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„VOM ASIGURA POPU
LAȚIEI PRODUSE DE 
LARG CONSUM MAI 
MULTE, MAI VARIATE 

Șl MAI BUNE" 
TELEGRAME ADRESATE

C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

în ziua de 15 septembrie 1971 a 
avut loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ca in
vitați, miniștri și nlți conducători 
ai unor organe centrale de stat, 
precum șl președinți ai unor co
misii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : de
cret privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste; de
cret privind organizarea și func
ționarea Comitetului de Stat al 
Radioteleviziunii Române ; decret 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe ; decret privind siguranța în 
funcționare a mașinilor, utilajelor, 
cazanelor, instalațiilor, aparaturii 
de măsură, control și automatizare 
din organizațiile socialiste de stat ; 
decret cu privire la activitatea 
geodezică, topofotogrammetrică și 
cartografică, precum și la procu
rarea, deținerea și folosirea date
lor și documentelor rezultate din

24 aprilie 1965 ; decret privind ra
tificarea Acordului comercial din
tre Republica Socialistă România și 
Canada ; decret privind ratificarea 
înțelegerii stabilite prin schimbul 
de scrisori din 1 iulie 1970, care fac 
parte integrantă din Convenția 
consulară dintre Republica Socia
listă România și Regatul Belgiei.

Toate decretele au fost, în preala
bil, dezbătute și avizate favorabil 
de comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat ra
poartele prezentate de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, care, din însărcinarea Con
siliului de Stat, au analizat activi
tatea Ministerului Energiei Electri
ce, a Ministerului Industriei Ma
terialelor de Construcții, a Depar
tamentului poștelor și telecomu
nicațiilor din Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
și a Ministerului Justiției. Con
siliul de Stat a examinat, de a- 
semenea, raportul privind analiza 
folosirii cu eficiență economică a 
terenurilor amenajate pentru iri
gații, precum și raportul referitor 
la efectuarea prestărilor de servicii 
către populație de către unitățile 
consiliilor populare, ale cooperației 
meșteșugărești, ale cooperației de 
consum și de către meșteșugarii cu 
ateliere proprii.

In urma dezbaterilor care au 
avut loc, Consiliul de Stat a apro
bat concluziile rapoartelor și pro
punerile făcute de comisiile per
manente ale Marii Adunări Națio
nale cu privire la îmbunătățirea 
activității în sectoarele analizate, 
dispunind, totodată, ca, atît Consi
liul de Miniștri, cît și ministerele 
și celelalte organe centrale să ia 
măsurile necesare pentru aducerea 
lor la îndeplinire și să informeze 
Consiliul de Stat despre înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate.

In continuare, Consiliul de Stat 
a rezolvat unele cereri de grațiere.

această activitate ; decret privind 
autorizarea unităților cooperatiste 
agricole de a pune în funcțiune 
instalații de prelucrat lemn ro
tund in cherestea ; decret privind 
stabilirea domiciliului în orașele, 
care, potrivit legii, sînt declarate 
orașe mari ; decret pentru modifi
carea Decretului nr. 294/1968 pri
vind organizarea și funcționarea 
Ministerului Afacerilor Interne, 
aprobat prin Legea nr. 23/1968 ; 
decret pentru modificarea Decre
tului nr. 24/1970 privind depunerea 
unei cauțiuni și înlocuirea, în anu
mite cazuri, a executării pedepsei 
închisorii prin obligarea la plata 
unei amenzi, aprobat prin Legea 
nr. 9/1970 ; decret pentru modifi
carea Decretului nr. 156/1970 
privind regimul pașapoartelor, 
aprobat prin Legea nr. 35/1970 ; 
decret pentru modificarea Legii nr. 
18 din 24 iunie 1968 privind con
trolul provenienței unor bunuri ale 
persoanelor fizice, care nu au fost 
dobîndite în mod licit; decret pen
tru modificarea Decretului nr. 
210/1960 privind regimul mijloace
lor de plată străine, metalelor pre
țioase și pietrelor prețioase ; decret 
pentru modificarea Decretului nr. 
784/1969 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Finanțe
lor, aprobat prin Legea nr. 69/1969 ; 
decret pentru modificarea Decretu
lui nr. 125/1970 privind organizarea 
și funcționarea Băncii de Investiții, 
aprobat prin Legea nr. 22^1970, și 
pentru aprobarea statutului Băncii 
de Investiții ; decret privind struc
tura organizatorică a Procuraturii 
Generale ; decret privind aderarea 
Republicii Socialiste România la 
Convenția internațională pentru 
protecția vegetalelor, încheiată la 
Roma la 6 decembrie 1951 ; decret 
pentru ratificarea unui amenda
ment la Convenția privind aviația 
civilă internațională, încheiată la 
Chicago la 7 decembrie 1944, la 
care Republica Socialistă România 
a aderat prin Decretul nr. 194 din

Foto : M. Cioc

erau tratați 
și asupriți 
vremii ne 
necontestat, 
infern

(Continuare in pag. a III-a)

V-ați pus întrebarea: „CINE Șl CUM

Șl CONȘTIINȚEI MUNCITOREȘTI
Făurarii șl modelatorii metalului, 

constructorii de mașini, cei ce înalță 
noile cartiere de locuințe sau dăl- 
tuiesc din beton și sticlă moderne 
hale industriale, împreună cu toți lo
cuitorii străvechei și totuși mereu 
tinerei „cetăți de foc" de la poalele 
Semenicului. sărbătoresc împlinirea 
a 200 de ani de cind pe vatra orașu- 
lui-uzină s-au pus temeliile indus
triei de astăzi. Oamenii muncii din 
Reșița — români, germani. sirbi, 
maghiari și de alte naționalități — 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, în frunte cu co
muniștii, intimpină sărbătoarea bi
centenarului orașului lor cu noi și 
importante realizări in îndeplinirea 
planului și a angajamentelor din pri
mul an al actualului cincinal, in ridi
carea întregii activități economice pe 
o treaptă calitativ superioară. însu
flețiți de prevederile grandiosului 
program adoptat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., de măsurile luate 
la propunerea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbunătățirea 
muncii de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, siderurgiștii și con
structorii de mașini de aici, toți lo
cuitorii acestui oraș — alături de în
tregul nostru popor — se străduiesc 
să-și sporească necontenit contribu
ția lor la făurirea pe pămintul Româ
niei a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Hărnicia, pricepe
rea și abnegația lor continuă astfel 
peste veacuri tradiția muncitorească 
și revoluționară a orașului-uzină, 
unde generație după generație, dece
niu după deceniu, a pulsat clocotitor 
ritmul muncii puse in slujba progre
sului social, al bunăstării și fericirii 
celor ce muncesc, urmînd cu încre
dere politica partidului, slujind cu 
devotament cauza sa atit in anii bă
tăliilor de clasă din trecut, cit și in 
anii luminoși ai făuririi României so
cialiste.

Documente îngălbenite de vreme 
atestă că începuturile industriei re
șițene datează din anul 1771. Au tre
cut, deci, 200 de ani de cind pe stră
vechea vatră a Reșiței au intrat în 
funcțiune primele două furnale. Con
strucția lor era rudimentară, de a-

ceea și producția obținută era des
tul de mică. O statistică din 1778 
consemnează, de pildă, că, in 35 de 
zile, amindouă la un loc au produs 
170 tone de fontă (adică producția 
dintr-o pătrime de zi a unuia dintre 
furnalele de 700 mc, azi). Totuși, 
incă de atunci, uzinele reșițene aveau 
să dovedească lumii întregi hărnicia 
și priceperea meșterilor săi. Destoi
nicia și iscusința foștilor țărani io
bagi din satele învecinate — care au 
trudit gratuit la înălțarea furnalelor 
— a meșterilor români aduși din 
zona învecinată undo arta topi
tului și prelucrării metalului depășea 
două milenii și a unor meseriași de 
naționalitate germană, maghiară și 
sirbă, au făcut ca la poalele Seme- 
nicului să aibă loc multe premiere 
industriale care au adus contribuții 
originale’ de preț la dezvoltarea și 
perfecționarea tehnologiei de lucru a 
metalurgiei din acele timpuri.

Iată citeva din acestea. în anii 
1819—1820 se efectuează primele în
cercări de cocsificare a huilei de la 
Secu și Doman. Un sfert de veac mai 
tirziu, la Reșița funcționează una 
dintre primele uzine de pudlaj și la
minare din lume, care in 1851 produce 
șine de cale ferată necesare construi
rii liniei Oravița—Baziaș. Istoria me
talurgiei românești și mondiale con
semnează la loc de cinste anul 1868, 
cind din primele convertizoare Besse
mer a izvorit oțelul realizat după a- 
cest procedeu. In 1870 se produc aici 
primele roți și bandaje pentru loco
motive și vagoane, iar în anul 1876 
începe fabricarea oțelului prin pro
cedeul Siemens-Martin. Reșița avea

să fie cunoscută de lumea tehnică în 
cele mai mari expoziții internațio
nale ale vremii (Londra — 1862, Pa
ris — 1867 și Viena — 1873), la ul
tima prezentind pentru prima oară 
pe piața mondială feromangan pro
dus in cuptoarele proprii.

In anul 1920, uzinele de pe malu
rile Birzavei, vindute in 1855 socie
tății capitaliste STEG, au trecut in 
stăpinirea Societății anonime „ro
mâne" pe acțiuni — U.D.R. Construc
țiile erau șubrede, iar munca — in 
condiții rudimentare — anevoioasă și 
extrem de periculoasă — toate la un 
loc purtînd pecetea lăcomiei de ciș- 
tig a vechilor și noilor stăpini. între 
cele două războaie mondiale a mai 
luat ființă aici o fabrică de mașini 
electrice, un atelier de sculărie și 
s-au făcut diferite adăugiri la agre
gate și secții de virste apreciabile.

Care era in acele vremuri viața 
oamenilor Reșiței ? în timp ce uzi
nele și produsele fabricate aici se 
bucurau de prestigiu in Europa, mun
citorii — care prin trudă și jertfe 
i-au creat renumele — 
ncomenește, exploatați 
cu sălbăticie. Presa 
aduce mărturii de 
„Reșița-i un adevărat

Ing. Trandafir COCÎRLĂ 
prim-secretar
al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R., 
președintele consiliului popular 
județean

„MEDITAȚII
Se ivesc in viață intimplări atit de îndepărtate 

unele de altele, incit a le compara pare o lipsă de 
respect.

Deschizind ziarul, am văzut pe o pagină întreagă 
tipărit de mai multe ori cuvintul neplăcut, de origine 
străină, ce ne-a rămas moștenire din perioada cind ță
rile române nu-și cuceriseră incă neatirnarea. E expli
cabil de ce dezrădăcinarea bacșișului presupune efor
turi serioase ; ca să combați ce au insămințat veacu
rile ai nevoie de puteri extraordinare. Există, desigur, 
o tradiție a lui „nu primim"; dar uneori e greu s-o 
invoci fără a jigni pe omul care socoate că nu și-a 
făcut decit datoria și care s-ar simți prost dacă l-ai în
cadra, și laudativ, intr-o frază cuprinzind cuvintul 
'^Uitasem de asta, după ore, cind am întilnit in 
revista „Express" un interviu de șapte pagini acordat 
de Yehudi Menuhin. întrebat despre formarea lui ca 
artist, celebrul violonist răspunde : „Cu Enescu mi-am 
trăit ’orele cele mai de temelie".

„Cind ați vorbit prima oară cu Enescu ?“ îl intreabă 
redacția. * x _

„La Paris. După unul din concertele sale. Era

PICĂTURA DE CERNEALĂ
obosit. I-am spus : «Vreau sâ lucrez cu dumnea
voastră». Mi-a răspuns că nu dă lecții particulare, 
că pleacă în turneu, că a doua zi ia trenul la șase 
si jumătate dimineața. Am stăruit : «Mă gindesc să 
viu cu o oră înainte și să cint in timp ce vă faceți 
baeaiele Cu asta l-am ciștigat. Cind, mai tirziu, 
taică-meu a încercat să-i vorbească de onorarii, a 
răsDuns • «In cursul lecțiilor, ascultindu-1, am mai mult 
de primit de la Yehudi decit pot să-i dau». Nu era 
adevărat, dar n-a vrut să accepte nimic".

Lecțiile, „meditațiile" acordate de Enescu lui Me
nuhin au durat ani și ani. Față de propriul 9eni1j 
față de muzica poporului sau. Enescu era obligat să 
delecteze oamenii cu marile lui puteri de compozitor 
dirijor, pianist, violonist ; lecțiile pentru care Refuzat 
orice onorar nu făceau parte din „îndatoririle sale.

Dar, va răspunde cineva, muzicianul român, pe 
lingă faptul că n-avea nevoie de vreun cîștig supli
mentar, era bogat ți sufletește : trăia intr-o zonă 
magică, numită Arta, cu A mare. Un croitor, un me
canic auto un instalator de apă sau electrician e un 
meseriaș onorabil, insă nu e neapărat artist.

Spunea insă cineva că in fiecare activitate există 
practicanți de rînd ?i <șimeni ce-și ridică meseria la 
rangul de artă ; numai aceștia din urmă pot cunoaște 
în munca lor bucurii adevărate. A CREA și, implicit, 
A DA poate să însemne in viață o bucurie mult mai 
mare decit aceea de A CĂPĂTĂ.

E plăcut să primești, să încasezi, să capeți și nu e 
ușor să te concentrezi numai asupra a ceea ce dai tu 
oamenilor, ce creezi. Natura tinde insă spre compen
sații și echilibru, iar cei ce refuză unele satisfacții în
guste se îmbogățesc adesea pe alte planuri. Daca 
vreți să vă cunoașteți cu adevărat, luați in considerare 
întrebarea de mai jos și răspundeți-vă sincer :

A CREA poate fă însemne in viața dum
neavoastră o bucurie mai mare decit aceea de A 
CAPATA?

Sergiu FĂRCAȘAN

noul
15 septembrie — ziua 

tradițională a deschi
derii școlilor — a pri
lejuit ieri manifestări 
sărbătorești in toate 
școlile țării. Pretutin
deni, prima zi de școa
lă a început de dimi
neață.

In școlile generale, 
pionierii și școlarii au 
participat cu emoție la 
ceremonialul pionie
resc de înălțare a dra
pelului patriei, in a- 
cordul imnului „Trei 
culori".

Elevii din licee și 
școli profesionale au 
marcat începerea nou
lui an de muncă și în
vățătură prin scurte a- 
dunări festive, cintece 
și versuri patriotice, 
dedicate cu recunoștin
ță patriei, partidului, 
pentru grija ce o acor
dă pregătirii și educă
rii tinerei generații. 
Tineretul școlar a fost 
salutat cu acest prilej 
de directorii școlilor, 
de reprezentanți ai or
ganelor locale de par
tid și de stat.

Prima zi de școală

început 
an școlar 

5 
a coincis, în multe lo
calități, cu inaugurarea 
unor localuri noi de 
școală. Gestul simbo
lic al tăierii panglicii 
inaugurale s-a repetat 
astăzi de zeci și sute 
de ori, mareînd darea 
in folosință a circa 
2 600 noi săli de clasă, 
a noi internate cu 8 000 
de locuri, a sute de a- 
teliere școlare, labora
toare. Intrind in cla
sele curate, pavoazate 
sărbătorește și împo
dobite cu flori, școlarii 
au primit și noile ma
nuale — 522 de titluri, 
intr-un tiraj de 26 mi
lioane de exemplare -- 
distribuite gratuit.

Grija partidului și 
statului nostru pentru 
perfecționarea invăță- 
mintului este marcată, 
și in acest an școlar, 
printr-o serie de mă
suri vizind mai strinsa 
legare a studiului de 
activitatea productivă, 
de viață. în noul 
plan de învățămînt al 
școlii generale și li
ceului a fost prevăzu
tă o zi pe săptămînă

rezervată activităților 
practice, muncii pro
ductive a elevilor.

Pentru școlile pr 
sionale și ucenicia 
locul de muncă a fost 
elaborat un nou no
menclator de meserii.

Au luat ființă la 
școlile profesionale 
secții și clase cu lim
bile de predare ma
ghiară și germană ; de 
altfel, in invățămintul 
in limbile naționalită
ților conlocuitoare, pe 
lingă creșterea numă
rului de clase, au fost 
înființate 
cu limba 
maghiară 
limba de 
mană.

