor răzlețe de vie hi
bridă și plantarea In locul 
lor de vie nobilă, mulți 
cooperatori se îndoiau că 
via nobilă poate să crească 
pe aceste locuri. îndoielile 
lor au fost risipite de ingi
nerul agronom Ion Ciubuc 
in cursul lecțiilor de viti
cultură și al demonstrațiilor 
practice pe care le-a orga
nizat. Treptat s-a închegat 
un grup de cooperatori pri- 
cepuți, cum sint Gheorghe 
Bularu, Ion Ruse, Tăoase 
Tudor, Vasile Nuțu și alții 
care, ca urmare a cunoș
tințelor de specialitate în
sușite și a practicii înde
lungate, nu numai că știu 
acum cum să facă plantă
rile, tăierile, stropirile, dar 
și „simt" momentele opti
me cînd aceste operațiuni 
trebuie făcute pentru ca 
recolta de struguri să fie 
cît m'ai bună. Cunoscînd 
bine diferitele soiuri de 

viță, în cursul stropirilor 
ei au grijă să schimbe con
centrațiile de substanțe 
pesticide, utilizate pentru 
combaterea bolilor și a 
dăunătorilor, în funcție de 
soi și de gradul de creștere 
al viței. Dacă în alte zone 
ale țării, unde solurile no
bile de viță se cultivă de 
multă vreme, și meseria de 
viticultor are tradiție, în 
Dobrogea, unde creștea pină 
nu de mult nuntai vița hi
bridă, este o specialitate 
nouă, dobîndită în anii din 
urmă. La Băneasa. viile cu 
soiuri nobile ocupă 212 ha, 

.din care 163 ha au fost 
plantate pe terase, valorifi- 
cîndu-se astfel coaste im
proprii altor culturi. Ele 
dau cooperativei un venit 
anual de peste trei milioa
ne și jumătate de lei, tar 
strugurii de masă al acestei 
cooperative au obținut două 
medalii de aur și patru de 
argint ta concursurile repu
blicane.

Cooperatorii satelor do
brogene urcă mereu noi 
trepte pe scara măiestriei 

Tor profesionale ; din rădă
cina străvechii îndeletniciri 
de agricultor cresc lăstarii 
tineri și viguroși ai profe
siunilor agriculturii socia
liste moderne.

Silviu PODINA
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In îndelungata sa Istorie, omenirea a avut 
de înfruntat un mare adversar — bolile. Ele 
au secerat milioane de oameni in floarea vir
atei, așa cum epidemii fulgerătoare s-au do
vedii mai pustiitoare decît incendiile sau ma
rile cataclisme. In strădaniile sale perseve
rente de a avansa pe drumul civilizației, omul 
a reușit, treptat, treptat, să pătrundă mai în- 
tîl taina bolilor, a cauzelor lor, mai apoi să 
imagineze mijloace de tămăduire sau ocro
tire.

Medicina epocii noastre a înregistrat, ca și 
alte științe, progrese remarcabile. Chiar și

MARI PROBLEME CARE PREOCUPĂ OMENIREA

specialiștii cei mal optimiști nu s-ar ii încu
metat, cu un sfert de secol în urmă, să antici
peze progresele rapide, marile victorii obți
nute de medicină in lupta pentru apărarea 
sănătății omului.

...Și totuși, în lume, milioane de oameni 
continuă sâ cadă victimă ravagiilor diferite
lor maladii — sănătatea continuă să rămînă 
una din marile probleme care preocupă uma
nitatea.

Medicing privește Insă cu încredere vii
torul.

VICTORII
ALE MEDICINII

Medicina contemporană se poate 
mmdri cu un șir dc succese im
portante. înregistrate intr-o perioa
dă de timp relativ scurtă. Ciuma 
bubonicâ, holera, febra galbenă, ti
fosul exantesnatic. febra recurentă 
și variola au bintuit secole de-a 
rindul țări și continente. Astăzi, 
datorită progreselor conjugate ale 
științei, acești inamici ai sănătății 
omului, considerați odinioară un 
blestem in fața cărora omul rămâ
nea neputincios, au ajuns să fie în
vinși și ferecați sub cheie — in 
multe regiuni ale globului.

Descoperirea in 1955 a unui vac
cin . împotriva poliomielitei a eli
minat practic mortalitatea și a re
dus considerabil morbiditatea in 
cea mai mare parte a țărilor lumii.

Amenințarea generată de bolile 
transmisibile a cedat Numărul to
tal de cazuri de variolă, estimat cu 
aproximație în 1950 la 332 000 (in
ventarierea sau depistarea tuturor 
cazurilor fiind practic imposibilă) a 
scăzut in 1972 la 64 000. In aceeași 
perioadă, numărul țărilor cu feno
mene endemice s-a redus de la 
30 la 5. Acest recul spectaculos al 
variolei pe ansamblul planetei dă 
speranța unei extirpări totale a 
maladiei In viitorul foarte anropiat.

Potrivit unui studiu al Națiuni
lor Unite, media de virstă a urcat, 
in perioada 1950—1970. in țările 
dezvoltate economic, de la 64.6 la 
70.4 ani. In țările in curs de dez
voltare, ea a crescut cu aproape 
opt ani. de la 41.7 la 49.6. In Africa 
occidentală, ea a atins 39.2 ani in 
1970, față de 32.5 ani in 1950.

Progrese spectaculoase s-au înre
gistrat in domeniul reducerii mor
talității infantile. Numărul de de
cese Ia copii in virstă de pină la 
un an a scăzut in România de peste 
patru ori, in comparație cu 1938. In

Polonia, indicele mortalității a 
coborit de la 108 la o mie de nou- 
născuți in 1950, la 34,3 in 1969 ; in 
Iugoslavia — de la 118,6 la mie la 
58,6 între anii 1950—1968.; in Fran
ța — de la 51 la 19,6 ; in Elveția 
de la 31,2 la 15.4 ; Suedia atingea 
nivelul optim din lume — 13.1 la 
mie in 1968.

Deși tuberculoza, cu cele 20 mi
lioane de cazuri înregistrate in 
lume in 1972. rămîne o preocupare 
serioasă, totuși mortalitatea provo
cată de această boală s-a diminuat 
considerabil in toate țările. Trata
mentul tuberculozei s-a modificat 
radical, bolnavii pot fi îngri
jiți, tratați și vindecați fără a pă
răsi familia. Ei pot chiar să-șj 
continue munca.

Un mare pas înainte se constată 
în combaterea paludismului. în 
1957, abia 18 la sută din populația 
ce trăia în regiunile afectate de 
paludism se bucura de măsuri de 
protecție sanitară împotriva mala
riei. In 1972. populația regiunilor 
amintite însuma 1 821 milioane lo
cuitori. Dintre aceștia, pentru 56 la 
sută se aplicau măsuri de protecție. 
Lupta contra malariei depinde cel 
mai adesea de existența personalu
lui sanitar necesar. Din acest punct 
de vedere, este de menționat că 
numărul școlilor de medicină a 
crescut de la 523 in 1948 la 918 
spre finele anului 1971. O.M.S. a 
acordat in perioada 1943—1972 
peste 43 000 de burse. în special 
cetățenilor din țările cu necesită
țile cele mai presante.

Febra galbenă a dispărut aproa
pe din orașele celor două Americi 
și nu mai reprezintă practic de
ci* o boală profesională a munci
torilor din zonele de junglă. In 
schimb, în Africa amenințarea 
unor epidemii de amploare nu

este îndepărtată. Din fericire, vac
cinul antiamaril este foarte eficace 
și durabilitatea sa este mai per
sistentă decît se sconta.

Una din cele mai răspindite tul
burări circulatorii din lume — hi
pertensiunea arterială de care su
feră aproape 10 la sută din adulți 
— inoope să cedeze in fata asaltu
lui medicinii. Medicamente de 
sinteză sint capabile in prezent să 
scadă presiunea arterială. O.M.S. a 
lansat programa-pilot de luptă îm
potriva hipertensiunii. După cum 
a arătat recent prof. Christian Bar
nard, care a realizat cu 6 ani in urmă 
premiera mondială a grefelor car
diace, chirurgii au efectuat pină în 
prezent, pe plan mondial, 213 grefe 
de inimă (34 de bolnavi grav reu
șind să supraviețuiască). 190 grefe 
de ficat, 32 grefe de plămîni și un 
număr egal de grefe de pancreas, 
încercări de diferite alte transplan
turi s-au mai făcut pentru splină, 
intestin și artere, ca și pentru 
unele țesuturi.

în unele țări s-au înființat așa- 
zisele „bănci de organe", care în
cearcă să rezolve problema mai 
complicată a donatorilor.

Consecutiv este perfecționată 
tehnica „organelor" artificiale, care 
preiau pentru anumite perioade 
funcțiile inimii, ficatului sau rini
chilor naturali, afectați de maladii.

De curind a ieșit din clinica or
topedică a Universității din Ham
burg — Eppendorf (R. F. Germa
nia) un marinar în vî'-stă d? 37 de 
ani care 'fusese imobilizat timp de 
zece ani din cauza reumatismului 
articular. El se poate mișca acum 

- grație celor 18 articulații artificia
le care i-au înlocuit pe cele care 
nu mai funcționau (articulațiile 
șoldurilor, picioarelor, mâinilor, 
degetelor și umerilor).

In ciuda succeselor im
portante dobindite de me
dicină, există încă o arie 
extinsă de maladii, cu con
secințe sociale șl econo
mice dintre cele mai grave.

Banala gripa, arată spe
cialiștii O.M.S., ar fi unul 
dintre marile flageluri ‘care 
au decimat și continuă să 
decimeze specia umană. In 
1968 au murit din pricina 
el, într-o singură lună — 
decembrie — 11 000 de lo
cuitori ai Franței. Ea ră- 
mine una dintre cele mal 
redutabile maladii infecți
oase. Pină in 1973, mijloa
cele de a acționa asupra ei 
au fost mai limitate. Se 
știe că antibioticele și sul- 
famidcle n-au efect asupra 
virusului. Singura metodă 
de luptă este preventivă, și 
anume, prin vaccinare. Dar 
dacă vaccinurile specifice 
s-au dovedit suficiente in 
cazul poliomielitei șl ru- 
beolei, vaccinările antigri
pale sînt mai puțin efi
ciente. Deoarece virusul 
gripal este un virus „mu
tant", el prezintă varia
ții (sau variante) de ■ la 
un an la altul și aproxima
tiv la fiecare zece ani in
tervin mari mutații ce dau 
naștere la o nouă familie 
virală. Tocmai aceste mari

mutații aint responsabile 
de epidemiile extrem de 
întinse, cum a fost faimoa
sa gripă „spaniolă*1 din 
1918 și mai curind, gripa a- 
siatică din 1957. Rapidita
tea cu care virusul gripal

cesele mutațiilor anuale și 
au creat de fiecare dată 
anticorpul corespunzător.

O maladie cu propagare 
lentă cunoscută din anti
chitate și pe care medicina 
n-a putut încă să o lichi-

100 de ani de la descoperi
rea agentului etiologic al 
leprei de către medicul 
norvegian Armauer Han
sen. Medicamentele admi
nistrate in stadiul inițial al 
bolii și-au dovedit eficaci-

timele malnutrițiel grave ; 
90 milioane de copii 
aceeași virstă suferă 
subnutriție moderată, 
ceste condiții ii fac pe 
pii și mai vulnerabili

Bătălia continuă
adversarii sînt aprigi

își schimbă 1 caracteristicile 
și, deci, rezistența la vacci
nuri a făcut ca preparatele 
antigripale (vaccinurile) să 
se perimeze.

După trei ani de îndîrjite 
cercetări, o echipă de spe
cialiști de la Institutul 
Pasteur din Paris, condusă 
de prof. Hannoun, pare a 
fi învins aceste obstacole. 
Ei au reprodus, pe cale ar
tificială, în laborator, pro-

deze este lepra, boală 
care preocupă intens ser
viciile de sănătate publi
că din peste 70 de state, 
în majoritate țări în curs 
de dezvoltare. Lepra este 
răspîndită în Africa și Asia, 
dar și în regiuni ale Ame- 
ricii de Sud sau Americii 
Centrale. După estimările 
O.M.S., în lume sint sem
nalate circa 11 milioane de 
cazuri. • »

Anul acesta s-au împlinit

tatca in 
zuri.

Poate 
maladii 
este că .........
încă o cauză foarte întinsă 
a mortalității. Calitatea a- 
limentației joacă un rol 
important în toate etapele 
vieții umane, dar mai ales 
in evoluția copiilor după 
înțărcare. In zilele noastre, 
aproape 10 milioane de co
pii sub cinci ani sînt vic-

fi înscrisă între 
subnutriția ? Cert 
aceasta constitute

de 
de 
A- 
co- 

v. __  ________ la
maladiile infecțioase. Intre 
50 și 75 la sută din totalul 
de decese înregistrate in 
rindul ^sugarilor și al co
piilor sînt datorate malnu- 
triției și infecțiilor. Sute de 
mii de copii devin in fie
care an orbi ca urmare a 
unei boli (xerophtalrnia), 
provocate de lipsa vitami
nei A. In fiecare secundă, 
pe planeta, noastră, un om 
moare de foame. După 
estimările specialiștilor, 
peste o pătrime din popu
lația țărilor slab dezvoltate 
suferă de subnutriție.

Trahoma, o maladie care 
afectează ochii, rămâne 
foarte răspîndită în țările 
in curs de dezvoltare. Nu
mărul total al cazurilor 
este de 500 milioane, dintre 
care 2 milioane de bolnavi 
sînt atinși de orbire.

In ultimii 15 ani, pro
centul mortalității datorate 
diabetului a crescut simți
tor. In Italia, Elveția, Aus
tria și Venezuela acest 
procent practic s-a dublat, 
în Japonia s-a triplat 
chiar. Tendința se menține.

MEDIUL NOCIV
AL SUBDEZVOLTĂRII

Civilizația, o armă dectKonioa • și. izotopii --^în x 
slujba medicinii moderne

Realitățile contemporane atestă că 
decalajul dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare se expri
mă nu numai in termeni social-eco- 
nomici, ci este puternic resimțit și 
în domeniul sănătății. După cum 
sublinia dr. Marcelino Candau, fos
tul director general al O.M.S., „Să
nătatea însăși face parte integrantă 
din procesul mai larg al dezvoltării 
sociale și economice".

Urmările dominației seculare a 
coloiji^JișpiulfUi. șint eliminate «trep
tat, \cu - -prețul unor mari - strădanii/ 
fapt ilustrat, printre altele, in creș-

cu două tăișuri
Este un adevăr elementar : victo

riile medicinii sint indisolubil legate 
de progresul civilizației. Dar. aten
ție ! — civilizația s-a dovedit o armă 
cu două tăișuri : ea a învins și în
vinge multe boli — dar. in același 
timp, se vădește a fi ea însăși sursa 
apariției sau factorul dezvoltării unor 
maladii. După opinia cercetătorilor, 
decalajul dintre evoluția precipitată a 
societății modeme și capacitatea mo
derată de adaptare a omului a făcut 
loc ofensivei declanșate, in perioada 
postbelică, de așa-numiteie boli ale 
civilizației. Din larga paletă a mala
diilor care la ora actuală atentează 
la sănătatea ființei umane, inamicii 
publici nr. 1 — cu cel mai mare nu
măr de victime la activul lor sau cu 
aria cea mai largă de răspindire — 
sint considerate bolile cardiovasculare, 
cancerul, afecțiunile neuro-psihice.

în majori ta tea țârilor dezvoltate, 
maladiile cardiovasculare dețin recor
dul pe scara mortalității, căpătând 
proporțiile unei adevărate epidemii 
de masă. In aproape 50 de țări ale 
lumii, răspindite pe toate continen
tele, bolile cardiovasculare repre
zintă 40 Ia sută din totalul morta
lității. Proporția este mai mare de
ci t pentru cancer, boli infecțioase și 
accidente luate Împreună.

Dintre afecțiunile cardiovasculare 
— hipertensiunea, ateroscleroza șl 
Insuficiența coronariană alcătuiesc 
așa-numita tripletă sinistră. Atero- 
sclerozei 1 s-a spus boala secolului. 
Complicația de temut, nefastă a a- 
cestei boli e infarctul miocardic — pe 
primul loc in ierarhia accidentelor 
vasculare, denumit, de aceea, „prin
cipalul ucigaș" din zilele noastre.

In multe țări, infarctul operează 
în masă. In S.U.A., de exemplu, mor 
anual mai mulți oameni decît au 
pierit în toate războaiele la care a 
participat această țară in ultimii 100 
de anL Ravagiile in ceea ce privește 
incapacitatea de muncă și invalidita
tea, precum și sumele cheltuite pen
tru asistență medicală și asigurări 
sociale ating cifre uriașe — anual se 
pierde in felul acesta 2—4 la sută 
din produsul național brut. Aceste 
afecțiuni simt numai parțial motivate 
de procesul îmbătrânirii populației, 
cauzele fiind mai complexe, de-

• Una din cele mai teribile 
poluări a aerului s-a produB In 
decembrie 1952 la Londra. O 
picii deasă și rece (faimosul 
smog, format din ceață și fum 
Industrial) a înecat orașul timp 
de patru zile. Rata mortalității 
a crescut brusc. In Marea Lon
dră (8,3 milioane locuitori),
©est spor a atins 3 500—4 009 de 
decese in timpul smogului sau 
Imediat după aceea.

a-

Vaccinul — una din marile arme profilactice ale secolului nostru

terea mediei de viață în aceste țări, 
in ultimele două decenii, de La 41.7, 
la 49,6 ani. Și totuși, această medie 
continuă să rămînă mult în urma 
celei din țările avansate, unde este 
in iur de 70 de ani. Larga răspindire 
a fenomenelor foamei și malnutriției 
afectează pină lă jumătate din locui
torii țărilor în curs de dezvoltare. 
Subnutriția poate afecta potențialul 
genetic al populației, amenință ge
nerațiile de mîine cu o debilitate 

■i progresivăf.și înd-elupgată. Se., m^i. 
JaOAigfc sanitar <e^.;
jt igienă necorespunâatoare, ceea. ce 

explică și făptui că bolile infecto
contagioase continuă să facă ravagii 
in zonele subdezvoltării.

In bazinul Voltei, pe o suprafață 
de aproape 700 000 kmp, cuprinzînd 
regiuni din șapte țări învecinate, 
peste un milion de oameni sint a- 
tinși de oncocercoză, maladie pa
razitară. Din cauza acestei boli, 70 000 
au orbit sau suferă de grave tulbu
rări vizuale. Pământurile fertile din 
apropierea malurilor sînt abando
nate din cauza bolii și a puzderiei 
de musculițe ce infestează regiunea 
și transmit boala. Țăranii pleacă 
spre zone mai puțin fertile. Sate în
tregi rămîn pustii.

La ora actuală, peste 20 de mili
oane de persoane sînt afectate de 
oncocercoză in diferite părți ale lu
mii.

Potrivit datelor O.M-.S., dacă în 
țările dezvoltate un medic revine in 
medie la 1 000 de locuitori, în 20 de 
state afrioane un medic se întîlneștc 
Ia 25—90 000 de locuitori, iar în 
unele zone rurale ale țărilor subdez
voltate. chiar la peste 10Q 000 dc 
locuitori.

'i 
i

. ”a /

modul 
constatare 
cardiovas-

curgind mai ales din 
viață contemporan. O 
alarmantă — afecțiunile ----- ----
culare se intilnesc într-o proporție 
crescindă la persoanele relativ tinere 
de ambele sexe (30—50 de ani).

Boală necruțătoare, cancerul a de
venit un fel de obsesie a'secolului. 
Două milioane de oameni — repre
zintă jertfa anuală pe altarul nemi
loasei boli. In Europa occidentală 
și în,America, unul din cinci moare 
de cancer. La fiecare 5 minute, in 
Franța se înregistrează un deces de 
pe urma cancerului ; la fiecare 8 
minute un francez este salvat de 
această boală. 120 de mii de morți 
pe an in Franța, cifră echivalentă eu 
populația orașului Rouen.

Poluarea s-a/ dovedit și se dove
dește unul din dușmanii cei mai pe
riculoși ai sănătății omului. De po
luare este nemijlocit legată extinde
rea unui șir de maladii ale apara
tului respirator, maladii ale văzului 
și auzului, ale cordului. « Cancerul 
bronhopulmonar, datorat fumatului 
și infestării aerului citadin, este con
siderat „succesorul" tuberculozei — 
odinioară cea mai răspândită boală 
de plămâni.

Un studiu efectuat in acest an sub 
egida Consiliului național de cerce
tări al Academiei Naționale de Știin
țe a S.U.A. stabilește mai convingă
tor ca oricând legătura directa dintre 
poluare și cancer pulmonar. S-a con
statat câ prinire orășeni există un 
număr dublu de bolnavi față de lo
cuitorii din mediul rural, iar in car
tierele orășenești in care se Înregis
trează o concentrare deosebit de ac
centuată a poluanților atmosferici, 
morbiditatea este și mai mare.

O gravă extindere cunosc bolile 
neuro-psihice. Altădată, bolnavii neu- 
ro-pslhici constituiau o categorie de 
excepție. Astăzi, o treime din popu
lația globului acuza tulburări- psi
hice, intr-o gamă extrem de va
riată - de la nevroze și psihoze 
cu nenumăratele lor nuanțe, pină la 
psihopatii, ollgofrenll, demență, cu 
implicații nefaste in toate sferele 
existenței : familie, societate, activi
tate umană curentă. O statistică pu
blicată in Marea Britanie arată că 
anual 22,8 milioane de zile lucrătoare 
se pierd de pe urma afecțiunilor de 
ordin nervos.

Desigur, răspindirea acestor boli 
nu este uniformă, ea găsindu-și cea 
mai prielnică arie in condițiile so- 
cial-economice din țările capitaliste. 
Intr-adevăr, în aceste țări omul e 
confruntat cu realități politico-so- 
ciale care creează posibilități sporite 
de perturbare a echilibrului psihic ; 
discriminările sociale, ritmul accele
rat al existenței cotidiene, nesiguran
ța zilei de mâine, alienarea, erodarea 
personalității umane, transformarea 
omului intr-o simplă rotiță a imen
sului agregat al societății capitaliste 
reprezintă doar câteva din numeroa
sele căi ce conduc spre subminarea 
rezistenței nervoase

Ce rezerva viitorul?
Desigur, perspectivele 

variază în funcție de ma
ladii. In ce privește, de 
pildă, cancerul, progrese 
importante sint așteptate 
din partea intenselor 
cercetări care se fac as
tăzi in domeniul 
logici, geneticii, 
lismului celular, r____
dezlega enigma mecanis
mului teribilei ’ '' " 
răspândită metodă 
aceea de depistare tim
purie a cancerului, 
cele mai mari șanse de 
vindecare'. Unele succese 
au fost realizate pe cale 
chirurgicală, prin ira
dieri și chimioterapie. E 
greu de spus cind, dar, 
după părerea multor spe
cialiști, viitorul nu prea 
îndepărtat va aduce solu
ția sperata, poate chiar 
acel panaceu universal 
snb forma unui vaccin 
anticancer, despre care 
cercetătorii vizionari vor
besc cu optimism.

Se discută din ce in 
ce mai mult despre mi
nunile „chirurgiei gene
tice" (transformarea in
tenționată a eredității). 
De la cercetările efec
tuate pe microorganisme 
s-a trecut — cu rezultate 
încurajatoare — și la om. 
Foarte multe boli eredi
tare ale omului au drept 
cauză absenta unui seg
ment sau component din 
garnitura cromozomică.

Folosind ca 
chirurgicale" 
inofensive, s-a . . _ 
prin intermediul acestora 
— veritabile siringi — a- 
cel fragment de mesaj 
genetic care apărea ca 
deficient. Speranța spe
cialiștilor este de a de
pista pentru fiecare boa
la în parte segmentul 
nefuncțional al celulei

imuno- 
metabo- 

pcntru a
boli. O

este
cu

„unelte 
virusuri 
injectat

umane, respectiv, al cro
mozomilor, pentru a se 
găsi virusul corespunză
tor să transfere compo
nentul necesar. Este o 
perspectivă promițătoare 
pentru lichidarea boli
lor ereditare, cancerului, 
pentru modificarea orga
nismelor în sensul dorit 
de om și numai spre bi
nefacerea omenirii.

Cancerul, unul din cele 
mai redutabile flageluri 
ale umanității, va fi în
vins. „Asaltate de BCG 
și citostafice, tumorile 
maligne vor fi curind în
vinse" — este concluzia 
celor mai reputați spe
cialiști participanți . la 
„Săptămîna hematologi
că" de la Paris, in vara 
acestui an.

Tehnica de „hărțuire" 
constă in declanșarea cu 
ajutorul citostaticelor a 
urnii anumit număr de o- 
fensive contra celulelor 
leucemice și chiar contra 
celulelor tumorilor ma
ligne. Deși specialiștii nu 
au găsit încă o explica
ție a fenomenului, aceas
ta nu i-a împiedicat să 
obțină eficacități încu
rajatoare. Condamnați la 
o viață șcurtă, bolnavii, 
grație acestui nou trata
ment, își vor prelungi 
existența cu cițiva ani. 
Este vorba de un. rezul
tat considerabil, dacă se 
ține cont de faptul că 
pină de curind descope
rirea celulelor maligne 
in organism echivala a- 
desea cu un sfirșit apro
piat. Perspectivele cerce-, 
țărilor in acest domeniu 
se dovedesc din ce in ce 
mai încurajatoare.

Succesele repurtate in 
tehnica frigului (a răci
rii) au permis perfecțio
narea metodelor de con
gelare rapidă a organelor

și depozitarea lor un 
timp îndelungat. In pre
zent pot fi păstrate în 
astfel de condiții cornee, 
hematii, vase, material 
reproducător. Este de aș
teptat că in următorii 10 
ani chirurgia va avea la 
dispoziție pentru trans
planturi diferite organe 
vii. Un început promiță
tor îl constituie existen
ța „Băncii pentru ochi" 
de la New York, care 
furnizează clinicilor de 
specialitate cornee pen
tru grefe. Pină acum au 
fost salvați mii de oa
meni pe cale să-și piar
dă vederea.