In toate școlile țării, 
elevii și profesorii lor, 
organizațiile de partid 
și de tineret au pornit 
la muncă cu hotărirea 
de a transpune exem
plar in viață sarcinile 
de înaltă răspundere 
trasate de partid șco
lii. pentru educarea 
comunistă a tinerei ge
nerații.

incă 6 licee 
de predare 
și 3 licee cu 
predare ger-

1
!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Conservator din Marea Britanie
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, a primit la 15 septembrie 
delegația Partidului Conservator din 
Marea Britanie, alcătuită din baro- 
nesa Emmet of Amberley, membră 
a Camerei Lorzilor, președinta Bi
roului relațiilor externe al partidu
lui, sir Michael Frasir, prim-loc- 
țiitor al președintelui partidului, și 
John Hall, membru al Camerei Co
munelor, președintele Grupului bri
tanic al Uniunii interparlamentare, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte Eugen 
Jebeleanu. vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Miu Dobrescu și 
Maria Groza, membri ai Consiliului 
Național,

A fost de față Denis Seward Las
key, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
economice, tehnico-științifice și cul
turale româno-britanice, precum și 
ale legăturilor dintre Frontul Uni
tății Socialiste și Partidul Conser
vator din Marea Britanie.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri în vizită protoco
lară de prezentare pe Lam Van- 
Luu, acreditat de președintele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

ca ambasador extraordinar și 
plenipotențiar în țara noastră.

La primire, cât£ s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne.
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IM CONTINUĂ IN MESERIE?"

„Sîntem hotărîți sâ acționăm cu pasiune 
revoluționară pentru ridicarea la un 
nivel superior a întregii activități ideo

logice și politico-educative"
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Fără îndoială, creația ma
terială oferă omului satis
facții multiple și depline. 
Omul se realizează pe sine 
însuși prin ceea ce înfăp
tuiește. Dar cealaltă creație, 
concretizată in formarea ca
drelor, a urmașilor în pro
fesie ? Este ea mai puțin 
generatoare de satisfacție și 
împlinire ? Această proble
mă, căreia viața i-a și dat 
un răspuns strălucit, for
mează obiectul anchetei 
noastre.

Cu ani in urmă, la uzina 
din Colibași, județul Argeș, 
lucra un excelent șef de 
brigadă. Era un foarte bun 
meseriaș și un tot atit de 
bun organizator. In plus, a- 
vea un dezvoltat ‘ 
tehnicii". Brigada 
za cele mai mari 
de plan. Capta, 
dreptate, atenția _ 
A fost insă deajuns ca șe
ful brigăzii să fie trimis, 
două-trei luni, într-o mun
că in afara uzinei, pentru 
ca tot piedestalul personali
tății acesteia să se năruias- 
că : excelenta brigadă ajun
sese să lucreze sub plan. Și

„simț ai 
lui reali- 
depâșiri 

pe bună 
generală.

sub plan a rămas pînă s-a 
întors conducătorul brigăzii. 
Atunci a zvîcnit din nou, 
reapărind pe firmamentul 
întrecerii. Dar faptul acesta 
nu mai încălzea inimile oa
menilor. Portretul desăvîrșit 
al șefului brigăzii, conturat 
în mintea lor, se dovedise 
incomplet. Lipsea linia de 
forță care trebuia să repre
zinte cca mai importantă 
trăsătură de caracter : dă
ruirea, continuarea, prin 
alții, a experienței sale, 
a priceperii sale. De-a 
lungul anilor nu formase 
un locțiitor — dacă vrem 
să-l numim așa —. un con
tinuator de nădejde in me
serie. Și este greu de crezut 
că un șef de brigadă care 
știa să folosească omul po
trivit la locul potrivit, care 
reușea ^ă canalizeze ener
giile umane in direcțiile 
cele mai necesare produc
ției. să nu fi zărit alături 
de el un om care să aibă 
capacitatea să preia oricind 
ștafeta.

Și iată-ne, azi, în fața u- 
nui caz care demonstrează 
reversul medaliei. Aurel

Matei, șeful celei mai bune 
brigăzi de montori de la 
Uzina de pompe din Capi
tală, reprezentant al sala- 
riaților in comitetul de di
recție, lipsește din uzină de 
cîtva timp. „Nu vă neliniș
tiți ! — ne spune președin
tele comitetului sindical. 
Vorbiți cu locțiitorul lui, to
varășul Gh. Iordan, un om 
tot atit de priceput ca și 
șeful brigăzii. Nici nu se 
simte lipsa acestuia. Bri
gada obține in continuare o 
depășire de plan intre pa
tru și șase la sută".

Mai tirziu l-am întrebat 
pe tovarășul Iordan : „Ce 
s-ar întîmpla dacă ați pleca 
și dv. ?“ ..Pot lipsi oricind 
din brigadă. Sînt cel puțin 
trei tovarăși care pot să ne 
înlocuiască chiar azi. Ches
tiunea asta am discutat-o 
cu ani în urmă și am pus-o 
la punct. De altfel, am și dat 
asigurări organizației noas
tre de partid că brigada va 
fi la înălțime in orice îm
prejurare".

Să te investești total în 
tovarășii tăi de muncă ! — 
iată rațiunea de a fi a omu-

lui nou, a comunistului. Ați 
remarcat responsabilitatea : 
șeful brigăzii și locțiitorul 
său au discutat, cu mulți ani 
în urmă, problema celor ce 
vor prelua ștafeta. S-au o- 
cupat de ei și i-au ținut a- 
proape, ca rezerva lor ime
diată. Iar acum încearcă 

.satisfacția de a se ști conti
nuați în meserie de oameni 
temeinic formați. Nu e nu
mai o dorință personală. In 
primul rînd, este vorba de 
împlinirea unei cerințe so
ciale pe care ei, în calitate 
de comuniști, o înțeleg foar
te bine.

Brigada are 37 de mon
tori : 18 virstnici și 19 ti
neri. Dintre ei, 14 sînt frun
tași in întrecere. „Dar sub 
normă ? Aveți oameni care 
lucrează sub normă?" „Dacă 
am avea vreunul, ar însem
na că una spunem și alta 
facem — ne-a răspuns Gh. 
Iordan. In colectivul de 
muncă în care există lao
laltă și fruntași și oameni 
sub normă, lipsesc relațiile 
tovărășești dintre oameni, 
lipsește climatul unei munci 
colective. Cinci membri ai

brigăzii noastre sînt tineri 
absolvenți ai școlii profe
sionale, peste citeva zile iau 
primul lor salariu. Au un 
ciștig asigurat chiar din 
prima lor lună ca salariați. 
Succesul acesta ține de buna 
organizare a brigăzii".

— Ne dați amănunte ?
— Da, în cazul că inte

resează. Brigada este îm
părțită pe echipe. Fiecare 
echipă, de regulă formată 
din 7 oameni, intre care 3—4 
sînt virstnici, lucrează la 
montarea unui anume tip 
de pompă. Desenul, moda
litatea de asamblare, succe
siunea operațiilor se Însu
șesc așa mult mai repede. 
Tinerii sînt ajutați practic 
prin aceea că lucrează direct 
cu virstnicii și sub îndru
marea lor. Experiența se 
transmite firesc, in timpul 
lucrului și în cuvinte pu
ține.

Ștefan ZIDARIȚĂ

(Continuare în pag. a V-a)

SUCCESE DE PRESTIGIU
IN INDUSTRIA TIMIȘANĂ

TIMIȘOARA (Corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). 
— Colectivele de muncă din întreprinderile industriale 
timișene, care în primele 8 luni ale anului au realizat 
o producție marfă suplimentară in valoare de 274,9 
milioane lei, înscriu in continuare succese de seamă in 
înfăptuirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă. Prin utilizarea mai bună 
a capacităților de producție ale mașinilor, agregatelor 
și instalațiilor, precum și a timpului de lucru, in prima 
decadă din luna septembrie industria județului Timiș 
a livrat in plus economiei naționale 28 tone de lami
nate finite pline din oțel, motoare electrice totalizind 
701 kW, 711 mc prefabricate din beton armat, 200 mp 
furnire, 50 900 tricotaje. 6,9 tone zahăr, precum și im
portante cantități de alte produse. Printre unitățile 
care au contribuit la depășirea sarcinilor decadale de 
plan se numără uzina siderurgică „Ciocanul" din Nă
drag, uzina „Electromotor", fabrica „1 Iunie" și Fa
brica de zahăr — toate din Timișoara, Fabrica de 
furnire și placaje din Deta.
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CETĂȚENESC
se va acționa ferm
împotriva bacșișului

Scrisoare adresată

Ne-am obișnuit. în ultimii ani, 
să. fim părtași, alături de sutele de 
mii de oameni ai muncii de pe în
treg cuprinsul patriei, la o compe
tiție care se desfășoară intre ju
dețe, municipii, orașe și comune, 
devenită tradițională. In prima 
lună a acestui an. din județul 
Neamț pornea către consiliile 
populare din întreaga țară, către 
toți locuitorii municipiilor, orașe
lor șl comunelor o insuflețitoare 
chemare la întrecere patriotică 
pentru gospodărirea și înfrumuse
țarea localităților.

Gazdă a acestei 
inițiative, jude
țul Neamț și-a 
onorat, în perioa
da care a tre
cut de la înce
putul anului, an
gajamentele lua
te, inregistrind 
succese de seamă 
in Întrecerea pa
triotică . In nu
meroasele acțiuni 
întreprinse 
tru buna 
podărire a locali
tăților, comitete
le de partid, con
siliile populare, au 
antrenat zeci de 
mii de cetățeni ; 
dar important este 
faptul că larga 
participare de 
forțe a fost și este 
îndreptată spre 
realizarea unor 
obiective de dura
tă. de mare in
teres cetățenesc : 
construirea 
șosele, 
edificii 
culturale, 
ficarea 
etc. Această orien
tare pornește de 
la necesitatea ca. 
alături de efortu
rile pe care le 
face statul pentru 
dezvoltarea ora
șelor și satelor 
de importante fonduri de in
vestiții, munca patriotică, con
tribuția locală să fie din ce în ce 
mai mare, mai eficientă. Acesta 
este spiritul in care s-a acționat și 
se acționează în județul Neamț. 
Realizările obținute în acest an 
confirmă buna orientare a organe
lor locale în această privință, efi
ciența inițiativei cetățenești, a ela
nului și dăruirii cu care au răs
puns acestor cerințe majore masele 
largi de locuitori din orașele și sa
tele județului. Pină la 31 august, 
prin contribuția bănească și în 
muncă a cetățenilor, aici au fost 
construite 60 săli de clasă, două 
cămine culturale, două grădinițe de 
co^ii, cinci dispensare umane, 
142 803 mp străzi, 92 275 m.p. tro
tuare, 226 km drumuri, peste 3 km 
poduri, 75 km diguri ; cu ajutorul 
primit din partea statului au fost 
electrificate 23 de sate și s-a ex
tins rețeaua electrică in alte 39 lo
calități. La acestea mai trebuie a- 
dăugate și lucrările de reparație la 
aproape 2 milioane m.p. de străzi 
și trotuare, 967 km de drumuri, 
precum și cele de amenajare a 167 
ha de spații și zone verzi etc. 
Este suficient să arătăm că, in 
cursul acestui an, valoarea lucră
rilor efectuate prin muncă patrio
tică se ridică la 119 milioane lei, 
ceea ce înseamnă că fiecare locui
tor din județ, a prestat, pină in 
prezent, in medie, diferite lucrări 
in valoare de 234 lei.

Poposim in citeva localități ale

pen- 
gos-

de 
drumuri, 

social- 
electri- 
satelor

județului Neamț. La Piatra Neamț, 
zona sud-vestlcă, denumită „Peste 
Valc“, a devenit un minunat loc 
de agrement, mult apreciat do lo
cuitorii orașului. Pină nu de mult 
aici era un teren de peste 5 ha, ne
folosit. plin cu gropi. Consiliul 
popular iși propusese de mai mult 
timp să amenajeze un complex de 
odihnă, dar fondurile de investiții 
erau destinate altor scopuri, mai 
urgente. Intr-o sesiune a consiliului 
popular, mai mulți deputați au ară
tat că sint posibilități de realizare a

te lucrări prin care să se economi
sească jumătate din această sumă.

Cu mare însuflețire participă la 
acțiunile de muncă patriotică șl 
locuitorii celorlalte orașe șl sate 
ale județulu. Inițiativa gospodă
rească șl-a pus amprenta și asupra 
orașelor Roman și Tg. Neamț, co
munelor Crăcăoanl, Borca, Dum
brava Roșie și altele din județ, a- 
vind drept consecințe mari tran
sformări înnoitoare în aceste 
locuri.

Despre comuna Bălțătești, de

LOCUL
ÎN CARE TRĂIM

să prospere
prin munca noastră!
Locuitorii și edilii județului Neamț demonstrează ce forță uriașă 

reprezintă munca patriotică materializată in obiective 
de largă utilitate socială

prln alocarea 
fonduri de 
patriotică,

Clientul

acestui obiectiv fără a se cheltui 
bani din bugetul statului, angajin- 
du-se, totodată, ca, împreună cu 
cetățenii din oraș, să participe în 
acest scop, la muncă patriotică. Ca 
urmare, nu după mult timp, s-a 
trecut la acțiune. A fost o mare 
mobilizare de 
lum de muncă 
și necalificată 
mii de ore, a 
participarea voluntară a cetățeni
lor. Complexul de odihnă — care se 
compune dintr-un ștrand modern, 
teren de fotbal, popicărie, orășel 
al copiilor cu un mic trenuleț etc. 
— a fost dat in folosință și acum 
constituie mîndria orașului. După 
cum apreciază specialiști ai consi
liului popular municipal, valoarea 
totală a economiilor realizate la 
acest obiectiv se ridică la peste 5 
milioane lei.

Asemenea acțiuni de amploare 
s-au desfășurat și la amenajarea 
parcului de la poalele „Cozlei", a 
scuarului din centrul civic, la ex
tinderea alimentării cu apă, la con
struirea și repararea unor străzi 
etc. In prezent, eforturile locuito
rilor orașului sint canalizate spre 
lucrările de regularizare a apelor 
Bistriței, pentru a se feri de inun
dații unele cartiere. Pină acum, 
aici au fost construite diguri pe o 
lungime de 5,5 km ; lucrările se 
desfășoară in continuare. Pentru 
amenajarea acestui riu, statul a 
alocat 40 de milioane de lei. Cetă
țenii orașului s-au angajat ca, prin 
contribuția lor in muncă, să execu-

forțe ; întregul vo-
— atit calificată cit
— însumînd mii și 
fost efectuat prin

exemplu, se spune, pe drept cu- 
vînt, că este mîndria județului, nu 
numai pentru că, fiind așezată în
tr-o zonă pitorească, are un țar- 
mec aparte. Cele citeva mii de gos
podari care o alcătuiesc au muncit 

- cu rivnă, pentru a-i ridica 
rangul in ierarhia localități
lor de pe aceste meleaguri, impri- 
mindu-i un pronunțat caracter ur
ban. O casă de nașteri și un 
staționar pentru copii, două 
școli generale, sală de festivități, 
trotuare, două drumuri care leagă 
satele comunei, extinderea a încă 
17,5 km de rețele electrice, piața 
etc. — sint numai cîteva dintre 
obiectivele importante realizate, în 
acest an. Alături de fondurile pri
mite din partea statului, pentru 
construirea acestora, cetățenii au 
contribuit cu sume de bani, au 
prestat zeci de mii de ore de mun
că patriotică. Cu o lună de zile în 
urmă, rețeaua electrică s-a extins 
pe ultimii 17,5 km. Toate lucrările 
de săpături, de batere a stîlpilor 
electrici au fost executate prin par-

ticiparea benevolă a sătenilor. 
Astfel, față de valoarea de deviz, 
— sumă ce s-a constituit prin aju
torul acordat de stat și prin con
tribuția cetățenilor 
costat cu- aproape 
mai puțin.

Gospodărește au 
torli Băltățeștiului și la construirea 
școlii, realizată prin contribuția ce
tățenilor în bani și in muncă. Pro
iectul inițial prevedea ca aceasta 
să albă 8 săli de clasă, un labora

tor și sală de fes
tivități. Locuitorii 
comunei au chib
zuit bine, au gin- 
dit gospodărește 
și au găsit noi po
sibilități care să 
ducă la reducerea 
costului construc
ției. S-a 
bunăoară, 
mai mare 
lucrărilor 
efectuate 
muncă patriotică. 
Rezultatul? Din e- 
conomiile realiza
te s-au mai putut 
adăuga noii școli 
încă 6 săli de 
clasă.

Constatări ase
mănătoare am fă
cut și in comuna 
vecină — Bodești. 
Și aici, aportul 
cetățenilor la edi
ficarea unor o- 
biective de largă 
utilitate a devenit 
in prezent un fapt' 
de o deplină ge
neralitate. „Oame
nii satelor — du
pă cum remarca 
Vasile Tomescu. 
primarul comunei 
au in prezent lu
mină electrică, a- 
parate de radio și 

vrut să aibă și apă

„Scînteii" 
comerțului interior

de ministrul

(o
v?

I

(g /

în viziunea bacșișomanului
Desen de Eugen TARU

— lucrările au 
100 000 de lei

procedat locui-

hotărit, 
ca cea 
parte a 
să fie 
prin

Redacția a primit din partea 
tovarășului NICOLAE BOZ- 
DOG, ministrul comerțului in
terior, următoarea scrisoare :

In legătură cu dezbaterea 
din ziarul „Scinteia" privi
toare la necesitatea eliminării 
din viața socială a unor feno
mene negative ce se mai ma
nifestă, vă informăm că pen
tru combaterea bacșișului in 
unitățile comerciale. Ministe
rul Comerțului Interior și Co
mitetul Uniunii Sindicatelor 
din Comerț și Cooperație au 
luat măsuri pentru îmbunătă
țirea muncii educative, pen
tru întărirea ordinei și disci
plinei în toate unitățile co
merciale.

Astfel, în toate întreprinde
rile și organizațiile comerciale 
se va intensifica activitatea 
educativă prin expuneri, in
structaje, munca de la om la 
om, gazetele de perete, foile

volante, gazetele satirice, bri
găzile artistice de agitație, mo- 
bilizînd astfel mai puternic 
forța opiniei colective pentru 
combaterea bacșișului și culti
varea la toți lucrătorii a unei 
comportări demne și civilizate 
față de cumpărători.

Comitetele de direcție ale în
treprinderilor comerciale vor 
supraveghea permanent activi
tatea lucrătorilor, pentru ca 
nimeni să nu pretindă și ac
cepte nimic de la clienți în 
afară de suma exactă pentru 
mărfurile cumpărate, serviciile 
prestate sau produsele consu
mate.

în unitățile comerciale vor 
fi afișate la loc vizibil texte 
din care să rezulte că în uni
tățile comerciale nu se acceptă 
bacșiș.

Gazeta „Comerțul socialist” 
va populariza lucrătorii corecți 
și conștient! de răspunderea

socială a muncii lor și va com
bate hotărit pe cei care își cre
ează venituri în mod ilicit.

Organele Inspectoratului co
mercial de stat vor controla 
unitățile comerciale, de ali
mentație publică și hoteliere 
și în cazurile în care vor con
stata primirea de bacșiș se vor 
lua cele mai severe măsuri 
disciplinare și organizatorice 
împotriva celor vinovați.

Deosebit de măsurile de mai 
sus, Ministerul Comerțului In
terior conlucrează cu alte or
gane centrale interesate la ela
borarea și definitivarea unor 
acte normative care să sanc
ționeze pe cei care primesc 
bacșiș sau alte avantaje ma
teriale nemeritate.

Vă asigurăm că în comerț se 
va acționa ferm pentru elimi
narea bacșișului, fenomen in
compatibil cu realitățile sociale 
actuale.

»
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ACTIVITATE CULTU
RALA LA... USCAT

Tinerii din comuna Măgu- 
reni-Prahova ni se laudă că 
au un cămin cultural fru
mos, o bibliotecă frumoasă, 
o bibliotecară așișderea, in
strumente muzicale și mai 
și, jocuri de șah...

— Dar activitatea ? E 
ea frumoasă ?
- Nu
— De ce?
— Din cauza mutului...
— Care, de la Manutanță?
— Mai tot timpul e mu

tul la ușă. Lacătul.
— Dar de ce se pune la-..

NȚ®

cătul la ușa căminului 7 Să 
nu o fure careva pe biblio
tecară ?

— Să nu fure griul.
— Care griu ?
— Păi în cămin s-a pus la 

uscat griul.
— Și o dată cu el s-a pus 

la uscat și activitatea cul
turală ? Mai așteptăm vești.

REPARAREA ȘCOLII 
Șl LEGEA COMPEN

SAȚIEI
Pentru repararea școlii 

generale nr 2 din Cosmești- 
Vale jud. Galați, se zice 
că s-a făcut un deviz in 
care era trecută înlocuirea 
grinzilor, a asterelei, a pla
fonului, dușumelelor etc. 
Se mai zice, in scrisoarea

televizoare. Au
la robinet, in casă — s-au adunat 
și au hotărit să realizeze singuri 
acest obiectiv".

Cele spuse de primarul din Bo- 
dești se confirmă „la fața locului": 
centrul civic poate tîvalizâ cu 
multe așezări urbane. Numai in 
cursul acestui an, aici s-au con
struit prin muncă voluntară o școa
lă nouă, un complex meșteșugă
resc, și un stadion, s-a ame
najat un club al tineretului și s-a 
introdus alimentarea cu apă. Anul 
viitor ? Extinderea rețelei de apă, 
introducerea încălzirii centrale la 
instituțiile din comună, extinderea 
băii comunale, construirea unui că
min cultural, amenajârea unei case 
de nașteri etc.

In rindurile de mai sus am con
semnat succint citeva aspecte din 
bogata experiență a județului 
Neamț, care arată cit de mare este 
forța colectivă în acțiunile de 
muncă patriotică.

Vasile MIHAI

SE PLĂTEȘTE PENSIA SAU AJUTORUL SOCIAL?
7

în vederea asigurării 
continuității veniturilor 
celor care se pensionează, 
legislația pensiilor stabi
lește termene precise in 
cadrul cărora trebuie să 
se rezolve o cerere de 
pensionare, obligatorii a- 
tit pentru conducerile de 
unități, cit și pentru or
ganele de pensii. Astfel, 
H.C.M. nr. 252/1967 pre
vede că. la cererea anga
jatului sau a urmașilor a- 
cestuia, unitatea este obli
gată să întocmească do
sarul de pensie sau de a- 
jutor social și să-1 trimi
tă — in termen de 10 zile 
de la data depunerii ce
rerii —.4a oficiul asigurări 
sociale și pensii, in 
raza căruia iși are domi
ciliul angajatul sau ur
mașii săi. De asemenea, 
la primirea deciziei de în
cadrare intr-un grad de 
invaliditate a unui anga
jat, tot in termen de 10 
zile, unitatea trebuie să 
trimită dosarul întocmit 
in vederea pensionării, 
împreună cu această de
cizie, pentru rezolvare, la 
oficiul de pensii. La rin
dul său, oficiul de pen
sii, primind dosarele res
pective, are obligația să 
le soluționeze in termen 
de 15 zile de la data înre
gistrării sau completării 
lor cu toate actele nece
sare. Aceste dispoziții din 
actul normativ sus-amin- 
tit au drept scop elimina
rea oricăror intirzieri in 
stabilirea și plata pensiei

și ajutorului social, pen
tru ca cel care se pensio
nează să poată primi 
drepturile de pensie ce i 
se cuvin la scurt timp 
după încetarea activității 
salariate sau încadrarea 
intr-un grad de invalidi
tate.

în numeroase scrisori 
sosite la redacție, cititorii 
solicită lămuriri în legă
tură cu data de Ia care 
începe să se plătească

de Ia ivirea situațiilor 
respective (încetarea ac
tivității salariate etc.).

în situația in care se 
depășește acest termen de 
3 luni, pensia și ajutorul 
social se plătesc ince- 
pind de Ia data de întii a 
lunii următoare aceleia in 
care a fost depusă la or
ganele de pensii cererea 
împreună cu toate actele 
necesare. Deci, in cazul 
dv., tovarășe Ion Gheor-

PE TEME JURIDICE

pensia și ajutorul social, 
semnaiind, totodată, une
le abateri de la dispozi
țiile legale in vigoare.

Așa cum prevede art. 
66, alineatul 1 din Legea 
nr. 27/1966 (republicată), 
pensia și ajutorul social 
se plăteso cu începere de 
la data desfacerii con
tractului de muncă, în ve
derea pensionării, a în
cetării plății ajutorului 
pentru incapacitate tem
porară de muncă sau data 
decesului susținătorului. 
Dar, pentru a se stabili o 
astfel de dată este nece
sar să fie îndeplinită o 
condiție esențială impusă 
de lege, și anume : cere
rea de pensionare, împreu
nă cu toate actele nece
sare, trebuie depusă Ia or
ganele de pensii in ter
men de cel mult 3 luni

ghe, din Găești, oficiul de 
pensii Tirgoviște in mod 
legal v-a stabilit pensia 
de la data de 1 iunie 1971. 
Aceasta, deoarece dosarul 
dv. de pensie a fost tri
mis de către Consiliul 
popular al orașului Găești 
(care a avut obligația 
întocmirii sale) și 
registrat la oficiul 
pensii abia in luna 
a.c., ’ ’ ’

în
de 

mai 
, deci după expirarea 

termenului de 3 luni de la 
data cind v-a încetat 
plata ajutorului pentru 
incapacitate temporară de 
muncă.

Cum poate fi insă re
parat prejudiciul ce se 
creează pensionarului prin 
pierderea drepturilor de 
pensie, pe una sau mai 
multe luni, din cauza în
tocmirii și depunerii cu 
intirziere a dosarului său

de pensie ? In asemenea 
cazuri, pensionarul, pen
tru a recupera sumele de 
bani ce i se cuveneau pe 
lunile respective, poate 
acționa in judecată pe cei 
vinovați de neintocmirea 
și depunerea in termen la 
oficiul competent a dosa
rului de pensionare. în 
exemplul relatat mai 6us, 
pentru a obține sumele de 
bani ce i s-ar fi cuvenit 
drept pensie pe cele 5 
luni (ianuarie-mai a.c.), 
I.G. poate chema în jude
cată Consiliul popular Gă- 
ești, care a trimis dosarul 
cu intirziere. La rindul 
său. instituția va recupera 
suma respectivă de la sa
lariatul ce s-a făcut vi
novat de neintocmirea și 
nedepunerea in termenul 
legal a dosarului de pen
sionare.

înainte de a încheia, 
menționăm că este nece
sar ca oficiile de pensii, 
conducerile direcțiilor 
pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale să 
urmărească îndeaproape 
modul cum întreprinderi
le, instituțiile, celelalte 
unități iși îndeplinesc o- 
bligațiile legate de întoc
mirea dosarelor de pen
sionare. Și acolo unde se 
constată abateri de la 
prevederile legii, să aplice 
cu mai multă fermitate 
sancțiunile contravențio
nale prevăzute de H.C.M. 
nr. 2494/1969.
Gheorgtie PÎRVAN

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
trimisă de tovarășul direc
tor al școlii, că pentru a- 
cest lucru s-au alocat fon
duri in valoare de 45 000 lei.

— Și ? In banii ăștia au 
reparat-o de la acoperiș in 
sus ?

— Da de unde. Lucrările 
pomenite mai sus nu s-au 
făcut. Au încropit ceva 
acolo, xca să se afle in 
treabă, și cînd i-am între
bat pe mai marii comunei 
de ce nu schimbă grinzile 
și celelalte mi-au spus că 
știu dumnealor ce fac. Să 
nu ne trezim într-o zi că 
ne cade acoperișul 1

Tovarășe director, s-ar 
putea ca ea, clădirea șco
lii, să se dărime din cauză 
că nu s-au făcut reparații 
ca lumea, dar s-ar putea 
ca și mai marii comunei să 
fie felicitați tot atunci că 
au făcut economii. Există o 
lege a compensației.

34 DE SALARIAȚI 
Șl 34 DE SUGARI

Industria locală județeană 
din Sibiu are în Cisnădie o 
secție metalurgică. 34 de sa
lariați din această secție 
semnează o scrisoare prin 
care ne informează că : „ex
teriorul secției noastre nu 
are un aspect prea strălucit, 
in schimb dacă treci pragul 
dai de o harababură... Mor
mane de dărimături, profile 
metalice de diferite dimen
siuni, amestecate cu țevi, ta
blă de diferite sortimente... 
Iar in grădină și in fața 
vopsitoriei e o harababură 
șt mai in virstă. Hala sea
mănă mai de grabă cu o 
șură Unele unelte șl ma
șini unelte ar avea nevoie 
de reparații. Iar un tovarăș 
de aici de la noi lucrează cit 
nidunul și ia leafă cit 
trei..."

Dragii mei 34 de salariați! 
In legătură cu harababura

din secția du., cu uneltele 
care trebuie reparate, am 
să vă pot da o mină de aju
tor O mătușă a mea e res
ponsabilă a unei creșe de 
copii dintr-o localitate ală
turată, și arr> s-o rog să vină 
la dv , cu 34 de sugari cu 
care să facă muncă patrio
tică. Problemele celelalte 
vor fi rezolvate de forurile 
cărora le-am trimis scri
soarea dv. Să le urăm spor 
la muncă sugarilor !

AȘTEPTĂM NEGRU 
PE ALB DE LA ALBA

O scrisoare foarte volumi
noasă, sosită din Abrud, ne 
informează că de o bună 
bucată de vreme alimenta
rele din coloniile miniere 
Roșia Montana și Baia de 
Arieș sint slab aproviziona
te. Sintem întrebați dacă nu 
cumva e de vină de această 
lipsă de aprovizionare fap
tul că drumul dintre Cim- 
peni și Alba Iulia nu este 
asfaltat.

Știm și noi ce să vă răs
pundem ? Dacă se analizea
ză problema la nivel de 
județ și se stabilește că nu 
drumul neasfaltat e de vină,

ci tovarășii care se ocupă de 
comerț ? Așa stind lucrurile 
ne abținem, deci, pînă pri
mim de la Alba negru pe

de înaltă tensiune și să 
pună mina pe fire.

Și nu s-a urcat ?

DAU UN LOC 
DE CASA 

PE 0 STICLA CU VIN

PASTRAMA DE OAIE 
Șl CURENTUL 

DE ÎNALTA 
TENSIUNE

Tovarășa Teodora Flo- 
rescu, din str. Amurgului 
nr. 14. a intrat la unitatea 
nr. 4 „Avintul" de pe șos. 
Alexandriei și zice că a 
cerut 250 gr de pastramă 
de oaie.

— Șl nu v-a dat plnă nu 
afi cumpărat și două va
goane de buturugi ne- 
sparte ?

— Nu. ’Mi-a spus că mă 
poate servi cu pastramă 
numai cu condiția să 
cumpăr de la 500 gr in sus. 
Neavind nevoie de 500 gr 
am insistat. A fost impor 
slbil să-l conving. Am 
cerut condica de sugestii și 
reclamații responsabilului 
și acesta a sărit la mine de 
parcă i-aș fl cerut să se 
urce fără scară pe un stilp

CINE-I DE FAPT 
REPETENTUL ?

Nicolae Frățilă, din Bucu
rești, ne roagă să-i dăm o 
lămurire.

— In ce problemă ?
— Personală. Din prima 

căsătorie a rezultat o fată 
care e elevă la Liceul „M. 
Eminescu" din Buzău.

— Vreți să-l trimiteți ceva 
bani și nu-i cunoașteți a- 
dresa exactă ?

— E vorba de altceva. Din 
dosarul nr. 5641 Judecătoria 
Buzău reiese că fiica mea 
a promovat anul școlar 
1970-71.

— Foarte bine. N-ați fi 
vrut să promoveze ?

— Din adresa 3519
75, a Inspectoratului 
al județului Buzău, 
că la finele anului 
1970—1971 a fost declarată 
repetentă. Care să fie reali
tatea ?

Tovarășe Frățilă, ne vom 
Interesa. Să vedem și noi, 
cine-i de fapt repetentul: 
inspectoratul sau judecă
toria ?

O întrebare foarte inte
resantă ne-o pune tov. Stăn- 
cescu din București, str. 
Leonida nr. 20. Ascultați 
întrebarea :

— E recomandabil să se 
bea vin vechi ?

— Tovarășe Stăncescuda- 
ți-mi o sticlă de virsta lui 
tata mare a lui bunică-mlu 
și vă dau pe ea un loc de 
casă îngrădit și o pereche 
de bocanci nr. 42 cu ținte.

— Eu am cumpărat o 
sticlă de „Dealu Mare" și 
pe verso-ul etichetei am 
citit : „garantat 1 lună". 
Data îmbutelierii: „21 au
gust 1971"

— O fi fost eticheta de la 
vreo sticlă de lapte.