Echipamentele de lup
tă ale medicinii se 
bogățesc

__  _ _ îm- 
continuu. Fie

care nou vaccin realizat 
înseamnă alte mii și sute 
de mii de vieți salvate. 
Recent a fost pus la 
punct vaccinul împotriva 
meningitei.

De la transplant de ri
nichi la... rinichi antifi- 
cial-pilulă ! Da, căci se 
pare câ în viitor rini
chiul artificial se 
înghiți odată cu 
mentele. In S.U.A. au 
fost puse la punct niș
te miorocapsule cu dia
metrul de 1/10 mm, în 
interiorul cărora se gă
sește un produs absor
bant care transformă 
ureea din singe intr-un 
produs nedăunător pen
tru organism.

Cum va arăta medicina 
viitorului ? Cercetări 
complexe, in cele mal 
variate și îndrăznețe do
menii, permit să se pre
vadă, după părerile unor 
oameni de știință, urmă
torul tablou — probabil 
— al realizărilor vii
toare :

Spre sfirșitul acestui 
deceniu : progrese sub
stanțiale în transplantul 
de membre și organe, 
crearea1 placentei arti
ficiale (încă imperfec
te). obținerea unor vi
rusuri artificiale, crea
rea de organe artifi
ciale din materiale sinte
tice și elemente electro
nice, reconstituirea în 
laborator a unor forme 
primitive de viață (cel 
puțin, anumite molecule 
capabile a se reproduce).

Anul 2000 : reconstitui
rea personalității, ame
liorarea inteligenței omu
lui, crearea placentei 
artificiale perfecte, copia 
vieții (reconstrucția orga
nismelor), 
prelungirea 
nereții, _i____  ___
niismelor unicelulare, re
generarea 
asemenea, 
10 ori a ___
vindecare a bolilor psi
hice prin terapeutică 
fizică sau chimică, pre
cum și imunizarea bio
chimică generală îm
potriva bolilor provocate 
de bacterii și virusuri.

Dincolo de frontiera a- 
nului 2000, unele previ
ziuni frizează domeniul 
științifico-fantastic : stă- 
pinirea bătrâneții, con
trolul chimic asupra im- 
bătrinirii (prelungirea cu 
incă 50 de ani a duratei 
medii de viață), 
organismelor vii, 
plexe, conexiune 
creier 
rarea 
nelor 
Iul ui 
tare, 
stanțe 
sporirea coeficientului de 
inteligență...
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• Printre cuceririle medicale 
de rezonanță din ultimii ani se 
numără: sinteza hormonului care 
provoacă procesul de creștere la 
om, izolarea virusului cancerului 
limfatic uman, care ulterior a 
fost chiar cultivat, sinteza pri
mei gene artificiale, a cărei 
funcționare a putut fi detectată 
in interiorul unei celule vii.

• Mortalitatea cauzată de bo
lile cardiovasculare este cu 80 
la sută mai ridicată la fumă
tori. Tutunul provoacă și tul
burări cerebrale. La cei care fu
mează „moderat" (20 de țigări 
pe zi) se remarcă amnezii par
țiale, slăbirea reflexelor, impre
cizia gesturilor. Nicotină, s-a 
constatat de curind, acționează 
și. asupra fătului. Date O.M.S. 
arată că 20 Ia sută din avorturile 
spontane și 20 la sută din dece
sele de nou-născuți se datorează 
faptului că gravidele fumează.

• Măsurătorile compoziției ae
rului. efectuate in Franța, in pe
rimetrul ultracirculatului bule
vard Champs-Elysees, au indicai 
existența a 88 000 de germeni 
microbieni vii pe metrul cub de 
aer. Intr-un mare magazin pa
rizian insă cifra a fost incom
parabil mai ridicată: 4 milioane 
de germeni vii la metrul cub de • 
aer. Asta in timp ce pe vîrful 
muntelui Ballon d’Alsace, din

masivul Vosgilor, au fost inden- 
tificați, la același volum de aer, 
numai" 12 germeni microbieni.

• Este inexplicabilă, deocam
dată, disparitatea manifestărilor 
canceroase în lume. în Dane
marca predomină cancerul ma- 
hiar^ in Scoția recordul îl deține 
cancerul faringelui, în Japonia 
— al stomacului, în Franța — 
al esofagului.

• Zgomotul este . responsabil 
pentru unul din trei cazuri. d/7 
nevroză și de patru din cinci 
cazuri de migrenă. Pentru com
baterea poluării sonore citadine, 
doctorii recomandă silentiumte- 
rapia — cura intermitentă, pe o 
durată precisă, de totală liniște 
și izolare. Pe de altă parte, se 
reconsideră azi o veche practică 
empirică — tratarea bolnavilor 
prin muzică. în U.R.S.S. și 
S.U.A. s-a cerut, de exemplu, 
introducerea oficială a melote- 
rapici in spitale, ca auxiliar al 
tratamentelor obișnuite.

• Zborurile cosmice au impus 
apariția unei noi științe, biome- 
dicina spațială. Au fost consta
tate Ia astronauți tulburări în 
timpul călătoriilor extraterestre, 
decalcifierea organismului, per
turbări ale circulației sanguine, 
accelerarea ritmului cardiac, de
ficiențe respiratorii etc.

NU TUNURI Șl BOMBE,
hibernarea, 

vigorii ti- 
sinteza orga-

organelor. De 
înmulțirea de 
cazurilor de

sinteza 
com- 
între 

și ordinator. înse
și suprimarea se
in vederea contro- 
deficiențelor eredi- 
utilizarea de sub- 

chimice pentru

CI SPITALE Șl LABORATOARE!
combate- 
a apără- 
nu este 

numai o problemă a 
dezvoltării științei și 
culturii ; mari progre
se s-ar putea realiza 
prin alocarea unor re
surse materiale cu 
mult mai importante. 
Or, din acest punct 
de vedere apare și 
mai evidentă n-u nu
mai absurditatea, ci 
monstruozitatea irosi
rii de fonduri și resur
se pentru cursa înar
mărilor. într-o lume în 
care bolile fac un nu
măr considerabil de 
victime, este dureroa
să constatarea că chel
tuielile militare de
pășesc cu mult capi
tolele bugetare desti
nate sănătății. Astfel,

Problema 
rii bolilor, 
rii sănătății

cheltuielileîn 1970, ____ ____
militare in întreaga lu
me atingeau 208,4 mi
liarde dolari, in timp 
ce pentru •w ' 
publică erau 
numai 80.3

sănătatea 
alocate 

__  miliarde 
dolari, adică de 
ori și jumătate 
puțin.

două 
mai

raid• Un singur ___
intensiv al bombardie- 
relor-gigant „B-52" 
costă în medie 40 mi
lioane de dolari, adică 
echivalentul a 3 spi
tale cu 400 de paturi.

• Sumele cheltuite 
de țările NATO pentru 
armament, într-o sin
gură lună, ar fi sufi
ciente să irige întreg 
deșertul Saharei — 
cu consecințele poziti-

ve ușor de înțeles asu
pra combaterii subnu
triției.

• Din banii chel- 
tuiți pe 14 bombar
diere reactoare 
putea hrăni 14 
1 ioane de copii 
de un an.

s-ar 
mi- 

timp

me-• Un complex ___
dical constând din 380 
paturi spitalicești, la 
care se adaugă o poli
clinică în măsură să 
asigure asistență pen
tru 800 persoane pe zi 
costă circa 7—8 milioa
ne dolari. Cu numai 10 
la sută din miliardele 
alocate înarmărilor fcn 
cursul acestui deceniu 
s-ar putea construi cel 
puțin 10 000 asemenea 
complexe medicale.

Paginâ realizată de :
P. STANCESCU, D. OPREANU *1 Elena MANTII
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întoarcerea in Capitală a reprezentantului 
președintelui Consiliului de Stat 

după vizita in unele țări arabe
F-o înapoiat tn Capitală

C-irne.iu Mândru, reprezentant al 
președintelui c-nsjliu’ul de stat, 
v-’nind dtn Reoubltaa Arabă Egipt, 
Republica Sudan Fi Regatul Maroc, 

sosire, pe aeroportul O topeai,

au fost rle față Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt, 
Maati Jori<\ ambacidorul Regatului 
Maroc, si El Risbeed Khidir, Însăr
cinatul cu afaceri ad-intcrim al Re
publicii Sudan.

Plecarea delegației de activiști
ai P. C. din

Delegația de activiști ai P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de Vladimir 
Macha, șef de sector la C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care, ia In
vitația C.C. al P.C.R., a făcut o v - 
z *ă In schimb de experiență In țara 
mastră. a părăsit, vineri, Rucureș- 
tiul. IndrGptindu-sc spre na trie.

La aeroportul Otooeni. delegația a 
fo?t condusă d»' Gheorghe Fulea. 
adjunct di șef de secție la Consiliul 
Central , de Con'rel Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, de 
activiști do partid.

Au fost de Țață reprezentanți ai 
Ambasadei R. s. Cehoslovace la 
București.

Cehoslovacia
în timpul șederii in (ara noastră, 

delegația de activiști al P.C. din 
Cehoslovacia a avut convorbiri la 
CC. al P.C.R.. la Ministerul Trans
porturilor ?i Telecomunicațiilor. la 
comitetele județene Brașov si Galați 
ale P.C.R.. a vizitat obiective econo
mice și social-culturale în Capitală 
și in județele Brasox- și Galați.

La sfirșitul vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Mihai 
Marinescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale.

Delegația de activiști ai P. C. R. 
s-a întors din R. P. Bulgaria

legația de activiști ai P.C.R.. 
condusă de Ion Catrinescu. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.. care, la invitația 
C C. al P.C. Bulgar, a făcut o vizita 
în schimb de experiență in R.P. 
B’dgaria, 6-a Înapoiat vineri in 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion 
Savu, membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți al 
Ambasadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

Vizitele delegației parlamentare engleze
în continuarea vizitei pe care o În

treprinde In țara noastră, delegația 
de parlamentari englezi, condusă de 
Sir Fitzroy Maclean, membru a' Ca
merei Comunelor, membru al Parti
dului conservator. a fost vineri oas
petele județului Bihor.

Oaspeții englezi au vizitat Institu
tul județean de proiectări al Consi
liului popular Bihor.

în cursul aceleiași zile, parlamen

tarii englezi au vizitat spitalul de 
copii, fabrica de mobilă „Alfa", fa
brica de Încălțăminte „Solidaritatea", 
noul cartier de locuințe din zona de 
vest și stațiunea Băile Felix.

în cinstea oaspeților, președintele 
consiliului popular județean, Petre 
Blajovici, a oferit un dineu în sa
loanele restaurantului „Transilvania" 
din Oradea.

(Agerpres)

I n f o r
în cursul zilelor de joi și vineri, 

căpitan de marină Gustavo Jarrin 
Ampudia, ministrul resurselor na
turale și energetice din Republica 
Ecuador, care se află in vizită In 
țara noastră, a avut intilniri cu Bu
jor Almăsan. ministrul minelor, ne- 
troiului 51 geologiei, si Mliî.-ui Fio.- 
rescu, m.nistrul industriei chimice.

Au fost discutate prob'le'fne refe
ritoare la înfăptuirea prevederilor 
din Convenția de colaborare și co
operare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Ecuador.

Ministrul ecuadorian a vizitat 
unele obiective industriale și sociale 
din Capitală, precum și din județe
le Prahova și Dîmbovița.

♦
în Capitală a avut loc vineri o în- 

tilnire a Grupului de lucru al orga
nizațiilor guvernamentale de turism 
din țările riverane Dunării. Au fost 
discutate problemele promovării și 
dezvoltării turismului intre R. F. 
Germania. Austria, Cehoslovacia, 
Ungaria. Iugoslavia. România, Bul
garia și U.R.S.S.. pe de o parte, 
și țările din continentul american.

★
Cu ocazia •emi centenarul ui spita

lului clinic „Dr. Gh. Marinescu",

mafii
vineri s-au deschis în Capitală lu
crările sesiunii științifice medicale 
„Alexandru Obrogia", manifestare 
organizată sub egida Societății de 
psihiatrie din cadrai U.S.S.M.

*
Vineri s-au încheiat lucrările sim- 

■ poztanuluț „Locul și roiul tineretului 
in făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate", organizat sub 
auspiciile Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului.

La închiderea lucrărilor reuniunii, 
a luat cuvântul Ion Traian Stefânee- 
cu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tinere
tului.

★
în zilele de 22—23 noiembrie, Con

siliul Național al Inginerilor și Teh
nicienilor a organizat la București, 
prin secția sa de specialitate, un sim
pozion consacrat unor probleme de 
actualitate din domeniul cartogra
fiei.

La închiderea lucrărilor, partici
panta au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, (Agerpres)

Cronică
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste RomAma, to
varășul Gheorghe Cazan a foet nu
mit In funcția de ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei 
Ușoare, avind calitatea de membru 
al Consiliului de Miniștri.

Toi mai mulți 
cetățeni 

își construiesc 
sau cumpără 

locuințe
în legătură cu modul in care 

se desfășoară, potrivit prevede
rilor Legii ar. 4 1973, vinzurca 
locuințelor din fondul de stat 
către populație, ziarul nostru a 
informat cititorii pe larg in ul
tima vreme. Așa. do pilda, pe 
lingă lămurirea multor proble
me legate de construcția și vîn- 
zarea de locuințe, am informat 
că s-au creat condiții pentru ca 
cetățenii care doresc să-și cum
pere locuințele pe care le de
țin din fondul locativ de stat 
sâ devină proprietari — respec
tiv s-au evaluat în întreaga ța
ră pesta 65 000 de aparta
mente și s-au afișat prețurile în 
vederea încheierii contractelor 
de vinzare-cumpărare.

în cursul zilei dc ieri. Ager- 
presul ne-a furnizat noi date. 
Aflăm astfel că ; „Venind în 
sprijinul cetățenilor care doresc 
să-și construiască locuințe pro
prietate personală sau să-și 
cumpere apartamentele din fon
dul locativ, statul a acordat, In 
zece luni din acest an, prin in
termediul unităților C.E.C.,” cre
dite în valoare de peste 2,5 
miliarde lei.

Pentru anul viitor se preve
de acordarea de credite pentru 
construirea a circa 55 000 de 
apartamente și pentru cumpă
rarea unui număr sporit de 
locuințe din fondul de stat.

Continuă contractarea locu
ințelor ce vor fi construite în 
cursul anului 1974, în cadrul că
reia se stabilesc acum priorită
țile în conformitate cu prevede
rile legii. După cum sintem in
formați, în 1974 vor fi puse la 
dispoziția populației pentru con
tractare peste 54 000 apartamen
te, repartizate pe categorii de 
confort.

în sfirșit, o altă acțiune de 
interes general — recalcularea 
chiriilor potrivit noii norme lo
cative (10 mp) prevăzute de 
Legea nr. 5/1973 — este in curs 
de încheiere. Ca urmare a pre
vederilor acestei*1 legi;, chiriile 

• uriori'categorii de 'cetățeni .cfe8-’ 
dețineau spații excedentare au 
fost reduse prin creșterea nor
mei locative, care, in unele 
cazuri, a dus la anularea spații
lor excedentare cotate la cos
turi mai mari"

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII ZAIR

Excelentei Sale general de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 

WA ZA BAN GA
Președintele Republicii Zair

Aniversarea sărbători: naționale a Republicii Zair îmi oferă plăcutul 
prilej să adresez, in numele Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Sfat, al guvernului, al poporului român și al meu personal, cordiale 
felicitări., împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire Exce
lenței Voastre, iar poporului zairez prieten urări de prosperitate șl 
progres.

Subliniind satisfacția noastră față de dezvoltarea fructuoasă a rela
țiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Zair, dintre 
Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară a Revoluției, doresc să 
îmi exprim încrederea că. in spiritul convorbirilor apropiate pe care 
le-aan avut împreună și al înțelegerilor la care am ajuns cu prilejul 
întilnlrllor noastre, colaborarea multilaterală dintre țările și popoarele 
noastre se va adinei continuu, spre binele cauzei comune a păcii și 
înțelegerii internaționale.

Cu cea mal înaltă conslderațiune,'
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Pentru Zair, ziua de 
24 noiembrie 1965 , re
prezintă un moment 
important intre două 
perioade ale istoriei 
independente a tinăru- 
lui stat. După multiple 
frâminlări, tara a in
trat — odată cu veni
rea la putere a actua
lului regim, condus de 
președintele Mobutu — 
pe făgașul stabilității 
politice, coca ce a per
mis poporului zairez 
să se consacre progre
sului economic al tării. 
Pășind pe calea afir
mării’ personalității 
sale naționale. Zairul 
depune însemnate e- 
forturi pentru valorifi
carea bogățiilor natu
rale de care dispune. 
Astfel, pe harta tînâ- 
rului stat au apărut în 
acești ani ’ numeroase 
obiective economice. 
Numai hidrocentrala 
din cadrul complexu
lui hidroenergetic de 
la Inga a dublat can
titatea de energie 
electrică a Zairului. 
Cînd pe fluviul Zair 
vor fi terminate toate 
lucrările, curentul 
electric produs va pu
tea permite dublarea 
producției de cupru în 
provincia Shaba. Tct 
pe baza curentului fur
nizat de acest sistem 
se construiește un 
complex metalurgic la 
Maluku.

In anul în curs eco
nomia zaireză cunoaș
te o sensibilă creștere,

bugetul fiind mai mare 
cu 9,5 La sută decit cel, 
din 1972. Din totalul 
fondurilor, 22,8 ta sută 
revin investițiilor — 
cifră care In mod ab
solut reprezintă un re
cord in anii indepen
denței. Importante 
sume sint alocate dez
voltării agriculturii — 
cu 34 la sută mai mult 
decit in anul trecut. 
Potrivit planurilor ela
borate de guvern, in 
col mai scurt timp 
agricultura zaireză va 
asigura integral nece
sitățile de consum in
tern, furnizind in ace
lași timp cantități tet 
mai mari pentru ex
port. Fonduri însem
nate sint destinate 
dezvoltării in conti
nuare a căilor de co
municații, formării de 
cadre naționale de spe
cialiști, ocrotirii sănă
tății — în acest din 
urmă domeniu prevă- 
zindu-se pentru acest 
an o sporire a aloca
țiilor cu 51 Ia sută.

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
eforturile poporului 
zairez îndreptate spre 
consolidarea indepen
denței, pentru dez
voltare economică șl 
progres social. între 
România și Zair s-au 
stabilit și se dezvoltă 
fructuoase relații de 
prietenie și colaborare 
pe multiple planuri. 
Convorbirile 
președintele

Iui dc Stat al Români
ei, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Repu
blicii Zair, Mobutu 
Șese Seko. desfășurate 
la București și Kin
shasa au constituit 
evenimente deosebit 
de importante in cro
nica relațiilor româno- 
zaireze, contribuind la 
adincirea și diversifi
carea raporturilor re
ciproce, la depistarea 
unor noi căi de cola
borare. S-au amplifi
cat. de asemenea, le
găturile prietenești 
dintre Partidul Comu
nist Român si Mișca
rea Populară a Revo
luției.

Acest an a marcat o 
intensificare generală 
a relațiilor reciproce. 
O strinsă colaborare se 
dezvoltă în domeniile 
minier, agricol, fores
tier, petrochimic, con
strucții. Mașinile ro
mânești. tractoarele, 
autocamioanele și au
toturismele de teren se 
bucură de bune apre
cieri pe piața zaireză.

Avind 1a bază trai
nice sentimente de so
lidaritate. cooperarea 
româno-zaireză are
perspective favorabile 
de dezvoltare, fructifi
carea lor corespunzîr.d 
intereselor ambelor 
țări șl ponoare, ale 
cauzei păcii și coope
rării internaționale.

Augustin 
BUMBAC

*
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. 
George Macovescu, a adresat o te- 
legrarriă de felicitare comisarului'de

dintre
Consiliu-

*
stat al afacerilor externe al Repu
blicii Zair, Nguza Karl I Bond, cu 
ocazia ,,’.Zilei .. naționale a acestei ; 
țări.'

Recepție la Ambasada Republicii Zair

R. P. UNGARĂ

Simbolurile noului 
de la Visonta

Am vizitat in ulti
ma vreme mai multe 
localități ungare. Re
veneam in ele, după 
ani de zile, regăsin- 
du-le... întinerite. Sint 
localități — șantier 
sau foste șantiere care 
schimbă adeseori, in 
evoluția lor, viața 
unor regiuni întregi. 
Sint expresii ale efor
tului constructiv am
plu realizat sub con
ducerea P.M.S.U. — 
partid ale cărui tradi
ții de luptă își găseiC 
oglindire in faptul că 
in aceste zile se îm
plinesc 55 de ani do la 
constituirea Partidului 
Comunist din Ungaria.

...Una din așezările 
recent vizitate este Vi
sonta din apropiere de 
orașul Gvdngyds. Vi
sonta este un nume și. 
totodată. un simbol. 
Un simbol al dezvol
tării energeticii unga
re. Aici, la începutul 
anului, a intrat in 
funcțiune o termo
centrală.

în timpul popasului 
!a această unitate, di
rectorul ei. Joszcf 
Kallos, dîndu-ne une
le explicații, a arătat 
că termocentrala este 
formată din două gru
puri de cite 100 MW 
fiecare $1 3 de cite 
200 MW ; cu excepția 
unui singur grup e- 
nergetic. toate cele
lalte au fost fabricate 
in tară. „Poate v-ați 
întrebat — spunea el 
— de ce termocentra
la - a fost construită 
tocmai aici, la Vison
ta, o comună oareca
re. aproape necunos

cută 7 In primul rind 
pentru că aici se gă
sesc mari rezerve de 
cărbune inferior. La 
termocentrală și la 
minele de lignit lu
crează peste 5 000 de 
salnrlațl, ceea ce pen
tru județul Heves în
seamnă foarte mult. 
Este evident că acest 
obiectiv industrial con
tribuie substantial la 
dezvoltarea economi
că a județului șl mai 
cu seamă a orașului 
vecin Gvhngyds".

Majoritatea utllajc-

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

lor de la Visonta sint 
amplasate în aer li
ber. Flecare cazan ce 
alimentează puterni
cele turbine are' o 
greutate de 8 600 tone, 
îar in interior e „căp
tușit" cu nu ma! pu
țin de 270 kilometri 
de țevi. Un astfel de 
colos se sprijină pe 
o fundație cu un vo
lum de 210 000 metri 
cubi de beton armat, 
în prezent, termocen
trala produce anual 
peste 5,2 miliarde 
kWh. adică aproape 
un sfert din produc
ția de energie elec
trică realizată în* țară, 
sau de 4 ori măi mult 
decît se obținea in 
întreaga Ungarie în 
anul 1938. Deși atit de 
mare. termocentrala 
folosește un număr

relativ redus de sala- 
riați.

Vizitator la Vison
ta, nu poți să nu te 
abați și pe la mina de 
lignit care se află in 
vecinătate. Aci, ex
ploatarea se face la 
suprafață. Dar pinâ 
s-a ajuns la stratul 
de cărbune s-au ex
cavat aproximativ 60 
milioane metri cubi 
de pămint. Combine 
uriașe — una din ele 
este Înaltă de 35 me
tri și lungă de 320 
metri — „mușcă" din 
6tratul de cărbune și-1 
aruncă pe benzi, ca- 
re-J transportă direct 
în cuptoarele termo
centralei. Cei 3 000 de 
mineri extrag anual 7,5 
milioane tone cărbu
ne, mai mult decît 
un sfert din produc
ția țârii sau tot atit 
cît ar extrage 20 000 
de mineri din exploa
tările subterane.

Dacă termocentrala 
de la Visonta trece 
încă drept cea mai 
mare din Ungaria, in 
curînd ea va fi depă
șită de cea de la Sza- 
zhalombata, a cărei 
construcție a început 
în 1960. Unii colegi 
spun că nu-i exclus 
ca în prezent termo
centrala de la Szazha- 
lombata s-o fi ajuns 
din urma pe cea de 
la Visonta. Oricum, 
in 1976 ea urmează a 
realiza aproape jumă
tate din producția de 
energie electrică a 
Ungariei.

A. POP

„Zilele mudeii romanești" 
in R. D. Germană

LOTO
Numerelț extrase la tragere* 

din 23 noiembrie 1973 :
Fond general de ciștlguri : 866 049 lei
Extragerea I : 60 13 32 37 S3 63 

25 76 62 ;

Extragerea a Il-a : 50 79 29 63 75
87 47 57 18.

Cu prilejul aniversării Zilei națio
nale a Republicii Zair, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al acestei țări 
la București, Zitu Di Nenkoti, a ofe
rit vineri o recepție in saloanele am
basadei.

Au participat Emil Drăgănescu. vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș

tri, Vasile Patilineț și Bujor Almă- 
șan, miniștri, Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. oameni de știință $i' cultură, ge
nerai! și ofițeri superiori, ziariști. Au 
luat parte șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea

. PERFECTAREA CONTRACTELOR

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 26 și 27 noiembrie. In țară : Vre
me schimbătoare. Cerul va fi variabil, 
cu înnorâri mai accentuate în nordul 
țării, unde vor cădea precipitații lo
cale. In rest, precipitații izolate. Vint

slab pihă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 
6 și plus 4 grade, mai coborite în 
a doua parte a Intervalului, iar ma
ximele intre 2 și 12 grade. Diminea
ța și-Seara se va Semnala ceață in 
primele zile. In București : Vreme 
relativ frumoasă, mai ales în pri
mele zile. Cerul va fi variabil. Vint 
slab pină la potrivit. Temperatura Vă 
crește ușor la începutul intervalului, 
apoi in scădere.