— Ați văzut dv. lapte 
„Dealu Mare" ? Vin a fost, 
pentru că l-am băut repede 
ca să nu ies din perioada de 
garanție Care este părerea 
dv. in legătură cu vinul 
vechi 7

Tovarășe Stăncescu, între
barea aceasta mă depășește. 
Vom cere explicații direc
ției de specialitate din 
MAIASA. în ceea ce pri-

Dosar 
școlar 
reiese 
școlar

I p

vește oferta, m-am răzgln- 
dit. Dau numai o pereche de 
bocanci cu ținte pe o sticlă 
de vin vechi.

Micuță TANASE
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„Vom asigura populației 

produse de larg consum

mai multe, mai variate

și mai bune
Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, sosesc telegrame expediate de orga
nizații de partid, sindicale și de U.T.C., dc conduceri de întreprin
deri și unități cooperatiste, dc numeroși oameni ai muncii, in care sc 
exprimă sentimente de adinei recunoștință conducerii partidului șl 
statului, personal secretarului general al partidului, pentru grija cu 
care sint abordate și soluționate toate problemele legate de creșterea 
continuă a nivelului de trai al poporului nostru. Analizind sarcinile 
cuprinse in scrisoarea adresată dc tovarășul Nicolae Ceaușescu, oa
menii muncii exprimă hotărirea fermă dc a depune toate eforturile 
pentru a răspunde acestei chemări cu noi și importante realizări in 
direcția dezvoltării și perfecționării producției dc bunuri de larg 
consum.

In telegrama trimisă de Centrala 
Industriei confecțiilor București, 
arată : Recenta dumneavoastră vizită 
Ia cel de-al V-lea Pavilion de mos
tre de bunuri de consum, a avut un 
puternic ecou în rindurile lucrăto
rilor din întreprinderile Centralei in
dustriei confecțiilor București.

Faptul că ne-ați onorat, vizitin- 
du-ne standurile cu noile creații de 
îmbrăcăminte și 
că ați apreciat 
preocupările în
dreptate spre di
versificarea și îm
bunătățirea cali
tății produselor, 
reprezintă pentru 
noi toți un pu
ternic stimulent, 
strălucite dovezi 
ale modului in
care dumneavoas
tră abordați și
rezolvați multi
plele probleme ale _______ ____
înainte. Așa cum am mai avut pri
lejul să o afirmăm, am găsit întotdea
una in cuvintul, in îndemnul dum
neavoastră izvorul unor noi resurse 
creatoare, unor noi posibilități pe 
care sîntem hotăriți să le punem in 
valoare. Avem in vedere ca, potrivit 
recomandărilor pe care le-ați făcut, 
să perfecționăm organizarea produc
ției și a muncii în toate cele 17 în
treprinderi ale centralei noastre, să 
reconsiderăm pe această bază pînă la 
sGrșitul anului planul nostru cincinal, 
în' vederea obținerii unor importante 
sporuri de producție. Sîntem conști- 
enți că cincinalul calității — așa cum 
ați numit dumneavoastră deosebit 
de expresiv actualul plan cincinal — 
trebuie să reprezinte pentru noi toți 
o treaptă mai înaltă spre satisface
rea mai largă a cerințelor de con
sum ale pieței interne și externe. 
Vom promova cu responsabilitate 
tot ce este nou, avansat, vom folosi 
și mai intens forțele proprii pentru 
extindei ea acțiunii de autoutilare. 
pentru mecanizarea și automatizarea 
u*nor procese de producție, vom ri
dica pe o treaDtă mai înaltă activi
tatea de creație tehnică și estetică

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul Fabricii de con
fecții Craiova, se arată într-o altă 
telegramă, a luat cunoștință cu deo
sebită satisfacție de aprecierile fă
cute de dumneavoastră prin scrisoa
rea adresată Urmare a eforturilor 
depuse pentru transpunerea în viață 
a programului elaborat de Congre
sul al X-Iea al partidului, colectivul

se
nostru a reușit să depășească sarci
nile, în acest an, la producția glo
bală cu peste 4,5 milioane lei. In 
același timp lucrătorii din domeniul 
creației au pus la Jispoziția comer
țului peste 1 000 de modele noi. In 
spiritul indicațiilor date de dum
neavoastră, ne angajăm să intensi
ficăm activitatea de creație pentru 
lărgirea gamei de sortimente, să mo-

ză : Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la Fabrica de ulei „Prutul"— Ga
lați asigură Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe dum
neavoastră, iubite tovarășe secretar 
general, că vom acționa neobosit și 
cu un inalt spirit de răspundere pen
tru a realiza și pune la dispoziția 
economiei naționale produse de cali
tate superioară care să facă cinste 
industriei noastre socialiste. Ne anga
jăm să nu precupețim nici un efort 
pentru realizarea înainte de termen 
a sarcinilor de plan pe anul 1971. 

întreprinderea de industrializare a 
laptelui din județul Galați relevă 
in telegrama trimisă că recomandări
le făcute de secretarul general al 
partidului constituie un important 
factor de valorificare a capacității 
tuturor celor care lucrează in acest 
sector al economiei naționale, de 
realizare a unui larg și variat sorti
ment de produse,

Telegrame adresate C. C. aTP. C. R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

mersului nostru dernizăm tehnologia de fabricație a 
produselor noastre, astfel incit să 
asigurăm o competitivitate sporită 
confecțiilor, pe piața internă și ex
ternă. Vă raportăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că in 
acest an, colectivele de specialiști din 
cadrul fabricii noastre au elaborat un 
studiu pentru modernizarea procese
lor tehnologice^ folosirea mai eficien
tă a spațiilor de producție și a for
ței de muncă, îmbunătățirea struc
turii organizatorice, ridicarea califi
cării și specializarea întregului co
lectiv de salariați, măsuri care, 
aplicate incă din acest an, vor crea 
posibilități ca producția globală in
dustrială planificată să fie depășită 
pină in anul 1975 cu peste 1,5 mi
liarde lei.

Am primit cu mult entuziasm scri
soarea dumneavoastră, se arată in 
telegrama trimisă de colectivul Fa
bricii de zahăr Bucecea, din județul 
Botoșani. Indicațiile deosebit de pre
țioase pe care ni le dati reprezintă 
o nouă și strălucită dovadă a politicii 
pline de umanism promovate cu con
secvență de partidul nostru. Ne anga
jăm ca, prin organizarea mai bună a 
producției și a muncii, folosirea in
tensivă a capacităților de prelucrare, 
să realizăm suplimentar față de an
gajament o producție-marfă in va
loare de 35 milioane lei. Totodată 
vom acorda toată atenția îmbunătă
țirii și in viitor a calității zahărului 
și respectării termenelor din con
tractele economice încheiate cu be
neficiarii noștri.

Intr-o altă telegramă se sublinia

de îmbunătățire a 
calității produse
lor la nivelul ce
rințelor actuale și 
de perspectivă ale 
societății noastre. 
Vă asigurăm, iu
bite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, 
se spune în tele
gramă. că sîntem 
hotăriți să ne spo
rim contribuția la 
perfecționarea ca
litativă a produ
selor, ’ ‘ ’

nătățirea aprovizionării 
muncii.

Comuniștii, toți cooperatorii și lu
crătorii din cooperativele meșteșugă
rești din județul Vrancea, se spune 
într-o telegramă, au primit cu viu 
interes și deplină satisfacție, scrisoa
rea dumneavoastră in care sint cu
prinse prețioase indicații și sarcini 
de maximă importanță pentru spo
rirea contribuției producătorilor de 
bunUri de larg consum și din secto
rul cooperației meșteșugărești. Vă 
raportăm că in perioada celor opt 
luni din acest an am realizat peste 
plan la producția bunurilor de larg 
consum produse, de peste 2 milioane 
lei. Ne angajăm solemn in fața Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a dumneavoastră per
sonal, să depunem eforturi sporite, 
să acționăm cu toată energia șl pri
ceperea noastră, pentru îndeplinirea 
la timp și in bune condiții a sarcini
lor cuprinse in scrisoare, convinși 
fiind că in felul acesta ne vom aduce 
contribuția la înfăptuirea obiective
lor stabilite cooperației meșteșugă
rești de către cel de-al X-lea Congres 
al partidului.

la imbu- 
oamenilor

LA CENTRALA MINELOR DE FIER 
SI NEMETALIFERE DIN CLUJ■

Valorificarea superioară 
a zăcămintelor de minerale utile

Unitățile aparținînd Centralei 
minelor de fier și nemetalifere 
din Cluj sint in tot mai mare 
măsură preocupate de valorifi
carea superioară a zăcămintelor 
de minerale utile. Cu precădere, 
se urmărește prelucrarea unor 
zăcăminte mai sărace in mine
reuri, dar care au o mare valoa
re de utilizare pentru economie

Inscriindu-se pe linia acestor 
preocupări, la Exploatarea mi
nieră Căpuș au fost montate 
sortoare electromagnetice la in
stalațiile de preparare, care ri
dică simțitor conținutul de fier 
in concentrat, asigurindu-se ast
fel nu numai o îmbunătățire a 
calității produsului, dar și o 
creștere a randamentului de ex
tracție. Și la Exploatarea minie
ră Teliuc s-au făcut eforturi in 
direcția amplificării randamen
tului producției, montindu-se 
încă o linie de măcinare și pre
parare.

In ultima vreme, la această 
centrală au fost asimilate in pro
ducție curentă — pe baza unor 
tehnologii proprii — o serie de 
substanțe nemetalifere, care în
locuiesc insă cu succes materia
le obținute din import. In felul 
acesta vor fi realizate circa 
5 ooo tone bentonită albă de Ră
zoare și 3 000 tone caolin albit 
de Harghita, necesare industriei 
de papetărie. La Exploatarea 
minieră din Zlăști se fabrică a- 
cum diferite sortimente de talc 
pentru industria farmaceutică și 
cosmetică, iar la exploatarea mi
nieră de la Cluj sint in curs de 
asimilare diferite tipuri de ben
tonite. Pentru valorificarea de
șeurilor rezultate din „refuzuri
le" de sită, de la instalația de 
preparare a nisipurilor de la A- 
ghireș, s-a luat măsura utiliză
rii unor fluxuri tehnologice o- 
riginale, cu ajutorul cărora, în

prezent, se obține cuarț granu
lat pentru instalațiile de filtra
re a apei și pentru fabricarea 
cartoanelor asfaltice. A început, 
de asemenea, orelucrarea și li
vrarea unui produs obținut din 
dcșeurile de bentonită de la Va
lea Chioarului, utilizat cu rezul
tate bune la unele izolații spe
ciale.

La obținerea acestor realizări, 
o contribuție de seamă aduc spe
cialiștii de la Centrul de cerce
tări și proiectări pentru mine
reul de fier și substanțe nemo- 
talifere, precum și cei de la fa
cultatea de chimie a universită
ții clujene, cadrele de la Insti
tutul politehnic din Cluj și de 
la alte unități de cercetare. Sint 
preocupări care urmăresc valo
rificarea superioară a zăcămin
telor de minerale din țara noas
tră, care ișii propun să ducă la 
înregistrarea unei producții su
plimentare in acest an, de cir
ca 5 milioane lei, reducerea chel
tuielilor pentru importul unor 
produse, precum și 2,5 milioane 
lei economii la prețul de cost. La 
acestea se mai pot adăuga și 
alte succese, care să pună in de
plină lumină hărnicia colective
lor din unitățile miniere aparti- 
nind de centrala din Cluj. Se 
poate releva, astfel, depășirea 
planului pe 8 luni la producția 
globală cu peste 22 milioane lei, 
iar la producția marfă — cu 16 
milioane lei. S-au făcut, de a- 
semenea. eforturi și in cadrul 
acțiunii de autoutilare. realizin- 
du-se patru foreze, in ateliere
le întreprinderii miniere din 
Hunedoara, o instalație de pro
ducere a cuarțului pentru filtre 
și o altă instalație de chimizare 
a caolinului. Ia Aghireș.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînleii"

E ANOTIMPUL CULESULUI 
intreaga recoltă să ajungă 

în hambare cit mai repede, fără pierderi
In scrisoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu adresată organizațiilor de 
partid și oamenilor muncii din agricul
tură se subliniază necesitatea folosirii tu
turor mijloacelor de transport și a mij
loacelor mecanice șl mobilizarea întregii 
forțe de muncă pentru recoltarea, trans
portul șl depozitarea produselor agricole 
de toamnă, intr-un termen scurt și fără 
pierderi.

In toate județele au avut loc ședințe cu 
activul din agricultură in care s-au dezbă
tut planurile de măsuri politice și orga
nizatorice privind pregătirea și desfășu
rarea campaniei agricole de toamnă in ca
drul cărora recoltarea, transportul și de
pozitarea produselor ocupă un loc impor
tant. Aceste măsuri au și început să fie 
aplicate. Din ultimele date centralizate la 
minister rezultă că au fost recol
tate suprafețe însemnate. Astfel, în 
întreprinderile- agricole de stat, floarea- 
soarelui a fost strinsă de pe 30 la sută 
din suprafețele cultivate, fasolea în ogor 
propriu — 96 la sută și se lucrează intens 
la culesul porumbului. De asemenea, in 
cooperativele agricole floarea-soarelui a 
fost recoltată de pe 33 la sută din supra
fețe, sfecla de zahăr — 15 la sută, fasolea 
in ogor propriu — 95 la sută, cartofii de 
toamnă — 11 Ia sută, iar porumbul — 7 
la sută.

Această toamnă timpurie impune 
să fie luate măsuri in vederea gră
birii lucrărilor de recoltare. De aceea, in 
fiecare unitate agricolă de stat sau coope
ratistă, munca trebuie organizată temeinic 
pină in cele mai mici amănunte. Acest 
lucru se impune cu atît mai mult cu cit 
a început și insăminfarea cerealelor de 
toamnă. Iată de ce este necesar un spri
jin multilateral și eficace din partea or
ganelor agricole județene, în vederea coor
donării lucrărilor și rezolvării operative a 
multiplelor probleme care se ridică pe 
parcurs.

Experiența anilor precedenți a demon
strat ce importanță prezintă buna funcțio
nare a tuturor utilajelor care vor fi folo
site in campania de toamnă. în 
toate unitățile, tractoarele, combinele, 
diferitele mașini agricole și mijloa
cele de transport au fost reparate, s-a a- 
sigurat întregul stoc normat de carburanți 
și piese de schimb. Folosirea cu întreaga 
capacitate a utilajelor este hotărîtă, între 
altele, de asigurarea numărului necesar de 
mecanizatori pentru a se putea organiza 
lucrul in două schimburi sau în schimb 
prelungit. Or, și la ora actuală, in unele 
unități nu există numărul necesar 
de mecanizatori. Această problemă 
poate fi rezolvată prin folosirea mecani
cilor din atelierele întreprinderilor agri
cole de stat și stațiunilor de mecanizare, 
a cooperatorilor care au fost calificați in 
această meserie — măsură care a dat bune 
rezultate în campania agricolă de vară. 
In scopul grăbirii lucrărilor, in multe uni
tăți agricole s-a hotărît ca recoltarea me
canizată să se facă cu prioritate pe solele 
cu producții mari, cu plante dezvoltate 
uniform, însămințate în rinduri drepte, 
unde se poate realiza o productivitate ri
dicată, iar pierderile sint minime, pre
cum și pe terenurile unde urmează să se 
însămînțeze griul.

Atenție maximă trebuie acordată recol
tării porumbului, cultură care ocupă peste 
două milioane de hectare. Această lucrare 
se desfășoară mai intens în unitățile agri
cole din județele Dolj, Teleorman, Mehe-

dinți șl Olt. Paralel cu grăbirea recoltatu
lui trebuie să se acorde cea mai mare a- 
tenție depozitării. Pentru a nu se repeta 
neajunsurile semnalate in ceilalți ani, 
cind porumbul zăcea in grămezi pe cîmp 
— îh această toamnă cu ploi ar fi foarte 
păgubitoare asemenea situație — este ne
cesar ca recoltarea să fie corelată cu 
transportul la bazele de recepție și in uni
tăți. Aceasta nu înseamnă nicidecum a- 
minarea culesului, ci organizarea cit mai 
temeinică a transportului.

Floarea-soarelui a fost recoltată de pe 
suprafețe mai mari în întreprinderile a- 
gricole de stat din județele Teleorman — 
73 la sută. Dolj — 62 Ia sută, Buzău — 
53 la sută. Vaslui — 59 la sută, iar în coo
perativele agricole această lucrare s-a fă
cut pe 83 la sută din suprafețele cultivate 
în județul Mehedinți. 84 la sută în județul 
Brăila, 49 la sută în județul Galați etc. 
Aceste rezultate se datoresc și faptului că 
recoltatul se face mecanizat, stațiunile de 
mecanizare și întreprinderile agricole de 
stat dispunînd de un număr însemnat de 
dispozitive de recoltat. Dar întrucît floa- 
rea-soarelui de pe suprafețe importante 
este căzută ea va trebui recoltată manual. 
In această privință este bine să fie extin
să metoda folosită în numeroase unități 
agricole. Capitulele de floarea-soare
lui sint înfipte in baza tulpinei după 
ce a fost tăiată, unde stau pînă se usucă 
și aDOi se treieră. Trebuie luate măsuri 
ca floarea-soarelui recoltată să ajungă cit 
mai repede in magazii. Or, la ora actuală 
există un decalaj apreciabil între supra
fețele de floarea-soarelui de pe care s-a 
strîns recolta și cele treierate.