(Urmare din pag. I)

obiective, du cauzele „din afară" 
stau la baza încetinelii cu care une
le întreprinderi, centrale sau minis- 
tere acționează in etapa perfectării 
contractelor economice, ci insufici
enta preocupare, mentalitatea gre- 
ș.tă de a aștepta „sâ vedem ce se 
mai intimplâ". tendința de a pasa 
altora răspunderea deciziilor asupra 
unor acte economice importante de 
care depinde activitatea in multe 
unități industriale. Bunăoară, ia 
Combinatul de articole tehnice d;n 
cauciuc Jilava, contractele erau în
cheiate in proporție de numai 13 și, 
respectiv. 25 la sută din cantitâțSe 
de tuburi și furtunuri din cauciuc, 
precum și de curele trapezoida'.e, 
deși repartițiile erau emise. Extin
derea controlului Ia Centrata, mate
rialelor de construcții din București, 
unitatea bcneLciară a produselor 
tehn.ee din cauciuc, a dovedit câ și 
aceasta este răspunzătoare de ir.rir- 
zierea emiterii comenzilor către 
producători. La Centrala indusvr.a- 
lă de mașmi-unelte, mecanică fină 
și scule din Cap.tală, emiterea tar
divă, nu la termen, a repartițiilor 
la unele produse, la care balanțele 
erau aprobate încă de la începutul 
lunii iulie, precum și urmărirea de
fectuoasa a elaborării programelor 
de fabricație au determinat întâr
zieri in contractarea aocstor impor
tante produse. Procedind in 
spiritul și litera legii, organele spe
cializate din M.nisterul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodâr;ni Fondurilor Fixe 
<u examinat In amănunțime astfel 
de situații și, acolo unde a fost ca
zul. au aplica: sancțiuni celor care 
nu și-au îndeplinit obligațiile si a- 
tribuțiiie ce le reveneau pentru a- 
cigurarea aprovizionării tehmeo-ma- 
teriale și a desfacerii producției, 
pentru încheierea contractelor eco
nomice. Efectele imediate 7 Con
tractele au foet emise cu operativi
tate și acum sint In buză parte 
perfectate, dar acestea puteau f; de
finitivate cu mult timp înainte, 
fără a periclita bunul mers al pro
ducției in aceste sectoare ale eco
nomiei.

Potrivit reglementărilor legale, 
toți cei cu atribuții in domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale șl 
desfacerii producției — cadre de 
conducere, specialist' — au da torta 
de a acționa cu fermitate și com

petență, de a controla și îndruma 
îndeaproape munca in sectoarele 
lor de activitate, pentru ca fluxul 
operațiilor pe care le presupune 
definitivarea contractelor econo
mice sâ se desfășoare firesc, in ter
menele prevăzute. Este intii de toate 
o chestiune dc conștiință profesio
nală. de înțelegere profundă * in
tereselor generale, intrucit buna 
pregătire, sub multiple aspecte, a 
planului pe anul viitor constituie o 
premisă importantă a dezvoltării 
accelerate a economiei, in condițiile 
unei eficiente superioare.

Urgentă este ți soluționarea „pro
blemelor de amănunt", considerate 
eronat ca lipsite de 'însemnătate, 
dar care au o mare Influență asu
pra livrării ritmice a comenzilor, 
onorării exemplare a contractelor. 
Se știe, de pildă, că fabricația uti
lajelor tehnologice trebuie minu
țios pregătită din vreme, multe 
dintre ele avind un ciclu lung de 
fabricație. Or, chiar șl acum, la u- 
nele utilaje ori nu s-au încheiat 
contractele, ori nu s-a depus do
cumentația tehnică de execuție 
(cazul unor unități din subordmea 
Ministerului Industriei Metalurgice 
și a Ministerului Economici Fores
tiere și Materialelor de Construcții). 
Apoi, este necesar să se accelereze 
ritmul contractării importurilor. In 
acest sens, o măsură binevenită 
constă In Încheierea, de către uni
tățile productive cu unitățile spe
cializate de comerț exterior, a u- 
nor convenții sau a unor con
tracte. Acestea au rolul de a 
asigura beneficiarilor aproviziona
rea cu materialele din import de 
care au nevoie și. totodată, de a 
determina întreprinderile de co
merț exterior să perfecteze con
tractele externe cit mai operativ, 
potrivit cerințelor reale ale econo
miei, precum și sarcinii de a acorda 
maximă atenție creșterii eficienței 
importurilor.

De o deo-'-.-b.tâ Însemnătate — la 
precizarea obligațiilor de livrare 
în contracte și in general Ln defi
nitivarea acestora — osie preocupa
rea pentru economisirea combusti
bililor si energiei. Mai mult decit 
pinâ acum, cu prilejul discuțiilor 
care au loc Intre parteneri trebuie 
avute in vedere nu interesate pro
prii, ci toate căile prin care se pot 
economisi asemenea resurse pre
țioase ale țării — de la îndatorirea 
de a lua in considerație modalită

țile de realizare a unor transporturi 
optime, pină la încărcarea deplină a 
mijloacelor respective. La depozita
rea cu grijă șl răspundere a mate
riilor prime, materialelor șta. De 
această dată nu urmărim doar pro
gramarea unor transporturi cit mai 
judicioase, pe baza obligațiilor din 
contracte, ci necesitatea imperioasă 
ca prin Înseși relațiile contractuale 
să fie eliminate risipa, pierderile de 
orice fel.

îndatoriri esențiale revin foruri
lor de resort din centrale și minis
tere. Nu trebuie să se considere că, 
odată ce repartițiile, comenzile și 
contractele au fost emise, aceste 
foruri nu mai poartă nici o răspun
dere pentru perfectarea . Dină la 
capăt a contractelor economice. 
Mai intii este necesar ca preciza
rea obligațiilor reciproce dintre 
partenerii direcțl, activitate ade
sea dificilă, să se desfășoare 
sud îndrumarea forurilor de resort, 
in așa fel incit tratativele sâ nu se 
tergiverseze la neafirșit. Apoi și 
rezolvarea neînțelegerilor precon- 
tractuale trebuie privită intr-un 
mod nou, in sensul câ nu trebuie 
să se aștepte expirarea perioadelor 
legaie pentru sesizarea și soluțio
narea acestora, ci factorii in drept 
au datoria să meargă In întreprin
deri, să participe direct la discu
țiile Intre parteneri și sâ decidă, 
pe loc .sau cit se poate de Operativ, 
principial, prin prisma intereselor 
economiei.

Toate contractele economice tre
buie grabnic perfectate Spre a- 
oast obiectiv se cuvin concentrate 
eforturile cadrelor de răspundere 
d:n întreprinderi, centrale și minis
tere. Revine organelor șl organiza
țiilor de partid sarcina de a acorda 
atenția cuvenită asigurării bazei 
tehnice șl materiale a producției *- 
nului 1974, de a nu oonsLdera câ a- 
semenea probleme ar fi mai „spe
ciale". Dimpotrivă, atari cerințe 
care privesc definitivarea încheierii 
contractelor economice trebuie te
meinic analizate de organele și or
ganizațiile de partid, care au înda
torirea dc a nu admite compromi
suri și nici intirzierl, de a nu to
lera nici cel mai mic neajuns în 
acest domeniu — cunosclndu-se 
atit de bine câ anul viitor va tre
bui să marcheze o accentu-are a 
preocupărilor pentru îmbunătățirea 
calitativă a activității din econo
mie.

AZI, ULTIMA ZI
Pentru depunerea buletinelor Ia un 

nou concurs dublu Pronosport
Noua formulă tehnică intro

dusă de Administrația de Stat 
Loto Pronosport, incepind cu 
ziua de 18 noiembrie, de a se 
organiza concursuri duble Pro
nosport s-a bucurat de o bună 
primire din partea partic’.panți- 
lor. MîineF 25 noiembrie, se or
ganizează'un nou concurs dublu 
Pronosport, care constă din 
două programe diferite, dar 
care se desfășoară paralel, pe 
baza procedeului obișnuit de 
pină acum. Programul intii cu
prinde meciuri din campiona
tul de fotbal, diviziile A și B, 
din țara noastră, iar programul

al doilea — meciuri din campio
natul de fotbal, diviziile A și B, 
din Italia.

Participarea la concursul du
blu Pronosport de milne se face 
pe buletine separate, iar taxele 
de participare pentru " * “
variantă sint aceleași 
orice concurs obișnuit. De ase
menea, ciștigurile se stabilesc 
separat, în cadrul categoriilor 
respective, pentru fiecare pro
gram in parte.

Asemene* concursuri duble 
Pronosport se vor mai organiza 
și în zilele de 2 și 9 decembrie.

fiecare 
ca la
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în primăvara aces
tui an s-au sărbătorit 
la București, Timi
șoara, Sibiu, Brașov 
„Zilele muzicii din 
R. D. Germană". Pu
blicul românesc a pu
tut aplauda remarca- 

i hilar? formație- Bach 
iOrAfttfr^lȘi^ipzig, 
pe ^fitrijo^.i * Siegfried 
Kurtz, Robert Hanell, 
care au prezentat 
programe integrale de 
muzică germană, nu
meroși interpreți. Și 
iată că in aceste zile 
se desfășoară la Berlin 
și in importante cen
tre culturale „Zilele 
muzicii românești". 
Este o expresie con
cretă a relațiilor de 
caldă prietenie și 
colaborare în dome- * 
niul vieții spiritu
ale, o certă dovadă 
pentru larga dezvol
tare din ultimii ani a 
schimburilor muzica
le dintre cele două 
țări.

După tradiționala 
conferință de presă, 
organizată la Opera de 
stat — în cadrul că
reia membrii delegați
ei noastre au răspuns 
întrebărilor formulate 
de ziariști, muzicologi, 
critici de specialitate 
— prima zi a manifes
tărilor a prilejuit o 
concludentă și căldu
ros apreciată afirmare 
a talentelor din tinăra 
generație : la școala 
superioară de muzică 
„Hans Elsleț", un grup 
de studenți de la con
servatorul „Ciprian 
Porumbescu" din 
București au prezen
tat, în fața colegilor 
lor din Berlin, un 
program bogat de 
muzică de cameră.

Cea de-a doua sea
ra a „Zilelor muzicii 
românești" a fost săr
bătorită la Dresda. în 
frumoasa sală a pala
tului culturii. Filar
monica diii Dresda 
l-a acompaniat pe 
Valentin Gheorghiu —

la pupitru tinărul di
rijor Harmuit Haen- 
dren — îri Concertul 
pentru pian și or
chestra de Paul Con- 
stantinescu. In fața 
unui public exigent, 
ca publicul din Dres
da, ■ concerțuL - lui 
VaieWtm GVtasthiia 
s-a' impus ca' ttn - in
contestabil succes.

Ne-am obișnuit să 
notăm cu superlative 
concertele corului
„Madrigal" al con
servatorului „Ciprian 
Porumbescu" din

PRIN TELEFON 
DE LA TRIMISUL 

NOSTRU

București. Programul 
de muzică românească 
prezentat de „Madri
galul" românesc, diri
jat de Marin Con
stantin, la „Volksbuh- 
ne" din Berlin a în
dreptățit, o dată mai 
mult, cele mai inalte 
elogii. Au răsunat cin- 
tece de George Enes- 
cu, Pașcanu, Liviu 
Glodeanu, Mihai Mol
dovan... S-a apreciat 
concertul ca „un 
triumf", un moment 
de mare ținută .în 
viața muzicală din 
R. D. Germană.

în cea de-a patra zi 
a acestei manifestări, 
la Metropol Theater 
a avut loc concertul 
Orchestrei simfonice a 
Radiodifuziunii din 
Berlin, dirijat de Mi
hai BredLceanu. solist 
Mihai Constantinescu. 
S-au oferit pagini re
prezentative de muzi
că românească : ,.I- 
m agi ni bucureștene" 
de Pascal Bentoiu. 
Simfonia intii de 
George Eneseu. Con
certul pentru vioară 
și orchestră de Wil
helm Berger, publi
cul apreciind valoa

rea creațiilor, aplau- 
dînd arta muzicienilor 
români.

Una din cele mai 
importante puncte din 
agenda ades tor mani
festări a fost colocviul 
de la Uniunea com- 
p-ozitorilor-' și muzicie< 

fâ^ldfc 'p|M fc.iia ,.€rea- 
t-ția muzicală in Repu-. 
blica Socialistă Româ
nia". Dr. Vasile To- 
mescu a oferit o am
plă și documentată 
prezentare, iar com
pozitorii W. Berger, 
Pascal Bentoiu au răs
puns întrebărilor a- 
dresate de către com
pozitori, critici, profe
sori, au vorbit despre 
aspecte privind viața 
muzicală din România.

Mesageri in cadrul 
„Zilelor muzicii în 
R.D. Germană" sint și 

■ soliștii Operei româ
ne. Pe scena operei 
din Berlin au fost 
ovaționați minute in 
șir pentru creațiile din 
„Rigoletto" : Victoria 
Bezetti — o excelentă 
GUda, Oatav Enigă- 
rescu — un Rigoletto 
de „zile mari". Iulia 
Buciuceanu — Madda- 
lena. Valentin Loghin, 
Viorel Ban, Antonius 
Nicoleseu.