La sfecla de zahăr, cooperativele agri
cole. împreună cu fabricile de zahăr, au 
întocmit grafice de recoltare și livrare. 
Este necesar ca aceste grafice să fie res
pectate întocmai, astfel ca procesul de 
fabricare a zahărului să se desfășoare 
neîntrerupt. In vederea înlăturării pier
derilor de zahăr din rădăcini, determinate 
în principal, de ținerea lor la soare, can
titățile de sfeclă care nu pot fi transpor
tate imediat la fabrică să fie acoperite. 
Este o măsură care poate asigura un spor 
substanțial la extragerea zahărului.

In această perioadă se recoltează cea 
mai mare cantitate de legume, cartofi și 
fructe. Recoltarea acestora trebuie să se 
execute conform graficelor de livra
re, astfel ca să se asigure o aprovi
zionare ritmică a populației, a fabricilor 
de conserve si să se dea posibilitatea 
creării rezervelor de iarnă. Recolta de 
fructe trebuie strinsă cu cea mai mare 
grijă, evitîndu-se pierderile atît la cules 
cit și cele care intervin in timpul con
servării.

Strîngerea recoltei din acest an este o 
problemă economică de cea mai mare 
importanță căreia organele și organiza
țiile de partid, direcțiile generale 
agricole și uniunile cooperatiste tre
buie să-i acorde atenția maximă. In cen
trul muncii politice și organizatorice tre
buie să stea atragerea la strînsul recoltei a 
tuturor oamenilor muncii din agricultură. 
Ca și in ceilalți ani. la executarea acestor 
lucrări vor contribui, în timpul afectat 
practicii, elevii din școli. Oamenii muncii 
din agricultură, cu sprijinul multilateral 
al statului, au reușit să obțină în acest an 
recolte bune. Trebuie depuse, în conti
nuare, eforturi pentru ca toate produsele 
să ajungă în hambare, să se evite orice 
pierderi.

Disertații despre
cărucior

care

atunci acela 
căutat în rîn-

vreo expli- 
la atelierul

au justificările...
Ce valoare calorică

CONTRASTE

Trecînd zilele aces
tea prin depozitul de 
produse finite din be
ton celular autoclavi- 
zat, al întreprinderii 
dc prefabricate din 
Craiova, atenția ne-a 
fost reținută de cițiva 
muncitori care se o- 
pinteau din greu la un 
cărucior încărcat cu 
blocuri de beton. Ceea 
ce ne-a surprins insă 
a fost faptul că res
pectivul cărucior — să 
vezi și să nu crezi ! 
— era prevăzut cu o 
instalație de tracțiune 
electrică. „Așa ne chi
nuim de cîteva luni de 
cind s-a defectat" 
ne-au spus cei care îl 
împingeau. Și nu era 
singurul. Am căutat să 
aflăm 
cație 
mecanic de întreținere. 
Aici însă toți s-au 
arătat foarte surprinși. 
După cum își mai a- 
duceau ei aminte, că
rucioarele cu pricina 
sint in perfectă stare 
de funcționare. „Dacă 
e cineva vinovat că nu 
merge, 
trebuie

dul oamenilor 
folosesc și au 
monteze un jgheab 
lemn pentru proteja
rea cablului electric. 
Tn ce ne privește, noi 
ne-am făcut datoria". 
Răspuns foarte bun... 
dacă n-am fi cerut 
electricienilor de ser- 
vici să ne facă o pro
bă. Rezultatul ? Că
ruciorul nu s-a clin
tit nici măcar cu un 
centimetru. E dr 
l-au mai ciocănit 
l-au mai răsucit 
pornească. Inimă 
piatră să fi avut și tot 
s-ar fi Înduplecat, dar 
căruciorul a rămas 
fără viață. Și ca a- 
cela, cum spuneam, 
mai sînt multe altele. 
Cine are dreptate, am 
văzut. Cum se pot în
drepta lucrurile ? Poa
te schimbînd locurile, 
adică invitind pe teh
nicienii de la intreți- 
nere să le împingă ei. 
Pe urmă ar avea și un 
subiect adecvat pentru 
o expunere pe tema 
„avantajele micii me
canizări în transportu
rile interne".

(Agerpres)
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Va veni iarna. Nu 
acum, prin noiembrie, 
decembrie. 
un lucru precis — știut 
din surse sigure. Coo
perativele agricole din 
județul Bacău au pre
văzut să execute, ina- 
cest an, construcții zoo
tehnice noi și să le re
pare pe cele existente. 
Din acest punct de ve
dere, nici o grijă.. Nu
mai că una este în in
tenție și alta în reali
tate. De ce ? Pentru că 
din datele existente la 
uniunea județeană a 
C.A.P. reiese că pînă 
la această dată s-a 
realizat doar 16 la sută 
din valoarea construc
țiilor zootehnice noi și 
37 la sută din volumul 
reparațiilor 
prevăzute. La concret. 
Din cele 17 saivane 
planificate nu a fost 
terminat nici unul. La 
cooperativele agricole 
din comunele Ștefan 
cel Mare și Valea Sea
că, unde trebuie să se 
construiască grajduri

Dar este

capitale

pentru vaci, lucrările 
nici nu au început. In 
ritm lent se lucrează 
pe șantierele comple
xelor intercooperatiste 
de la Mărgineni și Sas- 
cut. Cit privește repa
rarea adăposturilor mai 
vechi, la Izvorul Ber- 
heciului, bunăoară, nu 
s-a mișcat nici un de
get. Aci pereții sint dă- 
rimați, dușumelele dis
truse, geamurile spar
te, iar prin acoperiș 
pătrunde apa. Tot așa 
arată adăposturile pen
tru animale și la Flo- 
rești, Fundoaia, Per- 
chiu și alte cooperati
ve agricole. Peste tot 
ni se servesc cu duiu
mul justificări. Dar a- 
nimalele nu pot să fie 
ferite de frig și îngheț 
prin nici un fel de jus
tificări. Se zice — tot 
din sursă sigură — că 
au valoare calorică re
dusă și că prin ele 
suflă vintul și trece 
ploaia. Dacă nu ne 
cred, să facă autorii lor 
o probă personală.

Greierele reprofilat
(Urmare din pag. I)

scria in anul 1926 „Viața muncitoare". în fa
bricile, uzinele și minele sale se depune o 
muncă ucigătoare". „Reșița n-are de lu
cru — relata in 1931 ziarul „Deșteptarea". în 
țara unde podurile de cale ferată sint intr-un 
hal fără hal, unde in fiecare gară te indispune 
spectrul atitor vagoane defecte, Reșița nu are 
de lucru. Și nu are pentru că nu i se dă".

Viața aspră, privațiunile de tot felul și 
exploatarea cruntă i-au determinat pe mun
citorii reșițeni de toate naționalitățile să-și 
stringă rindurile, pentru a fi uniți in lupta 
dusă împotriva exploatatorilor. Astfel, în 1861 
ei pun bazele unor asociații de ajutor re
ciproc, iar dezvoltarea solidarității de luptă, 
a conștiinței de clasă a proletariatului au 
determinat inființarea filialei reșițene a Aso
ciației Generale a Muncitorilor, care. în 
strinsă legătură cu Internaționala I, fondată 
de Marx și Engels, a avut un rol important 
in răspindirea socialismului științific in rin
durile muncitorilor bănățeni. în 1903 ia ființă 
prima organizație locală a Partidului Social- 
Democrat. din ai cărei militanți neinfricați 
avea să se formeze in 1918 primul grup co
munist din localitate.

Lupta revoluționară atinge un nivel mai 
înalt in anul 1922, cind partidul a creat in 
această citadelă proletară prima organizație 
comunistă care a preluat și ridicat pe o treap
tă superioară lupta pentru apărarea dreptu
rilor sociale și politice ale clasei muncitoare 
și tuturor oamenilor muncii. Partidul Comu
nist Român a condus cu pricepere organiza
țiile comuniste din diferite sectoare ale uzi
nei, in lupta dusă de-a lungul anilor grei ai 
ilegalității împotriva fascizării țării și a 
războiului antisovietic. Reșița a constituit 
astfel o puternică citadelă a partidului, in 
care militanți comuniști stimați și prețuiți de 
popor și-au făcut ucenicia revoluționară. La 
chemarea partidului, mulți muncitori reșițeni 
s-au înrolat in mișcarea de partizani din 
munții Carașuiui și în rindul formațiunilor 
patriotice, care au participat în vara anului 
1944 la insurecția națională antifascistă ar
mată, organizată și condusă de Partidul Co
munist Român.

După eliberarea țării, muncitorimea re- 
șițeană și-a adus din plin contribuția, 
alături de intreaga noastră clasă muncitoare, 
la refacerea economică a țării, Ia înfăptuirea 
planurilor de industrializare socialistă elabo
rate de partid. Renașterea Reșiței, uimitoarea 
ei prefacere intr-o puternică „cetate de foc" 
a patriei nu s-a infăntuit însă dintr-o dată 
și nici ușor. Istoria industriei orașului de 
pe Birzava a înscris in acești ani nenu
mărate momente și fapte de eroice bătălii 
constructive fără preget pentru cauza socia
lismului, care au proiectat pe fundalul timpu
lui noi construcții de beton, sticlă, oțel, alți 
coloși fumegâtori, alte și alte produse de înal
tă tehnicitate. De pildă, ziua cind producția 
de oțel și fontă a Reșiței depășea pe cea rea

lizată in 1938 ; ziua cind fiecare strop din apa 
Birzavei — zăgăzuită de pieptul puternic al 
barajului de la Văliug — a fost pus să pro
ducă energie electrică la centrala Crăinicel ; 
ziua cind la Mociur s-au pus fundațiile 
Imensului complex industrial de azi ; ziua 
cind a fost fabricat motorul Diesel românesc 
numărul unu, primul turbo sau hidro-agregat 
purtind marca Uzinei de construcții de mașini 
din Reșița. Dar oare se pot evoca, unul cite 
unul, toate evenimentele care au avut loc in 
cele 9 780 de zile ale acestor 27 de ani ?

S-a muncit cu spor, s-a muncit mult in toți 
acești 27 de ani, afirmîndu-se cu putere vir
tuțile profesionale și tăria politică ale mun
citorimii reșițene. Orașul a trăit prefaceri de 
anvergură, această perioadă fiind cea mai 
prodigioasă din existența sa biseculară. Sub 
ochii noștri, maghernițele vechilor ateliere 
posomorite au dispărut, iar in locul lor sau 
pe cimpuri pină atunci pustii s-au înălțat 
obiective industriale importante : barajul de 
la Văliug, apoi cel de la Secu, cuptoarele adinei 
de la laminoare, halele in care prind contui 
motoarele Diesel și puternicele hidroagregate, 
turnătoriile, forja, oțelăria specială, fabrica 
de aglomerare a minereurilor, oțelăria Mar
tin — cu noile sale cuptoare de mare capa
citate. furnalele de 700 mc. Numai in peri
oada 1951—1970, de pildă. Combinatului side
rurgic din Reșița i-au fost alocate de către 
stat fonduri de investiții in valoare de peste 
2.5 miliarde lei, din care aproape 600 mili
oane reprezintă valoarea utilajelor și agre
gatelor nou construite sau modernizate. Ca 
rezultat al acestor investiții, al muncii pline 
de abnegație și inițiativă a siderurgiștilor, 
combinatul a ajuns să producă astăzi de 7,8 
ori mai multă fontă, de 4,4 ori mai mult oțel 
și de 3.1 ori mai multe laminate decit in 
anul 1938. S-au elaborat 98 mărci de oțel, 
intr-o gamă largă de calități, necesare con
strucției de mașini și construcțiilor industria
le. s-au laminat 51 de profile în 328 tipodi- 
mensiuni, folosindu-se 200 mărci de oțel — 
din care 115 aliate. Produsele combinatului 
sint cunoscute, și apreciate azi in 19 țări ale 
lumii, fiind realizate la un înalt nivel cali
tativ. i competitive pe multe din piețele ex
terne.

O puternică dezvoltare a cunoscut, în anii 
construcției socialiste, uzina de construcții de 
mașini din Reșița. Ea și-a lărgit, modernizat 
și diversificat considerabil producția, aceasta 
fiind în 1970 de 11 ori mai mare decit in 1938. 
Motoarele Diesel pentru tracțiunea feroviară, 
boghiurile pentru locomotivele electrice, Die- 
sel-electrice și Diesel-hidraulice. turbinele 
hidradlice și generatorii electrici pentru pu
teri pină Ia 178 MW, echipamentul pentru 
centralele hidro-electrice, turbinele cu abur, 
compresoarele, podurile rulante și macaralele 
grele, utilajul chimic și metalurgic, motoare 
electrice mari și speciale — iată produse care 
poartă emblema U.C.M.R. în țară și pe multe 
meridiane ale globului.

Nu există, cred, în țara noastră uzină sau 
fabrică, centrală electrică sau combinat in
dustrial in care să nu găsim incorporate me
tal și mașini produse de meșterii iscusiți ai 
celor două mari unități economice ale Reșiței. 
Orașul a căpătat o nouă înfățișare, un nuu 
ritm de viață, o urbanistică modernă, in con
cordanță cu atributele sale de puternic cen
tru muncitoresc și reședință a unui județ cu 
vaste potențe industriale. A devenit, plastic 
exprimat, un port important la oceanul șarje
lor de metal; port-drapel al industriei con
structoare de mașini românești. Pentru apor
tul adus la dezvoltalea țării, uzinele din 
Reșița au fost decorate cu „Ordinul Muncii" 
clasa I ; U.C.M.R. a cucerit diploma și Stea
gul roșu de întreprindere fruntașă pe țară, 
iar combinatul siderurgic a fost distins pen
tru a 4-a oară consecutiv cu diploma și Stea
gul roșu de întreprindere fruntașă pe ramură.

Epoca măreață a socialismului a schimbat 
nu numai fața locurilor, ci mai ales destinele 
oamenilor. Este cea mai importantă izbindă 
a acestor ani luminoși faptul că oamenii mun
cii reșițeni au trăit un continuu proces de 
maturizare politică și profesională. Mutațiile 
survenite in pregătirea lor profesională și in 
conștiința lor se materializează puternic în 
sfera producției materiale, in atitudinea lor 
înaintată față de muncă, în conștiinciozitatea 
admirabilă cu care se achită de sarcinile în
credințate de partid. Este o mindrie pentru 
toți locuitorii județului că mulți dintre oa
menii crescuți la „școala reșițeană" a muncii, 
căliți la dogoarea miilor de grade ale fluvii
lor de metal incandescent, pot fi întilniți 
acum la București și Galați, la Călan și Hune
doara, la Tîrgoviște și Cimpia Turzii, la Oțelul 
Roșu și Buzău, in toate centrele mai noi ale 
siderurgiei sau ale construcției de mașini. 
Reșița a fost și rămîne o „universitate" in
dustrială.

Acum, cind sărbătorim împlinirea a 200 de 
ani de existență, cind sărbătorim două veacuri 
de la intrarea în funcțiune a primelor două 
furnale, marcind „actul de naștere” al pu
ternicei cetăți de foc de azi, Reșița nu mai 
este singura citadelă a oțelului românesc ; 
triunghiul de foc al țării are trei inimi care 
bat puternic pentru înflorirea și prosperitatea 
României socialiste. Ca urmași direcți ai ce
lor care au pus bazele prelucrării fierului în 
patria noastră, colectivele din Reșița se anga
jează in fața partidului și a țării să țină cit 
mai sus făclia aprinsă de înaintași, să crească 
noi generații de siderurgiști și constructori 
de mașini, care să poarte cu cinste, peste de
cenii și veacuri,' tradiția industriei reșițene și 
fala metalurgiei românești. Prin creșterile ei 
de ieri, de azi și de mîine, prin oamenii și 
produsele sale, „cetatea de foc" a Reșiței sim
bolizează sensul și succesele politicii parti
dului de industrializare susținută a țării, 
factor hotărîtor în propulsarea României so
cialiste pe noi trepte de progres și civilizație 
socialiști.

depozite. O fi luat-o 
unul pentru acasă. 
Betonează cotețul por
cului. Și iarna se a- 
propie. • Și ca hala

Nehoiu — Buzău. 
Șantierul Fabricii de 
mobilă. Septembrie. 
Cald. încă. Doi con
structori stau de vor-
bă. să fie închisă pentru

— Greu ? lucrări, mai trebuie
— Nu prea. terminate trei planșee.
— Atunci ce ? — Păi cum lucrăm
— Ițele. noi, n-aș crede...
— Se încurcă ? — Vorbește mai în-
— Rău. cet ! Nu vezi că trece
— Păi cum ? șeful lotului !
— Stai să vezi : lu — El e ? Și e Șef,

crurile pe șantier mer zici ?
geau bine. Și deodată... — Cum te văd.
șontîc, șontîc 1 Azi se — Atunci zi-i să
vede că sintem în în- vină. Și să ne dea bo-
tirziere cu două luni. nuri să luăm mai în-

— Văleu, vere, e lată colo trei șube și pu-
rău ! foaice. Și cizme groa-

— Lată. Constructo- se, ca pentru ger.
rul, grupul nostru 104 
Buzău, n-a avut mul
tă vreme ciment și 
oțel-beton. Și cind a 
avut materiale, a lip
sit mîna 
Vorba aia : cind 
laia, nu-i bălaia, 
de'-a-ndoaselea.

— Și cu betoniera, 
a doua, care se zice 
că vine, ce se aude ?

— S-aude că nu se 
vede. N-o găsește în

calificată, 
e 

Și

— Brrr !
— Nu te zgribuli. A- 

cum mai e cald. Bucu- 
ră-te și cintă.

— Ca greierele, vara?
— Ca greierele.
N. N. Chiar și fără 

oțel-beton, 
întrutotul 
dialogului, 
rea termenului 
construcție a halei s-o 
garanteze alții.

garantăm 
temeinicia 
Respecta- 

de

S-a mutat
In cadrul stațiunii 

experimentale agricole 
din Tg. Mureș funcțio
nează de mai mulți ani 
un sector de animale 
de blănuri, cuprinzind 
vulpi argintii și plati
nate, nurci și nutrii. 
Modernizat în ultimul 
timp, sectorul desfă
șoară o intensă activi
tate de cercetare pri
vind problemele de 
genetică, funcțiunile de 
reproducție etc. Acli
matizarea și adaptarea 
la condițiile loaale a 
nurcilor provenite din 
Norvegia - după cum 
ne-a relatat ing. Ovidiu 
Sava. responsabilul 
sectorului — este una 
din principalele preO-

Norvegia? :
I 

cupări ale colectivului <
de cercetare de aici. (
Nurcile norvegiene se (
simt bine, ca la ele (
acasă. Prin lucrările .
in curs de elabora
re se urmărește să ’
se pună Ia dispoziția <
unităților de creștere, (
indicații cu privire la (
selecție, tehnologia de ,
creștere, îmbunătățirea <
sistemului de adăposri- .
re și combaterea boli- 
lor la animale cu bla
nă prețioasă. In curînd, ’
pe baza cercetărilor, se 1
vor obține mai multe 1
blănuri de calitate su- '
pefioară. Magazinele '
să-și pregătească vitri- '
ncle.

<
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„Sintem hotărîți să acționăm 
cu pasiune revoluționară pentru 
ridicarea la un nivel superior 
a întregii activități ideologice 

și politico-educative"

ț

In cadrul plenarelor comitetelor municipale țl orășenești de partid, 
adunărilor generale ale comuniștilor, care continuă să se desfășoare in 
întreaga tară, sint analizate și dezbătute problemele muncii politico- 
ideologice ți cultural-educative, in lumina propunerilor tovarășului 
Nicolac Ccauțescu, privind îmbunătățirea activității in acest domeniu.

în telegramele adresate, cu acest prilej. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolac Ccaușcscu, pariici- 
panfii la plenare ți adunări Iși manifestă adeziunea lor totală, senti
mentele de profundă satisfacție față dc măsurile luate in scopul ridi
cării pe o treaptă superioară a muncii, pentru creșterea conștiinței so
cialiste și educarea marxist-leninistă a oamenilor muncii, angajindu-s'e 
să depună toate strădaniile pentru infâptuirca acestor măsuri de o 
excepțională însemnătate.

Tn telegrama trimisă de participan
ta la plenara Comitetului municipal 
dc partid Galați se arată, printre 
altele : Ne vom spori contribuția la 
realizarea țelului nobil al educării 
omului nou, militant activ pentru 
construirea socialismului și comunis
mului. pentru triumful cauzei păcii, 
libertății și progresului in întreaga 
lume. Vom milita neabătut pentru 
asigurarea creșterii continue a rolu
lui conducător al partidului in toate 
domeniile de activitate, pentru creș
terea răspunderii și exigenței organi
zațiilor de partid in îndrumarea 
întregii munci de educare a maselor 
și folosirea cu maximă eficiență a 
tuturor mijloacelor de influențare 
politică.

Plenara Comite
tului municipal dc 
partid Constanța 
a adresat o tele
gramă in care se 
spune : Pătrunse 
de un profund 
spirit critic, revo
luționar, de inal- 
iă responsabili
tate partinică, in
spirate din nece
sitatea obiectivă a 
făuririi societății 
socialiste multila
teral dezvoltate. Ideile care se des
prind din expunerea dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, constituie 
pentru organizația municipală, pentru 
organizațiile de masă și obștești, un 
îndreptar prețios, avind menirea să 
ridice pe noi trepte activitatea de 
dezvoltare a conștiinței socialiste, de 
formare a concepției materialist-dia- 
lectice despre lume a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii.

Ținînd cont de indicațiile prețioase 
primite din partea dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, cu ocazia 
vizitei făcute in municipiul nostru, 
comitetul municipal va desfășura o 
amplă și susținută muncă politico- 
educativâ pentru a asigura aplicarea 
întocmai a liniei partidului, in eco
nomie, în viața socială, în artă și 
cultură.

Dlnd glas sentimentelor tuturor co
muniștilor, oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, se arată în telegrama plena
rei Comitetului municipal de partid 
Tg. Mureș, ne exprimăm hotărirea 
fermă de a urma neabătut, in depli
nă înfrățire, politica Partidului Co
munist Român, de a transpune in 
viață toate sarcinile pe care partidul 
le pune in fața noastră. Vom milita 
permanent pentru promovarea spiri
tului partinic, a combativității revo
luționare, pentru creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului in 
toate domeniile.

Animați de dorința fierbinte de a 
ridica întreaga noastră activitate pe 
trepte superioare, se arată in conti
nuare in telegramă, inspirindu-ne din 
exemplul de înaltă responsabilitate 
patriotică și fermitate ideologică pe 
care il vedem in persoana dumnea
voastră, stimate tovarășe secretar ge
neral, vom pune in valoare cu mai 
multă eficiență toate pirghiile de in
fluențare politică, de înarmare a oa
menilor muncii cu ideologia partidu
lui. cu politica sa științifică, cu con
cepția marxist-leninistă despre lume 
și viață a clasei muncitoare, cu înal
tele principii ale eticii comuniste.

Pentru organizația noastră de par
tid. pentru toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități din Valea Jiului, scriu 
in telegrama lor participanții la a- 
dunarea activului Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani, aceste 
documente de o excepțională însem
nătate constituie un puternic îndemn 
in muncă pentru ridicarea nivelului 
întregii activități de partid și econo
mice din municipiul nostru.

Activul Comitetului municipal de 
partid Petroșani, minerii Văii Jiului 
nu vor precupeți nici un efort pen- 
tru a urma neabătut indicațiile date 
de dumneavoastră personal, pentru 
creșterea continuă a rolului conducă
tor al partidului in toate domeniile 
de activitate, pentru folosirea cu mai 
multă eficiență a formelor și mijloa
celor de influențare politică și de 
mobilizare a comuniștilor și a celor
lalți oameni ai muncii.

Vă asigurăm — arată participanții 
Ia plenara Comitetului municipal Tîr- 
goviște al P.C.R. — că vom munci cu 
abnegație și dăruire pentru transpu
nerea in fapt a indicațiilor prețioase 
pe care ni le-ați dat cu ocazia vizitei 
făcute in municipiul Tirgoviște, ca, 
in cincinalul actual, vechea cetate de 
scaun să devină o puternică ce
tate a oțelului și industriei construc- 
loare de mașini. Ne angajăm să mun
cim cu abnegație și hotărire pentru 
formarea omului multilateral pregă
tit, consecvent, patriot și internațio
nalist, cu o înaltă moralitate și o bo
gată viață spirituală, om demn de 
epoca pe care o trăim.

In telegrama adresată de plenara 
Comitetului orășenesc de partid — 
Motru se spune :

Asigurăm conducerea superioară de 
partid, pe dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că sin
tem hotăriți să nu precupețim nici 
un efort pentru a imbunătăți și per
fecționa continuu stilul de muncă al 
comitetului orășenesc de partid, pen
tru educarea marxist-leninistă a 
membrilor săi și a celorlalți oameni 
ai muncii. Vom face totul pentru ca 
prețioasele dumneavoastră indicații 
să prindă viată și vom urma neabă
tut exemplul insuflețitor pe care m-1 
dați prin munca dumneavoastră pro
digioasă, pusă in slujba poporului 
român, a edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Comuniștii, activiști ai Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție. întruniți in adunarea 
generală, subliniază, printre altele, 
in telegrama lor : Conștienți de 
sarcinile ce ne revin în mun
ca de educare a tuturor lu
crătorilor noștri, cit și a țărănimii 
cooperatiste, vom acționa consecvent, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, pentru însușirea 
politicii partidului de către intreaga 
țărănime, pentru dezvoltarea unei 
atitudini inaintate. comuniste, față de 
muncă și proprietatea obștească.

Participanții la plenara lărgită a 
Comitetului de partid al Academiei 
de Științe Medicale scriu in telegra
ma adresată cu acest prilej : Sintem

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

ferm încredințați că prin ridicarea 
la un nivel superior a muncii po- 
litico-ideologice și cultural-educative, 
prin Îndeplinirea acestui program de 
educare comunistă a inlregului po
por român, sub conducerea înțeleap
tă a partidului, se va accelera pro
gresul material și spiritual al socie
tății noastre pe drumul socialismului 
și comunismului. Ne angajăm ferm 
să nu precupețim nici un efort pen
tru traducerea in viață a măsurilor 
adoptate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., fâcind din acestea un 
mijloc de creștere continuă a capa
cității de muncă și de creație a cer
cetătorilor, a tuturor cadrelor din 
Academia de Științe Medicale, de ri
dicare a eficienței contribuției pe 
care cercetarea medicală românească 
o aduce la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

In armată continuă să so desfă
șoare plenare ale consiliilor politice 
de la comandamentele de armă și 
armată, de la direcțiile centrale, care 
dezbat insuflețitorul program de e- 
ducație partinică, marxist-leninistă, 
elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și adoptat de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. La ple
nare participă ministrul Forțelor Ar
mate, adjuncții săi, membrii colegiu
lui ministerului.

Exprimind deplina adeziune a tu
turor militarilor față de măsurile de 
excepțională insemnătate teoretică 
și practică cuprinse în programul a- 
doptat de conducerea partidului, co
muniștii din comandamente și orga
nele centrale analizează, intr-o atmo
sferă de înaltă exigență, munca po- 
litico-ideologicâ și cultural-educativâ 
desfășurată, influența ei hotăritoare 
în ridicarea conștiinței socialiste a 
militarilor de toate gradele — factor 
determinant in continua întărire a 
capacității de luptă a unităților șl 
marilor unități. In spirit critic și au
tocritic sint scoase la iveală neajun
surile care mai există și care dimi
nuează eficiența activității educati
ve ; se stabilesc obiective, căi și me
tode care converg toate spre același 
țel — înfăptuirea neabătută a sarci
nilor ce derivă pentru munca poli- 
tico-ideologică din armată, în lumina 
recentelor documente de partid.

In încheierea plenarelor se adoptă 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se afirmă hotărirea unanimă a co
mandanților, organelor și organizații
lor de partid și ale U.T.C. din armată 
de a milita neobosit pentru întărirea 
spiritului partinic, revoluționar in în
treaga viață ostășească, ridicind pe 
noi trepte activitatea politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă din uni
tăți și comandamente, imprimind tu
turor militarilor inalte calități mo
rale și de luptă, formlndu-i ca luptă
tori temeinic pregătiți, stăpini pe ar
mamentul și tehnica din înzestrare, 
gata in orice moment să îndepli
nească cu bărbăție, fermitate și ne
clintită vigilență sacra misiune ce li 
s-a încredințat — apărarea libertății 
și independenței patriei, cauza socia
lismului.

Astfel, dind glas dorinței unanime a 
participanților la ședința lărgită a Co
mitetului de partid al Comandamen
tului infanteriei și tancurilor, a ce
lorlalți comuniști și a întregului per
sonal din unitatea respectivă, intr-o 
telegramă se spune : Vom mili
ta pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice, de educare mar
xist-leninistă a membrilor de partid 
și a întregului personal, pentru în
deplinirea cu mai multă pasiune a 
sarcinilor, pentru întărirea spiritului 
partinic și ridicarea pe o treap
tă superioară a nivelului de 
pregătire și instruire a trupe
lor, pentru cultivarea înaltelor ca
lități morale și de luptă in 
vederea îndeplinirii cu abnegație și 
devotament a misiunilor ce ne sint 
incredințate. Ne angajăm in fața 
partidului, a dumneavoastră, tovarășe 
comandant suprem al Forțelor noastre 
Armate, că vom munci cu pasiune și 
perseverență pentru a Îndeplini nea
bătut sarcinile ce ne revin din vastul 
program de educație comunistă, con
vinși fiind că astfel ne îndeplinim 
îndatoririle revoluționare de comu
niști, ne aducem contribuția la întări

rea capacității de apărare și la înflo
rirea multilaterală a țării.

Plenara lărgită a Consiliului politic 
al Comandamentului trupelor de gră
niceri a trimis o telegramă in care 
se spune : Comuniștii, întregul per
sonal al trupelor dc grăniceri văd în 
conținutul și sensul acestor măsuri 
o continuare firească a liniilor direc
toare elaborate de Congresele al 
IX-lea și al X-lea ale partidului, un 
strălucit exemplu pe care ni-1 oferiți 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, de aplicare crea
toare a învățăturii marxist-leniniste 
la condițiile concrete ale țării noastre.

Transmițindu-vă sentimentele noas
tre de stimă șl respect nemărginit 
pentru înalta capacitate și inepuiza
bila preocupare pe care le mani
festați față de destinele patriei și ale 
poporului nostru, vă raportăm, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu toată hotărirea și perseve
rența, cu dăruire și abnegație pen
tru dezvoltarea la întregul personal 
al trupelor de grăniceri a conștiinței 
socialiste inaintate, pentru pregătirea 
în scopul apărării frontierelor patriei 
noastre libere și independente.

în telegrama Comitetului de partid 
șl a Direcției generale Agerpres 
se spune : Comuniștii și toți lucrătorii 

Agerpres au des
lușit in ideile a- 
cestui document 
de o excepțională 
insemnătate, prin
cipială și practică, 
reafirmarea unor 
constante ale în
tregii existențe a 
partidului nostru, 
au regăsit spiritul 
de înaltă respon
sabilitate pe ca- 
re-1 manifestați, 
tovarășe secretar 

general, față de destinele po
porului, ale socialismului, grija ce 
o purtați pentru sănătatea morală a 
națiunii, modul creator in care dați 
viață principiilor nemuritoare ale 
marxism-leninismului.

Noi vedem in propunerile dumnea
voastră idei directoare și un enorm 
izvor de inspirație pentru munca 
noastră. In profundă și intimă comu
niune cu ideile expuse de dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
colectivul instituției noastre, care de 
20 de ani iși aduce contribuția la cro
nica scrisă a marilor prefaceri și 
izbinzi socialiste din țara noastră, se 
angajează să lucreze cu dăruire și 
perseverență, să-și îmbunătățească, in 
continuare, munca politico-ideologică 
și cultural-educativă, in spiritul com
bativității revoluționare, militante, 
partinice, al principiilor marxist-le- 
niniste. încredințăm conducerea de 
partid, pe dumneavoastră personal, 
stimaie tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul ca instituția noastră 
să se afle in primele rinduri ale 
luptătorilor pe frontul ideologic.