„Zilele muzicii, ro
mânești" în R.D. Ger
mană se bucură de un 
remarcabil succes. Fie
care concert este so- 
cotit-ca un eveniment 
in actuala stagiune. Pu
blicul, recunoscut pen
tru exigența si buna 
pregătire muzicală, a- 
plaudă entuziast evo
luțiile muzicienilor^ 
Manifestările conti
nuă. La Erfurt. Wei
mar. Dresda, Leipzig, 
Heiligenstadt. Jena 
vor avea loc numeroa
se concerte. Compozi
torii, soliștii, dirijorii 
iși îndeplinesc cu mul
tă maturitate rolul de 
mesageri ai artei mu
zicale românești.

Smaranda 
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Azi la Cluj și Ploiești

Zilele handbalului continuă
Ziua de odihnă de ieri a fost toc

mai bună, întru totul reconfortantă, 
după trei meciuri consecutive, pen
tru fiecare dintre cele șase formații 
participante la turneul internațional 
de la Cluj, dotat cu „Trofeul Ckr- 
pațl". De astăzi reîncepe lupta deci
siva pentru stabilirea clasamentului 
final, pentru cucerirea trofeului. Prin 
prisma situației la zi, două echipe 
au șansele cele taai mari : campioa
na mondială (România) și campioana 
olimpică (Iugoslavia), actualmente cu 
6, respectiv, 5 puncte. în mod nor
mal, disputa lor directă de miine ar 
trebui să decidă soarta întrecerii. 
Dar pină atunci mai sint meciurile 
de astăzi : România—U.R.S.S., Iugo
slavia—Danemarca, R. D. Germană— 
România B, in care favoritele nu pot 
fi prea sigure de, victorie. De altfel, 
independent de rezultatele realizate, 
toate echipele — dintre care patru cu 
impresionante „cărți de vizită" — 
și-au relevat calitățile, intenția de a

se pregăti cît mai bine pentru cam
pionatele mondiale din februarie '74.

In timp ce la Cluj echipa mascu
lină a României se află. așadar, 
angajată intr-o competiție pregătitea-, 
re pentru C.M.. la Ploiești, astă- 
seară (de la ora 18), reprezentativa 
noastră feminină va susține unul 
din ultimele teste înaintea plecării la 
campionatele mondiale din Iugosla
via (8—15 decembrie). Parteneră de 
întrecere este selecționata Bulgariei. 
Chiap dacă handbalistele bulgare nu 
reprezintă o forță pe plan interna
țional, meciul nu trebuie considerat 
jucat dinainte. Mai presus de rezul
tat, in aceste ultime meciuri de ve
rificare antrenorul emerit Const. 
Ponescu urmărește refacerea poten
țialului echipei, evident slăbit 
prin accidentarea ți indisponibilita
tea citorva dintre titulare. Echipele 
României șl Bulgariei se vor Inttlnî 
apoi. In meci revanșă, la București 
— luni 26 noiembrie, în sala Flo- 
reasca.

FOTBAL: DIVIZIA A

Etapa a XV-a,
Etapa a 15-a a campionatului di

viziei A la fotbal programează 
astăzi pe stadionul Gluleștl din 
Capitală meciul dintre formațiile 
Rapid și C.S.M. Reșița. Partida va 
începe la ora 14.

Celelalte opt jocuri ale etapei se 
vor disputa mîine de la ora 14, după 
următorul program : Sportul studen-

azi și mime
țese — Petrolul Ploiești (stadionul 
Dinamo) ; Jiul Petroșani — Steaua ; 
F.C. Argeș Pitești — Universitatea 
Craiova ; C.F.R. Cluj — Dinamo 
București ; F.C. Constanța — A.S.A. 
Tg. Mureș ; U.T. Arad — Politehnica 

Sport Club Bacău — Politehni
ca Timișoara; Steagul roșu Brașov 
— Universitatea Cluj.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Campionatele internaționale de 

tenis ale Argentinei au continuat pe 
terenurile „Tenis Clubului" din 
Buenos Aires cu disputarea sfertu
rilor de finală ale probei de simplu 
bărbați. Performerul zilei a fost ju
cătorul columbian I. Molina, care 
a reușit să-1 învingă cu 6—4. 3—6, 
6—2 pe iugoslavul Zeliko Franulo- 
vici, ciștigătorul ultimelor două e- 
dițit ale acestui turneu. în celelalte 
trei partide s-au înregistrat rezulta-1 
tele : Bjorn B6rg (Suedia) — Ion 
Tiriac (România) 6—1, 3—6, 6—3;

Guillermo Vilas (Argentina) — Tom* 
Ovici (România) 6—4, 6—3 ; Eddie 
Dibbs (S.U.A.) — Pinto Bravo
(Chile) 6—1, 6—2. în proba de dublu, 
perechea Ion Tiriac (România) — ’ 
Jean Baptiste Chanfreau (Franța) a 
întrecut cu 6—3, 4—6, 6—4 cuplul 
Dibbs (S.U.A.) — Ganzabal (Argen
tina).
• Reprezentativ* de rugbi * 

Australiei, aflată in turneu în Eu
ropa, a jucat la Aquila cu selecțio
nata Italiei. Rugbiștil australieni au 
terminat învingători cu scorul d« 
59—21 (31—6),

i

tehn.ee


viața internațională
ORIENTUL APROPIAT
CONTINUAREA DISCUȚIILOR INTRE REPREZENTANȚII 

MILITARI Al EGIPTULUI Șl ISRAELULUI

CAIRO 23 (Agerpres). — I-a ki- 
lnmp-tru] 101. pe șoseaua Cairo- 
Suez. s-au intilnit din nou. vineri. 
timD de două or.. reprezentanții mi
litari ai R.A. Egipt și Israelului — 
a anunțat un purtător de cuvin! al 
ONU.. reluat de agențiile Asso
ciated Press si Reuter.

Reprezentanții celor două părți, 
generalul Mohammed Abdel Ghani 
Gemassy, dm partea Egiptului. $i

generalul Aharon Yariv, din Dartea 
Israelului, au examinat unele as- 
p-.X'te concrete referitoare la retra
gerea trupelor pe pozițiile deținute 
ia 22 octombrie, in conformitate cu 
prevederile acordului de consolidare 
a încetării focului. Potrivit declara
ției purtătorului de cuvint. ..in 
cursul întrevederii au fost clarifica
te o scrie de detalii, iar discuțiile 
vor continua simbătă. 24 noiembrie".

CONTACTE DIPLOMATICE

CAIRO 23 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii Arabe Egipt. An
war Sadat, a primit delega';?, de 22 
de membri ai Congresului american 
care se af’ă intr-o vizită la Cairo. 
In cursul întrevederii. au fost dis
cutate aspecte ale situației actuale 
din Orientul Anropial și ale relații
lor dintre cele două țâri.

Membrii delegației americane au 
conferit, de asemenea, cu ministrul 
eg.ptcan al apărării, generalul Ah
med IsmaiL

★
TEL AVIV 23 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută la intoarcerea 
din Statele Unite. unde a conferit 
cu secretarul Departamentului de 
Stat, Henry Kissinger, și cu alte 
oficialități americane, precum și cu 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, ministrul israelian de ex
terne, Abba Eban, a arătat că va 
aduce in fața guvernului propune
rea privind deschiderea conferinței 
de pace asupra Orientului Apropiat 
la jumătatea lunii decembrie. îna
inte de alegerile care vor avea loc 
in Israel la sfirșilul anului. ..Inter
locutorii mei americani — a spus cl 
— ar dori ca reuniunea de pace să 
se deschidă solemn la 17 decembrie 
șl să fi? apoi aminată pină dună ale
geri. (N.R. — este vorba de alegerile 
parlamentare din Israel, care ur
mează să aibă loc la 31 decembrie 
a.c«). Voi aduce această propunere

In fața guvernului, Împreună cu o 
scrie de idei degajate din convorbi
rile melc cu Henry Kissinger".

*
BEIRUT 23 (Agerpres). — Preșe

dintele Libanului, Suleiman Fran- 
gieh. l-a primit, vineri, in prezența 
premierului Takicddine Solh și a 
ministrului libanez de externe. 
Fouad Naffah. pe șeful diplomației 
tunisiene. Mohamed Masmoudi, care 
a sosit intr-o vizită la Beirut, venind 
din Arabia Saudită.

La sfirsitul întrevederii, Mohamed 
Masmoudi a declarat că a transmis 
șefului statului libanez un mesaj din 
partea președintelui Habib Bourgui- 
ba. menționind. totodată, că a fost 
discutată situația actuală din lumea 
arabă.

★
PARIS 23 (Agerpres). — Vineri a 

sosit la Paris Moamer El Gedaffi, 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia. In 
cursul șederii Ia Paris. Moamer El 
Gedaffi va avea, simbătă. o întreve
dere cu președintele Franței. Georges 
Pompidou, in cursul căreia — după 
cum notează agenția France Presse 
— se va proceda la un schimb de 
păreri asupra unor evenimente inter
naționale actuale, și cu precădere a- 
supra situației din Orientul Apropiat, 
precum și cu privire la posibilitățile 
extinderii cooperării economice din
tre cele două țări.

Ședința comună 
a camerelor 

Adunării Federale
a R.S.F.I.

BELGRAD 23 (Corespondență de 
la S. Morcov eseu). în cadrul unei 
ședințe comune, trei camere ale A- 
dunării Federale a R.S.F. Iugoslavia. 
— Consiliul Popoarelor, Consiliul E- 
conomic și Consiliul Social-Politic — 
au dezbătut stadiul îndepliniri pla
nului de dezvoltare a Iugoslaviei pe 
perioada 1971—1975. Intr-o expunere 
prezentată in fața celor trei camere. 
Borisav Iovici. membru al Consiliu
lui Executiv Federal, directorul ge
neral al Institutului federal de pla
nificare socială, s-a referit la reali
zările economice din ultimii trei ani 
și la sarcinile pentru perioada urmă
toare, in vederea îndeplinirii preve
derilor planului de dezvoltare a țării. 
El a arătat că media anuală a crește
rii economice a fost de aoroape 6 la 
sută, sporurile realizate fiind rezul
tatul unei mai bune folosiri a mij
loacelor și resurselor disponibile. 
Totodată, creșterea a dus la sporirea 
numărului salariaților cu 4 la sută 
pe an. iar nivelul de trai a crescut 
cu 6 la sută. Balanța de plăți iu
goslavă a evoluat pozitiv în ultimii 
doi ani, avind loc o sporire a efi
cienței relațiilor economice externe.

Ca sarcini de viitor, vorbitorul a 
menționat necesitatea întăririi capa
cității de competitivitate a economiei 
pe baza sporirii productivității mun
cii și folosirii mai eficiente a mijloa
celor, sporirea puterii de acumulare 
prin îmbunătățirea structurii econo
mice și a investițiilor, creșterea ni
velului de trai pe baza creșterii ra
pide a producției și veniturilor. Rea
lizarea planului, a spus el, cere o- 
rientarea forțelor spre același tel — 
progresul material și social al între
gii societăți iugoslave.
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agențiile de presă transmit:
Delegația G.R.P. al Repu

blicii Vietnamului de Sud, 
condusă de Nguyen Huu Tho. pre
ședintele Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național dc Eliberare din Vietna
mul de Sud. președintele Consiliu
lui Consultativ al G.R.P. al R.V.S., 
și-a încheiat vizita oficială de prie
tenie in R.P. Chineză, anunță agen
ția China Nouă.

președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, și Tomas Allende 
Garcia Baxter, ministrul agriculturii 
al Spaniei. După cum relatează a- 
genția M.T.I.. convorbirea a prile
juit discutarea posibilităților de co
laborare a celor două țări în dome
niul agriculturii și industriei ali
mentare.

Miniștri al Franței să alcătuiască, in
tr-un interval de 2—3 săptămini. un 
plan complet care să cuprindă mă
suri concrete în vederea stăvilirii in
flației.

Semnarea protocolului între guvernele 
român și chinez cu privire la schimburile

de mărfuri pe 1974
PEKIN 23 (Corespondență de la 1. 

Tecuță). — La 23 noiembrie, a fost 
semnat, la Pekin, protocolul intre gu
vernul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Populare Chi
neze cu privire la schimburile re
ciproce de mărfuri și plățile pe anul 
1974. Conform prevederilor acestui 
protocol, care înregistrează o impor
tantă sporire a livrărilor de mărfuri 
Intre cele două tari, față de volumul 
stabilit pentru anul in curs. România 
va livra R. P. Chineze produse ale 
industriei constructoare de mașini, 
printre care un mare număr dc auto
camioane. instalații energetice, loco
motive ..DieseP'-electrice, produse 
ale industriilor chimică și metalur
gică. La rindul ei. R. P. Chineză va 
livra României1 mașini-unelte, pro
duse ale industriei metalurgice, uti
laje pentru industriile textilă șl a 
cauciucului și maselor plastice, pro
duse agroalimentare și bunuri de 
larg consum.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de Miniștri,

ministrul comerțului exterior, iar din 
partea chineză de LI Cian, minis
trul comerțului exterior.