(Agerpres)

j cinema
i -■
J • Așteptarea : CAPITOL — 8.18;
\ 11.30; 14; 16.30; 18.45; 21, GRADI-
’ NA DOINA — 19,15.
\ • Boxerul : LUCEAFĂRUL — 8;
, 11,15; 13,30; 18; 18.30; 20,48.
\ a încrederea: VICTORIA — •;
i <1,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
) • Dup* vulpe : SALA PALATU-
i LUI (aeria de bilete 3808) — 17,15;
1 (3804) — 20,15, BUCUREȘTI — 9;
i 11,15; 13,30; 16,30; 16,45; 21.
1 • Marele premiu ; PATRIA —
l 9.30; 13; 16.30; 20,
1 • Cromwell : SCALA — 10; 12,30;
i 17; 20,30, CENTRAL — 10; 13,30;
’ 16.45; 20. FAVORIT — 9,15; 12,30;
L 16; 19,30, GRADINA SELECT —
’ 19,30, GRĂDINA CAPITOL — 19,15.
\ • Program de desene animate
’ pentru copil : DOINA — 10.
\ • Parada circului : FESTIVAL —
1 9; 11,13; 13.30; 16; 18,30; 20,45, DOI-
\ NA — 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
I • Asediul : MELODIA — 9; 11,15;
ț 13,30; 16; 18,30; 20,45, TOMIS — 10;
I 12,30; 15; 17,30, la grfldlnâ — 20.
i • Visele copilăriei ; Culturismul ;
i Vlnătoarea ; Orizont științific nr.
I 8 1971 ; Pulberea răului ; Omagiu :
i TIMPURI NOI - 9—2-0,18 In con-
* tlnuare.
I 
I 
I
I
*

I

I
I l
!
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

• Articolul 420 i EXCELSIOR —
9; 12,30; 16,30; 20,15, GLORIA — 9; 
12,30; 16; 18,30. MODERN — 9;
12,30; 16; 20. la gradină — 19.
• Haiducii : MOȘILOR — 13,30; 
17,45, la grădină — 20.
• Simon Bolivar : GRIVIȚA — 
9.15; 11,45; 15,30; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Lumea minunată a fraților
Grlmm : CINEMATECA (sala
Union) — 9.30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• Clntărețul buclucaș : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
• Omul orchestră : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19.
• Brigada Diverse tn alertă : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20. PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Hello Dolly î FEROVIAR — 9; 
12.30: 18,30; 20, GRADINA FESTI
VAL — 19,30.
• Cortul roșu : VITAN — 16, la 
grădină — 19,30.
• O floare șl doi grădinari : LU
MINA — 9; 12,15; 16; 19,30.
• Riscul : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Sunetul muzicii : DACIA — 
8.30—18.45 In continuare, VIITO
RUL — 16; 19,30.
• Direcția Berlin : CRÎNGAȘI - 
16; 18; 20.
• Tick, Tick, Tick : BUCEGI — 
15,30; 17,45, la grădină — 20, VOL
GA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9; 11,15: 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
• îl cunoașteți pe Urban 2 : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18. la grădină - 
20,15.
• Secretul planetei maimuțelor : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Floarea soarelui : ARTA — 15,30; 
18, la grădină — 20, RAHOVA - 
15,30; 18; 20,15.
• Romeo și Julieta : COSMOS — 
15,30; 19.
• Săptămîna nebunilor : MUNCAț

- 18; 18; », FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 17,45; 20, 
CIULEȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• Greșeala fatală : UNIREA — 
15,30; 18, Ia grădină — 20.
• Întflntre cu o necunoscută : FE
RENTARI - 15,30; 17,45; 20.
• Genoveva de Brabant : LARO- 
MET — 15.30; 17,30; 19,30.

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana Chi
ri ț* — 20.

Î Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
ra" (la Teatrul de vară Herăs

trău) : Povestiri din pădurea vie- 
neză — 20.
• Teatrul satlrlc-mutical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Sonatm Lunii 
— 19,30.

PROGRAMUL I
17.30 Deschiderea emisiunii. Emi

siune tn limba maghiară.
18.30 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
16,50 Timp și anotimp in Agricul

tură.
19,10 Pentru sănătatea dv. Tema : 

Diabetul. Modul de apariție, 
tratamentul și posibilitățile 
dc prevenire. Invitatul emi
siunii : prof. dr. Iulian 
Mincu. Prezintă Ion Doro- 
banțu — cercetător științific 
principal la Institutul de 
igienă și sănătate publică.

19.20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Melodii și jocuri populare 

din județul Botoșani.
20.35 Pagini de umor : comedii cu 

Luplno Lane.
21.15 Interpretul săptămînti : Luigi 

Ionescu.
21.35 Cadran Internațional.
22.20 Recitalul balerinei Ileana 

Iliescu.
22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20.15 Punct-contrapunct. 
21,00 Buletin de știri.
21,05 Viața economică a Capitalei. 
'1,25 Concert simfonic popular. în 

program : • Uvertura la ope
ra ,.Oberon" de Weber — di
rijor Paul Kletzki • Concer
tul pentru vioară șl orches
tră în Sol major de Mozart. 
Solist și dirijor Lorin Maazel 
• Menuet lent din Suita I 
de George Enescu. Dirijor 
Erlch Bergel.

21,55 Film serial : „Planeta glgan- 
ților“r
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Un rapsod transilvan 
al umanismului

JOHAN SAMUEL KESSLER
S-nu împlinit zilele acestea 200 de 

ani de la nașterea lui J. S. Kessler — 
așa cum atestă certificatul 6ău de 
botez, 11 septembrie 1771 — prilej 
de a cunoaște mai bine și de a oma
gia viața și opera unui tinăr poet ar
delean de limbă germană, animat 
de-a lungul scurtei sale vieți și ac
tivități de Idealurile umanitare ale 
iluminiștilor, unul din înaintașii liricii 
transilvănene, care a contribuit prin 
opera sa poetică — deși de mică în
tindere — la difuzarea dincolo de 
granițele Transilvaniei a curentelor 
de idei răspindite in lume la sfirși- 
tul veacului al XVIII-lea. Născut la 
Sibiu, J. S. Kess
ler s-a stins tim
puriu din' viață, 
la 24 de ani, de
parte de patria 
sa. Din fragedă 
tinerețe 8-a hotă- 
rit pentru carie
ra militară ; ast
fel il găsim la în
ceput făcind par
te din regimentul 
de grăniceri de la 
hotarul cu Țara 
Românească, iar 
apoi ca stegar in 
regimentul de in
fanterie nr. 40 Mitrovski cu care a a- 
juns in Germania, unde a participat la 
numeroase lupte, fiind in cele din 
urmă rănit. Un timp a rămas in
tr-un sat lingă Alzey ; la scurt timp 
după vindecare este din nou rănit, 
intr-o localitate intre Bamberg și 
Wiirzburg Și moare, in 1796, in mi- 
năstirea bavareză Eberach.

La citeva luni după dispariția sa 
timpurie și tragică, in 1797, apare, la 
Mannheim, o culegere de scrieri cu 
titlul „Scrieri postume ale unui ofițer 
din armata regală", in același an 
volumul fiind retipărit la Viena.

Volumul cuprinde doar 11 poezii și 
6 balade — de un deosebit lirism — 
precum și corespondența cu sora sa 
Susanna Katharina rămasă In patrie, 
o femeie de o erudiție deosebită, cu 
puternice înclinații literare.

Cu toate că opera lui S. Kessler 
este, cum am arătat, de mică întin
dere, iar poetul nu ajunsese la o de
plină maturitate creatoare, scrierile 
sale dezvăluie un autentic talent li
terar. De fapt, nici nu era nevoie să 
cunoască grozăviile cîmpului de luptă, 
in care a fost aruncat, pentru ca să 
se manifeste sentimentele profund 
umanitariste.

Admirator al ideilor lui Rousseau 
și Herder, al poeziei lui Shakespeare, 
considerindu-1 pe Schiller „rege” al

LA 200 DE ANI 

DE LA NAȘTEREA 

POETULUI

poeților, el s-a angajat cu întreaga 
sa voință in propovădulrea ideilor 
umanitariste și iluministe, idei care 
și-au găsit ecou in Revoluția Fran
ceză.

Acest „suflet sensibil", dind lă ivea
lă poezii de o mare frumusețe sti
listică și o deosebită melodicitate a 
versului, nu a rămas tributar sen
timentelor de visare și contemplare 
ale naturii datorită experiențelor do- 
bindite pe cimpUl de luptă.

Desprlnzlndu-se hotărit de carac
terul filistin al patriciatului transil
vănean cintă in versuri, care amintesc 
de V. Cirlova, „Corbul lată s-a’năl- 

țat“, omenirea li
beră și unită : 
„Triumfați / Sin
tem frați ! / A- 
vind același singe 
și neam ! / cin- 
tccclc noastre ră
sună pină la ccr, / 
Pentru fericirea șl 
dreptatea omu
lui".

Versurile sint 
expresia umanis
mului iluminiști
lor transilvăneni 
aflațl încă sub 
puternica impre

sie a marilor mișcări sociale ar
delene și a Încercărilor de re
formă statală Inițiate către sfirși- 
tul veacului. Cenzurii vieneze nu-1 
convertea o astfel de omenire li
beră și a schimbat titlul poeziei 
„Omenire eliberată", dindu-i un alt 
titlu „Patriei eliberate". Cu emoție 
citim versurile poetului adresate to
varășilor săi de luptă in poezia 
„Către cei care luptă" : „Pentru cel 
umiliți, dreptate, / Fraților fără ezi
tare ridicați armele... / aduceți liniște 
și fericire patriei", — sau, infierind 
ororile războiului : „Aburi și tunete 
umplu văzduhul, / cimpul de luptă 
devine mormint / Oamenii între ei se 
omoară / Cei care inainte au fost 
prieteni / Se avintă in luptă". Apoi : 
„Nu căuta glorii prin cadavre— dar 
pe înfrinți să nu-i urăști".

Poetul Johan Samuel Kessler, 
luptător Înflăcărat și artist luminat 
de ideile raționaliste ale epocii, mili
tant conștient pentru libertatea po
poarelor, a patriei, este un simbol 
al începuturilor literaturii germane 
din România, iubit de întregul nos
tru popor, care, spre mai buna cu
noaștere și prețuire, li aduce azi cu 
stimă și recunoștință omagiul Său.

Alfred KITTNER

ȘTIRI CULTURALE
La cel de-al IV-lea Festival și con- 

'curs internațional de folclor de la 
Zakopane (Polonia), țara noastră a 
fost reprezentată de Ansamblul „Flo
ricica de la munte" al județului 
Neamț, care, -în compania a 19 for
mații, a obținut marele premiu „To- 
porașul de aur" pentru prezentarea 
autentică a dansurilor, cintecelor șl 
obiceiurilor străvechi.

Juriul internațional a apreciat va
loarea deosebită a programului pre
zentat de ansamblul românesc.

în Capitală s-a deschis miercuri

și de altă dată", organizată de Clu- 
bul-comerț in sala acestuia, în co
laborare cu Muzeul de artă al mu
nicipiului București „,A. Sirnu", in 
vederea cunoașterii de către publicul 
larg a istoricului și dezvoltării Capi
talei noastre. Expoziția reunește ci- 
teva zeci de picturi, stampe și lu
crări în domeniul graficii, semnale 
de renumiți artiști, intre care Ver
mont, Murnu, Preziosi, Phoebus, 
Schelettl, Szathmary, Jiquidi, Ola- 
rlan, Crețolu, Sava Henția, Ciucu- 
rencu, Margareta Sterian și alții.

Vernisajul Salonului pictorilor 
și sculptorilor din București

Sub auspiciile Uniunii artiștilor 
plastici, miercuri la amiază a avut 
loc la Ateneul român vernisajul Sa
lonului pictorilor și sculptorilor din 
București. Aflat la cea de-a patra 
ediție, Salonul cuprinde aproximativ 
200 de lucrări de mici dimensiuni, 
destinate decorațiilor interioare. Ele 
poartă semnătura unor valoroși ar
tiști plastici ca Dumitru Ghiață, 
Corneliu Baba, Henri Catargl, Brăduț 
Covaliu, Ion Pacea, Ion Musceleanu, 
Ion Gheorghiu, Ion Sălișteanu, Mar

gareta Sterian, Mihaela Eleutheriade, 
Mac Constantinescu, Ioana Kassar- 
gian, Constantin Foamete, Mihai 
Meiu și alții.

La festivitatea inaugurală au asi6tat 
Brăduț Covaliu, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, pictori, sculptori, 
critici de artă, precum și un nume
ros public.

Cu prilejul vernisajului a luat cu- 
vîntul Virgil Almășanu, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor plastici. 

(Agerpres)

Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, ca organ de sinteză, are 
datoria de a ține o evidență cit mal 
riguroasă a realizărilor, mijloacelor 
și necesităților unităților științifice. 
Pe lingă faptul că este strict nece
sară, o asemenea activitate este 
folositoare nu numai la nivelul 
factorilor de decizie, ci și in 
institute și chiar la fiecare loc de 
muncă. Un exemplu concludent ni-1 
oferă sondajul efectuat, nu de mult, 
de Sectorul bază materială și coordo
narea importului de aparatură de 
cercetare din cadrul C.N.Ș.T., în le
gătură cu MODUL ÎN CARE ESTE 
ÎNTREȚINUTA APARATURA DE 
INVESTIGAȚIE AFLATA IN DOTA
REA UNITĂȚILOR DE CERCE
TARE.

Am invitat la o discuție pe doi 
dintre specialiștii care s-au ocupat 
efectiv de analizarea datelor sonda
jului, ing. TANASE DRUMUȘ și 
economistul RADU GlRLAN.

— După cite știm, C.N.S.T.-ul ela
borează o serie de propuneri de mă
suri pe baza datelor obținute In urma 
acestei acțiuni. V-am ruga 8ă ne 
prezentați unele dintre constatările 
reieșite din sondajul efectuat la scara 
rețelei științifice naționale.

— Am punctat, mai intii, felul în 
care sint organizate și se desfășoară 
lucrările de intreținere, ca o condi
ție indispensabilă a bunei și cit mai 
îndelungatei folosiri a aparaturii de 
acest gen, a evitării unor importuri, 
ne-a răspuns ing. Tănase Drumuș. 
In atenția noastră au stat aparatu
rile de uz general, întilnite în dota
rea mai fiecărui laborator, dar și 
alte genuri de utilaje, cu destinații 
mai speciale. Am avut in ve
dere peste 90 de unități de cer
cetare, cu specific divers — labora
toare, centre, institute — și aflate 
la diverse nivele de efectuare a in
vestigațiilor : departamental, acade
mic, universitar etc. S-a analizat si
tuația a aproape 2 300 de aparate, 
fiecare valorind peste 50 000 de lei.

Economistul Radu Girlan a precizat 
că, incă din primele evaluări ale re
zultatelor, a reieșit îă o parte din 
aparatele avute in vedere erau de
fecte. S-a trecut, deci, la analize su
plimentare, privind implicațiile mai 
profunde ale acestei situații, in alte 
40 de unități de cercetare (totalul se 
ridică acum la 130).

— Cu ce concluzii ?
— Ca economist, am putut aprecia 

pierderile importante pentru econo
mia națională care decurg de aici : 
prin neparticiparea respectivelor a- 
parate la cercetările in curs, prin a- 
mortismentele ce se plăteau inutil 
pentru nefoloslrea lor...

— Iar dumneavoastră, tovarășe 
Drumuș ?

— Am întrevăzut, dincolo de ac
cidente, resorturile organizatorice 
ale unei asemenea anomalii. Astfel, 
pe de o parte, potrivit legii valorifi
cărilor metrologice, aparaturile de

măsură și control vizate de această 
lege pot fi reparate, verificate și 
etalonate numai in ateliere autorizate 
și în anumite termene. Or, cu excepția 
Institutului de metrologie șt a altor ci- 
torva mari unități (Institutul de fi
zică atomică, Institutul de cercetări 
chimice etc.) nucleele de cercetare 
nu dispun de asemenea ateliere, ci, 
evenutal, de un.„responsabil cu „pro
blemele de metrologie", care 6e ocu
pă cu evidența verificărilor și repa
rațiilor, conform instrucțiunilor le
gale. Unitățile științifice sint obli-

unde de asemenea au fost puse pe 
poziții de „așteptare".

• Calitatea reparațiilor este, în 
unele cazuri, necorespunzătoare.

R. G. : — în această situație se 
află aparatele de stabilizare — re
dresare „reparate" de cooperativa 
„Radio-Progres" pentru Institutul de 
biochimie, sau aparatele de tensiune 
trimise, în același scop, de Institutul 
de endocrinologie la Întreprinderea 
industrială „Tehnica medicală".