La ceremonia semnării au parti
cipat Li Sien-nien, vicepremicr al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
și alte persoane oficiale. A fost pre
zent Nicolae Gavrilescu, ambasado
rul României la Pekin.

Scara, ambasadorul român n oferit 
o recepție, Ia care au participat Li 
Sien-nien, vicepremicr al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Lj Cian, 
ministrul comerțului exterior, per
soane oficiale chineze, reprezentanți 
ai agenției economice române la 
Pekin. în cursul recepției, Ion Pățan 
?i Li Sien-nien au rostit scurte alo
cuțiuni in care au relevat cursul 
mereu ascendent al relațiilor mul
tilaterale dintre cele două țări, 
partide și popoare șl au toas
tat in sănătatea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mao Tzedun. pentru 
continua dezvoltare și întărire a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și R. P. Chineză.

Primirea delegației guvernamentale române
de către premierul Ciu En-lai

PEKIN 23 (Agerpres). — Dele
gația economică guvernamentală ro
mână, condusă de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a fost 
primită, la 23 noiembrie, de către 
Ciu En-lai. premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire desfășurată 
intr-o atmosferă cordială. priete
nească. în cursul căreia tovarășul 
Ion Pățan a transmis, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de

Stat, un mesaj de salut și urări de 
sănătate tovarășului Mao Tzedun. 
președintele C.C. al P.C. Chinez, to
varășului Ciu En-lai. premierul Con
siliului de Stat, celorlalți conducători 
de partid și de stat chinezi. Mulțu
mind pentru mesajul adresat, pre
mierul Ciu En-lai a rugat pe condu
cătorul delegației române să trans
mită. in numele tovarășului Mao 
Tzedun și al său personal, un căl
duros mesaj de salut și urări 
de sănătate tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghe Maurer, 
celorlalți conducători de partid și de 
stat români.

Un succes al poporului coreean

Semnarea unei convenții guvernamentale 
româno-polcne de lungă durată

VARȘOVIA 23 — (Corespondență 
de la Gh. Ciobanu) : In cadrul lu
crărilor celei de-a 9-a sesiuni a Co
misiei guvernamentale româno-polo- 
ne de colaborare economică ce se 
desfășoară la Varșovia, la Președin
ția Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone a avut loc, vineri, semnarea 
convenției guvernamentale româno- 
polone privind livrările de cărbuni 
cocslficabili din Polonia in contra
partidă cu mărfuri de valoare eco
nomică echivalentă din România, pe 
perioada 1974—1985.

Din partea română, convenția ■ 
fost semnată de Nicolae M. Nicolae,

ministru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, Lar din partea 
polonă — de Tadeusz Olechowski, 
ministrul comerțului exterior.

La semnare au fost de fată Janoi 
Fazekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, și Josef Tejchma, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, președinții ce
lor două părți in comisie, precum șl 
membrii celor două delegații la se
siune. A fost prezent Aurel Duca, 
ambasadorul țării noastre la Varșo
via.

înlilnirca cu premierul Piotr Jaroszewicz
Piotr Jaroszewicz. președintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone. a primit, vineri, pe Janos Fa
zekas. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
Roifoânia, președintele părții române 
în Comisia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economică, 
conducătorul delegației române care 
participă la lucrările celei de-a 9-a 
sesiuni a acestei comisii.

La intilnire a participat Jozef 
Tejchma. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, pre

ședintele părții polone In Comisia i 
guvernamentală polono-românâ de > 
colaborare economică. A fost de față , 
ambasadorul României la Varșovia, 
Aurel Duca.

In cursul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească. au fost examinate Droble- 
me privind dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Polonia, extin
derea colaborării și cooperării din
tre cele două țări pe multiple pla
nuri de activitate. ‘..Ă

Apel al Comisiei politice
ROMA 23 (Agerpres). — Comisia 

politică a C.C. al Partidului Socialist 
din Chile a adresai un apel opiniei 
publice internaționale de a-și inten
sifica solidaritatea cu lupta poporu
lui chilian pentru salvarea vieții 
patrioților arestați și pentru elibe
rarea aepstora. In apel se arată că 
in Chile mii de patrioți au fost 
uciși, aruncați în închisori și în la
găre de concentrare. Printre cei uciși 
se nurtlără Arnoldo Camus Veloso, 
membru al Comisiei politice a C.C! 
al Partidului Socialist din Chile. 
Eduardo Paredes, membru al C.C. al 
partidului, Hector Martinez Molina,

a C. C. al P. S. din Chile
conducătorul mișcării țărănești, »1 
mulți alții.

Oameni de stat și activiști politici 
mar cânți, printre care senatorul 
Erich Schnacke Silva, membru al 
Comisiei politice a C.C. al Partidului 
Socialist. Clodomiro Almeyda, fost 
vicepreședinte al republicii și minis
tru al afacerilor externe, membru al 
C.C. al partidului, și alții continuă 
să se afle în închisoare.

O sarcină de prim rang, subliniază 
apelul, o constituie lupta pentru sal
varea vieții și eliberarea lui Luis 
Corvalan. secretar general al P.C. 
din Chile.

MARGINALII

Situația din Grecia. Incc- 
pfnd de vineri, interdicțiile de cir
culație in capitala Greciei au fost 
reduse — conform ordinului semnat 
de comandantul șef al forțelor ar
mate. D- Zagorianakos — de la șap
te la patru ore (intre orele 01 Și 05 
orâ locală), informează agenția A.X.A. 
In restul țârii, interdicțiile de cir
culație au fost ridicate In urmă tu 
trei zildt Totodată, telegrama agen
ției citate precizează că. pe întreg 
teritoriul țării, s-au instaurat calmul 
și ordinea. Trupele guvernamentale 
se-retrag din toate cartierele eapi- 
taîei. in cazărmi.

Convorbiri ungaro-spa- 
niole. La ®udaPesta au avut i°c 
convorbiri Intre La jos Feher. vice-

Ministrul de externe al 
R. F. Germania, Walter Sche-1' 

și-a încheiat vizita oficială la Londra. 
Șeful diplomației vest-germane a 
avut convorbiri cu omologul său en
glez. Alec Douglas Home, și cu pri
mul ministru. Edward Heath, referi
toare la o gamă largă de probleme, 
intre care cooperarea in diverse do
menii din cadrul Pieței comune, si
tuația din Orientul Apropiat, rela
țiile Est-Vest. Presa britanică subli
niază faptul că vizita lui Walter 
Scheel s-a încheiat cu rezultate po
zitive pentru cele două părți, eviden
țiind relațiile de colaborare dintre 
cele două țări, care — după cum de
clara ministrul de externe britanic — 
se întemeiază „pe o încredere totală".

R. P. Albania - membră 
a F.A.O. R.P. Albania a fost ad
misă ca membru al Organizației in
ternaționale pentru agricultură și a- 
limentație (F.A.O.). in cadrul celei 
de-a 17-a t mferințe a acestei orga
nizații, de la Roma, la care a fost 
prezentă și o delegație albaneză — 
informează agenția A.T.A.

în lupta pentru reunificarea patriei
O DECLARAȚIE A M.A.E. AL R.P.D. COREENE 

DESPRE DEZBATERILE DIN COMITETUL POLITIC 
AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Odiseea celor 27

Președintele Georges
PompidOU a cerut Consiliului de

Lucrările reuniunii Di
recțiunii Partidului Socia- 
list Italian consacrala examină
rii rezultatelor alegerilor parțiale 
desfășurate la 18 noiembrie, au luat 
sfirșit la Roma. Cu acest prilej. 
Francesco de Martino, secretar gene
ral al P.S.I., a prezentat un ranort 
aprobat in unanimitate de partici
pant!. in care se apreciază că aceas
tă consultare electorală constituie un 
succes pentru . P.S.I.. dovedind, tot
odată, și o deplasare spre stingă a 
ansamblului corpului electoral ita
lian.

PHENIAN 23 (Agerpres). - Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității vineri o 
declarație in legătură cu dezbaterea, 
in Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U.. a problemei coreene.

La cererea justă a poporului co
reean și a opiniei publice mondiale 
— relevă declarația — spre deosebire 
de ultimii 25 de ani, la actuala se
siune a Adunării Generale a parti
cipat un reprezentant al R.P.D. Co
reene — parte interesată — ca ob
servator la dezbaterile asupra pro
blemei coreene. Totodată, declarația 
salută decizia Comitetului Politic de 
a dizolva „Comisia Națiunilor Unite 
pentru Unificarea și Refacerea Co
reei" (U.N.C.U.R.K.) și relevă că a- 
ceasta reprezintă un succes al po
porului coreean în lupta sa pentru 
accelerarea reunificăriț independen
te și pașnice a Coreei, fără amestecul 
forțelor externe, o victorie comună a

țărilor socialiste, a tinerelor state 
independente și a popoarelor iubitoa
re de pace din lumea întreagă, care 
au sprijinit activ linia justă a gu
vernului R.P.D. Coreene de reuni- 
ficare a patriei. Declarația exprimă 
hotărirea poporului coreean de a 
lupta pentru retragerea tuturor tru
pelor americane din Coreea de Sud.

ITALIA

Măsuri de reducere a
consumului de

combustibil și energie

în urmă cu citeva 
zile un cargou a arun
cat ancora in rada 
portului Brest. Poliția 
fi vameșii au urcat i- 
lliedigt la bord pentru 
a controla debarcarea 
„mărfii". Marfă vie, 
marfă în carne și oa
se : 27 de tineri negri, 
plecați din Coasta de 
Fildeș, atrași de mira
jul „societății de con
sum".

Călătoria lor r o a- 
devărată odisee. îm
barcați pe ascuns în 
cala vasului, acești ti
neri au plătit unor 
membri ai echipajului 
cite 1 900 de franci, 
prețul trecerii clan
destine in Franța. în- 
ghesuiți intr-un culoar 
lung de 1.50 metri, lip
siți de lumină, de hra
nă și de apă, înghe
țați de frig, ajunși la 
capătul puterilor, cei 
27 au urcat pe puntea 
vasului. Comandantul 
a vrut să-i debarce

imediat, dar nici unul 
din porturile intilnite 
in cale nu a acceptat 
acostarea navei. Co
mandantul a apelat a- 
tunci la ajutorul unei 
nave militare spaniole 
care, trimițind oameni 
înarmați la bord, i-a 
obligat pe acești pasa
geri nedoriți să coboa
re din nou in galeriile 
lor de cirtițe.

De la Brest, cei 27 
au fost transportați, 
sub pază, la Paris, de 
unde vor fi expediați 
cu avionul in tara de 
baștină, unde ii aș
teaptă judecarea lor 
in fața curții mar
țiale.

Așadar, după secole, 
rușinosul negoț cu 
brațe , de muncă rea
pare. (Dacă, cumva, a 
dispărut vreodată cu 
adevărat). Un negoț 
fructuos pentru trafi
cante Și profitabil, de 
asemenea, pentru e- 
ventualii patroni ai

acestor Imigranți care, 
datorită situației lor 
ilegale, se mulțumesc 
cu cele mai derizorii 
salarii Și cu condiții 
deplorabile de muncă 
și- dc 4>iață.

în aceleași zile, a- 
gențiile turistice au 
început campania pu
blicitară pentru va
canța de iarnă petre
cută pe coastele inso- 
rite ale Africii. O săp- 
tămină intr-un hotel 
cu piscină, drumul dus 
și întors cu avionul 
costă mai puțin decit 
penibila călătorie a 
celor 27 ! Este adevă
rat insă că pentru su
ma plătită traficante
lor. cei 27 de tineri a- 
fricani sperau să ob
țină la Paris o mătură 
de gunoier sau o salo
petă cenușie de sala
hor pe șantiere...

Paul 
DIACONESCU

Paris

r
BOGOTA GENEVA

Statele latino-americane se pronunță pentru

Relații noi pe continent, 
in respectul suveranității

Conferința de la 
Bogota a min_ștrilor 
de externe din 18 sta
te latino-americane și 
din zona Caraibilor, 
care a avut loc intre 
14 și 17 noiembrie, «-a 
încheiat prin stabilirea 
bazelor principiale ale 
unei pol.tic: de dez
voltare a cooperării, 
arit in ceea ce priveș
te menținerea păcii, 
cât și sfera economică 
ii soc-.ală. De aseme
nea. în cadrul confe
rințe: a fost examinată 
problema reașezări:. pe 
principii noi. a rapor
turilor dintre țările 
de la 6ud de Rio 
Grande și S.U.A.

Năzuința 
participante 
politică de 
a cooperări: 
ționale 
preș ia 
tul „document de la 
Bogota", adoptat 
acest prilej, care, 
tre altele, preconizea
ză elaborarea de ur
gență a unei ..Chart e a 
drepturilor si îndato
ririlor economice ale 
statelor". Documentul 
subliniază necesitatea 
creșterii 
țărilor 
cane la comerțul mon
dial. importanța luptei 
pentru obținerea unor 
preturi echitabile la 
produsele de bază ale

ia
statelor 

spre o 
dezvoltare 

intema- 
gâait «- 

așa-num:-
cu 

în-

fontribuțici 
latino-ameri-

naționale
statelor de pe 
nent, precum 
unor condiții 
schimb favorabile, 
preconizindu-se. in a- 
celași timp, elimina
rea barierelor vamale 
protecționiste și acce
sul la tehnologia a- 
vansată.

In ce privește pro
blema viitoarelor 
lății cu S.U.A.. 
niștri: de exterhe la- 
tmo-americani au 
sistat, in intervențiile 
lor. atit asupra prin- 
cipiilor de politică in
ternațională pe care 
trebuie să se bazeze 
aceste relații, cit și a- 
supra modalităților 
concrete, in vederea 
promovării unui curs 
nou in domeniul coo
perării __
în cuvin ta rea 
la sesiunea 
conferinței, 
de externe al țări: 
gazdă. Alfredo 
quez Carrizos3. 
te tiza astfel 
rile reuniuni: ... 
feri n ța a avut semni
ficația unui fapt isto
ric... Am ajuns la un 
consens de cm mai 
mare importantă asu
pra unei noi politici 
continentale și am 
luat decizii în legătu
ră cu proiectul unui 
dialog sincer și des
chis cu Statele Unite, 
realiste, care să ne

conți- 
și a 

de

re- 
mi-

in

continentale.
rostită 

finală a 
ministrul 

H-
sîn- 

hotări- 
„Con-

permită coordonarea 
pozițiilor pe baza 
respectului integral 
pentru suveranitatea 
si libera determinare 
a popoarelor, pentru 
egalitatea juridică a 
statelor".

Mai mulți partici
pant! la conferință 
s-au referit la activi
tatea nefastă a unor 
supertrusturi care 
afectează dezvoltarea 
economică a țărilor 
in care și-au pla
sat investiții ; ei au 
precizat că investi
țiile străine pot fi 
acceptabile și utile in 
măsura in care ser
vesc dezvoltării eco
nomice. sub control 
național.

zlșa cum Ee subli
niază in declarația fi
nală a conferinței, 
țările latino-ameri
cane participante sint 
hotărâte „să-și inten
sifice acțiunile In con
textul mondial al e- 
forturilor pentru dez
voltare, să lupte îm
potriva dependenței, 
care. în forme diverse, 
contravine aspirații
lor juste ale popoare
lor continentului, de
cise să dezrădăcineze 
obstacolele care în
corsetează progresul 
națiunilor respective".

Eugen POP

Preocupări pentru îngrădirea 
ariei de acțiune 

a supertrusturilor
Practiclle arbitrarii 

ale diferitelor super- 
trusturi și implicațiile 
nefaste ale activității 
lor asupra progresului 
economic și social al 
țărilor în curs de dez
voltare preocuoă în 
măsură cresc’ndă oni- 
nia publică internațio
nală. Răfpunzind aces
tei preocupări, un grup 
de studiu desemnat de 
secretarul general al 
O.N.U.. în baza unei 
rezoluții adoptate de 
Consiliul Economic și 
Social, s-a întrunit la 
Palatul Națiunilor din 
Geneva pentru a exa
mina problemele le
gate de rolul șd efec
tele exercitate de acti
vitatea supertrusturi- 
lor, îndeosebi asuora 
țărilor.în curs de. dez
voltare. In componența 
grupului de studiu fi
gurează personalități 
Cunoscute ale vieții e- 
conomice și sociale din 
diverse țări. Intre care 
Sid Ahmcd Ghozali, 
președintele — director 
general al intrenrinde- 
rilor naționale algerie
ne de petrol „Sona- 
trach" : academicianul 
sovietic I. D. Ivanov : 
senatorul american Ja
cob Javits : fostul pre
ședinte al Comisiei 
Pieței comune. Sicoo 
Mansholt : fostul ore- 
ședînt" al Confedera
ției Elvețiene, Hans 
Schaffner ; ministrul 
planului al Republicii 
Coasta de Fildeș, Mo
hamed Diawara etc.

Pe masa de lucru a 
grupului, care și-a În
ceput activitatea in 
luna septembrie, se 
află de pe acum o bo
gată documentație a- 
supra acestor compa
nii. Deosebit de inte
resant în acest sens 
este studiul „Societă
țile multinaționale și 
dezvoltarea mondială", 
elaborat de Departa
mentul pentru proble
me economice și so
ciale al Secretariatului 
O.N.U. Intre altele, 
studiul apreciază că In 
1971 ponderea super- 
trusturilor în produsul 
național brut al lumii 
(fără țările socialiste) 
a fost de o cincime. 
Puterea concentrată în 
mîinile respectivelor 
societăți, care iși exer
cită înrâurirea asupra 
vieții popoarelor și a 
politicii statelor în 
care sint implantate, 
efectele lor asupra di
viziunii internaționale 
a muncii — observă 
studiul — „au provo
cat o anumită neliniște 
în legătură cu rolul lor 
in viata internațio
nală".

Consecințele negati
ve ale activității su- 
pertrusturilor — men
ționează documentul 
— se repercutează pe 
diverse planuri. „înce
pind cu lezarea suve
ranității statelor asu
pra resurselor lor na
ționale și pini la po-

sibllitatea generării de 
conflicte față de prio
ritățile naționale de 
dezvoltare și la distor
siunea schemelor de 
consum ,și de reparti
zare a veniturilor".

implantate in econo
mia multor țări în curs 
de dezvoltare, super- 
trusturilp duc o poli
tică ce nesocotește pla
nurile 'naționale 
progres < 
social ale 
in cerci nd 
stării lor 
■dențâ ne __
nuri. Studiul constată, 
totodată, că și in țări 
avansare din uunct de 
vedere industrial „pre
zența crcscindă a aces
tor societăți in sec- 
toare-clieie aduce pre
judicii independenței 
lor".

Subliniind că „pro
blemele ridicate de 
societățile multinațio
nale au o Influență di
rectă asupra relații
lor Internationale, faol 
care trebuie să consti
tuie o preocupare ur
gentă pentru colectivi
tatea mondială", docu
mentul Secretariatului 
O.N.U. pledează pen
tru restringerea acțiu
nilor arbitrarii ale su- 
pertrusturllor. pentru 
adoptarea unor pro
grame de acțiune a- 
decvate acestui scop.

de 
economic și 

: acestor țâri, 
perpetuarea 
de depen- 

diferite pla-

Comellu VLAD

ROMA 23 (Agerpres). — 
Guvernul italian a anunțat 
adoptarea unor măsuri adminis
trative pentru reducerea consu
mului de combustibil și ener
gie : reducerea cu 25 la sută â 
combustibilului destinat încălzi
rii clădirilor ministerelor și a 
altor instituții publice, dimi
nuarea cu 40 la sută a nu
mărului reclamelor luminoa
se, stabilirea unor orare mai 
judicioase ale magazinelor, 
restaurantelor, teatrelor și cine
matografelor, in vederea econo
misirii' energiei electrice, emi
siunile de televiziune urmînd 
să-și încheie programul mai de
vreme etc.

Totodată, a fost interzisă cir
culația tuturor categoriilor de 
autovehicule în zilele de dumi
nică, cu excepția serviciilor de 
urgență și de poliție. Această 
măsură este însoțită de limita
rea vitezei de circulație, stațiile 
de benzină urmînd să fie închi
se de vineri, ora 24,00, pînă du
minică la aceeași oră. S-a hotă- 
rit. de asemenea, majorarea pre
țurilor la diferite tipuri de ben
zină și Ia alți combustibili li
chizi. Această măsură a intrat 
în vigoare începind de joi 22 
noiembrie, iar celelalte preve
deri vor fi aplicate de la 1 de
cembrie.

HOUSTON 23 (Agerpres). — 
Astronauții misiunii „Skylab-3" 
au efectuat joi prima lor ieșire 
in spațiu, care a depășit, ca du
rată, recordul de activitate ex- 
travehiculară, deținut de echi
pajul precedent. W. Pogue, pi
lotul capsulei „Apollo", și 
E. Gibson, omul de știință al 
misiunii, au petrecut în afara 
laboratorului șase ore Și 34 de 
minute.

Principala lor sarcină a con
stat în repararea antenei echi
pamentului de observații te
restre și a fost încununată de 
succes, caDa’citatea de funcțio
nare a antenei fiind restaurată 
in proporție de 70—80 la sută. 
In continuare, cei doi scafandri 
cosmici au procedat la Încărca
rea casetelor de film ale obser
vatorului solar „Apollo".

Scriitorul-muncitor și
Giinter Wallraff este 

un autor de suc
ces in R.F.G. în 
vîrstă de 31 de ani, 
scriitorul s-a distins 
prin reportaje a căror 
tematică se inspiră 
din lumea oamenilor 
muncii. Wallraff evi
tă cu tenacitate ceea 
ce ii oferă de-a gata 
serviciile de presă ale 
marilor con terne și 
preferă să se ameste
ce printre lucrătorii 
din uzină. Timp de. 
doi ani, scriitorul s-a 
angajat ca muncitor 
industrial in cinci în
treprinderi, a trăit in
tr-un azil pentru iei 
lipsiți de adăpost, a 
practicat alte citeva 
îndeletniciri — totul 
pentru a se documen
ta „pe viu" asupra 
unor situații dintre 
cele mai diverse.

Cea mai recentă

carte a lui . Wallraff 
(„Ihr da oben, wir da 
nnten" — „Voi acolo 
sus, noi aici jos") — 
vîndută in 6 săptă
mini in 75 000 exem
plare — descrie „at
mosfera din uzine" 
prin observatei culese 
la fata locului in 13 
întreprinderi.

Dar se pare că me
todele de lucru ale 
scriitorului și mai ales 
reportajele sale n-au 
fost gustate de pro
prietarii concernului 
„Gerling", unde au
torul s-a angajat ca 
portar timp de 60 de 
zile. Prin băncile afi
liate sau societățile de 
asigurare prietene,
proprietarii compa
niei „Gerling" au de
clanșat o acțiune de 
șicanare financiară a 
cdite’.f'ii „Kiepenheu- 
er § Witsch". care ti

concernul
părise ultima carte a 
lui Wallraff. Totoda
tă, pe cind intra in
tr-un restaurant ' din 
Koln, autorul s-a au
zit apostrofat cu cu
vintele : „Purtător de 
cuvint al analfabete
lor".' Adversitatea îm
bracă forme multiple. 
O dată s-a ajuns pi
nă acolo incit „ser
viciul de pază" al 
unei întreprinderi a 
emis un fel de man
dat de arestare îm
potriva scriitorului an
gajat ca muncitor. Dar 
Giinter Wallraff nu se 
descurajează. El a tre
cut acum la studierea 
upel limbi străine' 
pentru „a trăi timp 
de un an viața unui 
muncitor imigrant" și 
a scrie o carte pe a- 
cea3tă temă socială.

P. STANCEȘCU

De ce a fost interzis filmul
„Histoire d’A“

Studioul Jean-Renoir 
din Paris. Are loc pri
ma prezentare cu pu
blic a filmului „Is
toria unui A“. Cinci 
minute după începe
rea spectacolului, dți- 
va polițiști intră in 
cabina de proiecție 
și confiscă pelicu
la. Filmul n-avea 
autorizație valabilă. 
Realizatorii obținuse
ră in prealabil un 
aviz favorabil, și a- 
cela cu reperva „in
terzis tinerilor sub 18 
ani" ; dar acesta nu 
era decit un aviz con
sultativ. După ce a 
vizionat personal fil
mul. ministrul afa
cerilor culturale, Mau-» 
rice Druon, a refuzat 
să-i dea cuvenita au
torizație. Pe motivul

că — așa cum scrie 
„Le Figaro", care re
latează cazul — „acest 
lung metraj este fa
vorabil întreruperii de 
sarcină". Ziarul sin
tetizează astfel te
meiurile juridice in
vocate : a) „filmul 
constituie o provoca
re la avort, care, în 
cadrul legislației in 
vigoare, este un delict 
prevăzut ca atare de 
Codul sănătății pu
blice" și b) ,Jilmul 
comportă imagini ale 
unui veritabil avort, 
deci ale unui delict 
in curs de comitere".

Ca atare, încerca
rea de a proiecta fil
mul- fără . autorizație 
legală a eșuat. Epi
sodul e semnificativ

din mai multe puncte 
de vedere. Mai întli, 
pentru că din motive 
umanitare și din ra
țiuni de stat se con
sideră inadmisibilă 
propaganda în favoa
rea avortului. Apoi, 
pentru că intransigen
ța autorității de re
sort dezavuează une
le „argumente" potri
vit cărora filmul, pro
ducțiile cultural-ar- 
fistice, în general, ar 
avea drept la „liberă 
circulație", chiar dacă 
sint nocive pentru e- 
ducafia tinerilor, a 
populației; lăsind să 
apară mai evident ne
cesitatea unei poli
tici responsabile in 
acest domeniu.

I. FINTtNARU
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