Institutul de cercetări pentru elec
tronică $1 tehnică de calcul, Institu
tul de cercetări șl proiectări pentru 
industria electrotehnică și altele. 
Chiar Institutul de metrologie (mu
tat recent intr-un local nou, mult 
mai încăpător) și-ar putea dezvolta 
capacitățile de reparații.

— După cite înțelegem, v-ați re
ferit pină acum la problemele ridi
cate de repararea aparaturii supuse 
legislației metrologice. Ce se întim- 
plă cu aparatura care nu intră în a- 
ceastă categorie ?

AȘA CUM ESTE ÎNTREȚINUTĂ, 
ATU DE LUNGĂ ESTE SI VIATA 

aparaturilor de investigație științifică
gate deci să efectueze in exterior 
lucrările respective, ceea ce ne-a 
făcut să ne îndreptăm atenția spre 
relațiile dintre aceste unități și cele 
care răspund de întreținerea apara
turilor...

Pe acest tărim s-au putut constata 
destule „defecțiuni". Le redăm așa 
cum au fost ele sintetizate în mate
rialele C.N.Ș.T.-ului, rugindu-i pp 
interlocutorii noștri să le ilustreze cu 
situații concrete.
• Termenele in care se execută 

reparațiile sint foarte lungi, datori
tă, in principal, capacității reduse a 
unităților autorizate.

T. D.! — Aceste termene ajung 
in multe cazuri, la o jumătate de an 
și chiar mai mult. După ce au stat 
un an întreg la cooperativa „Radio- 
Progres", o serie de aparate ale In
stitutului de cercetări și proiectări 
pentru industrie electrotehnică au 
fost transferate la o altă unitate, în
treprinderea pentru reparații și mo
dernizări de instalații energetice,

• Unitățile științifice nu cunosc 
in întregime rețeaua unităților ce se 
ocupă cu astfel de reparații.

R. G. : — De aici, solicitarea ne- 
judicioasă a unităților de reparații 
existente : unele sint supraaglome
rate, iar altele nu prea au cu ce 
să-și facă planul...

T. D. : — Deși aceste unități ră- 
min, in mare judecind, insuficiente 
pentru volumul actual de lucrări, 
există, totuși, multiple posibilități de 
extindere a capacităților de reparații, 
chiar in condițiile actuale.

— Pe ce căi ?
— Prin completarea dotării unor 

institute cu utilajele și specialiștii 
necesari. Avâm In vedere aici unități 
mari, in care astfel de operații au 
devenit curente.

—- Ne puteți numi citeva ?
— Firește : Institutul de cercetări 

pentru mecanizarea agriculturii, care 
dispune și de un mic nucleu metro
logic, Institutul de fizică atomică,

— Intervin citeva elemente dem
ne de a fi avute in vedere, ne-a răs
puns ing. Tănase Drumuș. în pri
mul rind, caracterul imprevizibil al 
reparațiilor necesare, generat de 
specificul activității de cercetare și 
utilizarea neuniformă (in timp și ca 
sarcini) a aparatelor...

— Ce presupune aceasta, după o- 
pinia dv. ?

— A insista pe îmbunătățirea în
treținerii, pentru a amina șl evita, pe 
cit posibil, reparațiile. Un alt factor 
de condiționare e reprezentat de di
versitatea lucrărilor de reparații, că
rora le va fi supus pină la urmă 
orice aparat, chiar bine folosit E ne
voie, deci, de un personal de intre
ținere și reparare cu o pregătire 
complexă, dat fiind specificul apa
raturilor existente într-o unitate sau 
alta. Trebuie să ținem seama și de 
ponderea încă foarte mare a apara
telor provenite din import (circa 70 
ta sută), ceea ce presupune menți
nerea relațiilor cu firmele furnizoare 
pentru obținerea pieselor de schimb 
neprocurabile pe alte căi.

— La această categorie de apara
te provenite din Import, ce anume, 
probleme vi se par a avea o impor
tanță mai deosebită ?

— Reducerea termenelor la procu
rare a pieselor de schimb și reduce
rea duratei reparațiilor in general, 
mai ales după trecerea perioadei de 
garanție, ne-a răspuns economistul 
Radu Girlan. Unitățile științifice in
teresate sint silite nu o dată să aș
tepte peste un an, din cauze ase
mănătoare celor amintite la apara
tele supuse legii metrologice, cărora 
li se adaugă dificultățile aprovizio
nării din import. Și totuși, posibili
tățile interne nu lipsesc. în unele 
unități, prin simple măsuri organi
zatorice, s-ar putea spori capacitățile 
de reparare a aparaturilor de acest 
gen și pentru terți : prin utilizarea 
eficientă a timpului de lucru din 
schimbul unu, in cadrul generalizării 
schimbului doi complet sau redus, 
prin recrutarea de personal de între
ținere (de pildă, in cazul agregate
lor frigorifice de la Institutul „Pas
teur"). Voi 'mai aminti, aici, utilita
tea intensificării preocupărilor pen
tru asigurarea acestor lucrări —• de 
la unitățile de producere și, repa
rare a unor asemenea aparaturi din 
țară sau străinătate — prin utiliza
rea mai largă a contractelor „ser
vice" cu firme străine. Unele expe
riențe pozitive recente i-au șl do
vedit utilitatea...

★

în încheiere, să reținem citeva 
concluzii practice. Sondajul demon
strează utilitatea transferării activi
tății de reparare a aparatelor la u- 
nitățile de cercetare de profil, crein- 
du-se, in acest scop, condițiile nece
sare pentru utilizarea intensivă a 
bazei materiale existente. Evident, 
nu se poate încă renunța la efectua
rea reparațiilor în unitățile indus
triale sau cooperatiste, dar numai 
in măsura in care cerințele respec
tive nu pot fi satisfăcute de unitățile 
de cercetare. Aceste căi ar avea ca 
urmare : o scurtare a duratei re
parațiilor ; ameliorarea calitativă a 
acestora (prin efectuarea lor în uni
tăți cu un nivel tehnic elevat) ; uti
lizarea mai eficientă a bazei mate
riale din unitățile științifice și, deci, 
crearea unor noi surse de venituri ; 
sporirea, in favoarea unităților de 
cercetare, a contribuției pe care a- 
cestea o vor avea la soluționarea în
treținerii și reparării fondului gene
ral de aparatură existent. Este o 
perspectivă conformă indicațiilor 
partidului de a se asigura o fructifi
care superioară, multilaterală, a po
sibilităților de care dispune rețeaua 
națională de cercetare științifică.

Teodor CAZACU



SC1NTEIA — joi 16 septembrie 1971 PAGINA 5

faptul; 
divers!
Confesiuni 
arheologice
Cu o caria unor săpături efec- I 

tufite de Muzeul de istoric I 
Rimnicu-VIlcea și Institutul de ■ 
arheologie din Capitală, in co- I 
muna Riureni (Vil cea) a fost I 
descoperită o necropolă deose
bit de importantă, datind din I 
secolele al V-lea și al IV-lea I 
i.e.n. Din cele 40 de morminte • 
dezvelite a fost scos un bogat i 
material arheologic : ceramică, I 
fibule de bronz și fier. Insem- | 
nătatea descoperirii este confe
rită insă de un alt element. Ma- I 
terialele scoase la iveală cu a- I 
cest prilej relevă un aspect * 
nou, diferit de cele cunos- I 
cute in această zonă prin sâpă- I 
turile efectuate anterior la Feri- I 
Rele. Rămine ca cercetările ul- . 
terioare să precizeze trăsăturile I 
acestui nou tip de cultură pri- I 
milivă, lucru ce va aduce noi 1 
contribuții Ia cunoașterea popu- I 
lațiilor din spațiul carpato-du- I 
nărean.

Delegația de activiști ai P.C.R.
s a întors din R.S.F. Iugoslavia

Delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, conduși dc 
Ion Stoichlci, adjunct de șef de Sec
ție la Consiliul Economic, care, la 
invitația Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a făcut o vizită 
in schimb dc experiență in R.S.F.

Iugoslavia s-a inapoiat miercuri seara 
in Capitală. La sosire, pe aeroportul 
Bftnrasa, delegația a fost salutată de 
activiști de partid, precum și de 
membri Ri Ambasadei R.S.F. Iugo
slavia la București.

(Agerpres)

Vizitele delegației Partidului
Conservator din

Delegația Partidului Conservator 
din Marea Britanie, alcătuită din 
baroness Emmet of Amberley, mem
bră a Camerei Lorzilor, președinta 
Biroului relațiilor externe al partidu
lui, sir Michael Frasir, prim-locțiitor 
al președintelui partidului, și John 
Hall, membru al Camerei Comune
lor, președintele Grupului britanic al 
Uniunii Interparlamentare, care se 
află intr-o vizită in țara noastră, și-a 
continuat miercuri seria contactelor 
cu oficialități române.

La Ministerul Afacerilor Externe,

CRONICA
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. se numește in func
ția de președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

★
Prin decret nl Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Mihai Marinescu, vicepre
ședinte nl Consiliului de Miniștri, se 
numește și in funcția dc ministru al 
aprovizionării tehnlco-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor ■ 
fixe.

(Agerpres)
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fotbal: CUPELE EUROPENE
INTERCLUBURI

spectacol și goluri multe la Arad

Marea Britanie
oaspeții, însoțiți de Denis Seward 
Laskey, ambasadorul Marii Britanii 
la București, au avut o Întrevedere 
cu Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului. Membrii delegației au fă
cut apoi o vizită la Ministerul Tu
rismului, unde 6-au intilnlt cu Mihai 
Părăluță, adjunct al ministrului.

La amiază, cu prilejul vizitei in 
țara noastră a delegației Partidului 
Conservator din Marca Britanie, am
basadorul Marii Britanii la București 
a oferit un dejun.

(Agerpres)

Lucrările Congresului național
de microbiologie

INFORMAȚII
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

A MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII 
PUBLICE ȘI SECURITĂȚII 

SOCIALE DIN FRANȚA

U.T. A Austria Salzburg 4-1

Vînatul era... 1 
vînător

Doi vlnătorj din comuno Al- 
maș (Arad) — Cornel Iacob și 
Igna Tomuțâ — stăteau la pindâ 
in marginea unui lan de porumb 
in punctul numit Cotuț. pe valea 
Rădeștilor. Tot așteptind să le 
pice vînatul, s-au sucit și s-au 
invirtiț pină cind lui Cornel 
Iacob i s-a părut că aude un 
fițiit suspect in lan. A dus arma 
la ochi și a tras. în loc de vinat. 
a constatat insă că-l impușcase 
pe celălalt vinător. Din fericire. I 
rănitul a fost internat de urgen- I 
ță la spitalul din Gurahonț și | 
scos în afara oricărui pericol. . 
Pină la terminarea cercetărilor I 
insă, vinătorul neatent a rămas I 
fără pușcă.

începind de miercuri dimineața, 
Bucureștiul găzduiește cel de-al II-lea 
Congres național de microbiologie 
medicală, organizat de Uniunea So
cietăților de Științe Medicale.

La această manifestare științifică 
participă aproape 500 medici micro- 
biologi din institutele de cercetări, 
epidemiologi, farmaciști, cadre di
dactice din țară, precum și numeroși 
specialiști din 14 țări ale Europei, 
Asiei și America.

După cuvintul dc deschidere, rostit 
de prof. dr. Ion Mesrobeanu, pre-

ședintele comitetului de organizare, 
congresul a fost salutat de Mihai 
Aldea, adjunct al ministrului sănă
tății, acad. Aurel Moga, președintele 
Academiei de Științe Medicale, și 
prof. dr. Valerian Popescu, președin
tele U.S.S.M.

Timp de trei zile, participanții vor 
dezbate probleme privind germenii 
cu patogenitate condiționată, temă 
căreia ii sint consacrate peste 200 de 
comunicări științifice.

(Agerpres)

Depoluare 
rentabilă

în procesul de fabricare a fe- I 
nolului prin procedeul sulfonârii 
benzenului rezulta un reziduu 
care punea grele probleme între
prinderilor. producătoare irt. .cp_ 
privește distrugerea sa, fiind o 
substanță cu efecte poluante 
deosebite. Iată insă că, după nu
meroase cercetări de laborator, 
combinate cu experiențe practi- I 
ce, doi salariați ai Combinatului I 
chimic din Făgăraș — ing. Radu ' 
Strimbu și ing. Vasile Panteli- 
mon — au reușit să dea rezi
duului o întrebuințare practică. 
In urma combinării acestuia cu 
formaldehidă și in prezența unor 
catalizatori, ei au realizat un 
liant fenolic destinat incleierii 
plăcilor fibrolemnoase și a pla- I 
cajelor sau. prin impregnarea I 
unor țesături, la obținerea ba- I 
chelitei textile. Brevetată, inven- 1 
ția celor doi ingineri făgărășeni I 
are toate șansele, dată fiind I 
rentabilitatea sa, să intruneas- | 
că... adeziunea tuturor intreprin- . 
derilor care fabrică amintitul I 
produs.

Iresponsa
bilitate

într-una din zilele trecute. I 
loan Bour din satul Sărmășel | 
(Cluj) conducea pe un drum 
necirculabil un autoincărcător a- 
părtinitor șantierului de con
strucții din Cimpia Turzii. Con
ducea. este doar un fel de a spu
ne. Pentru că nu avea nici califi
carea necesară, nici permis in 
acest sens. La un moment dat. . 
a trebuit să manevreze autoin- I 
cărcătorul înapoi. In acest tijnp | 
a lovit ți rupt un stilp de tele
graf. care a căzut peste minorul I 
Iosif Ulesan, aflat in trecere pe I 
acolo. In urma acestui accident. I 
copilul a încetat din viață. O in- i 
timplare care nu este tocmai... I 
intimplare. De aceea, ancheta | 
aflată in curs va trebui să sta- 
bilească răspunderile celui ce I 
s-a urcat pe autoincărcător fără I 
a avea calificarea necesară si 1 
ale celor ce i-au încredințat con- I 
ducerea lui in astfel de condiții. I 

Să se facă
lumină!

De la o vreme, in tot mai i 
multe case din diferite localități I 
ale județului Teleorman se ve- | 
deau seara instalații de lumină 
fluorescentă. De unde să fi fost I 
procurate 7 Zilele trecute a fost I 
organizată o acțiune de control 
care a făcut lumină și in jurul I 
acestui semn de întrebare : in- I 
sUlațiile in cauză — așa cum au | 
declarat posesorii lor — „au fost . 
cumpărate" de la diferiți ihdi- I 
vizi care le sustrăseseră de pe | 
șantiere. Tn această situație, toa- 
te becurile procurate pe o ast- I 
fel de cale au fost confiscate. I 
Pină acum valoarea lor depă- I 
șește citeva zeci de mii de lei. 
Dar inventarul încă nu s-a ter
minat. E de așteptat deci ca, 
merglndu-se mai departe pe a- 
cest fir, să fie depistate și alte 
instalații similare. Nu de alta, 
dar lumina trebuie să ajungă si 
pină la ..sursa" de unde provin | 
ele. $i va ajunge !

Rubrică redactată de ;
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU
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meție pe jos
’ Acestor turiști

Pentru turiștii
de pe meleagurile arădene

In ultimii ani. in județul Arad 
s-au pus in valoare noi zone de 
agrement, de odihnă și trata
ment. In actualul sezon de toam
nă, turiștilor care poposesc pe 
meleagurile acestui județ li se 
asigură condiții optime de ca
zare și masă. Astfel, stațiunea 
balneo-climaterică Moneasa. care 
și-a ciștigat un bun renume prin 
calitatea serviciilor prestate, 
precum și pentru frumusețea 
cadrului natural, este în măsură 
să creeze oricui posibilități de 
odihnă, tratament și recreere 
plăcută. Aceleași condiții le oferă 
stațiunea și iubitorilor de dru- 

/ . .5 sau cu mașina.
Acestor turiști lî'se recomandă,

de exemplu, excursii la „Peștera 
liliecilor", la cabana Izoi, situată 
la cota 1 000, la vestigiile unei 
vechi cetăți etc.

O dată cu venirea iernii, in 
județ se vor deschide și pirtii 
de schi. în plus, cei porniți spre 
Moneasa, la volanul automobi
lului. vor beneficia de o șosea 
asfaltată. Condiții asemănătoare 
oferă și stațiunea balneară Li- 
pova. Apele curative de aici sint 
mult solicitate, in special in 
afecțiuni cronice cardio-vascu- 
lare și hepatice.

Miercuri scară a sosit in Capitală o 
delegație a Ministerului Sănătății Pu
blice și Securității Sociale din Fran
ța, condusă de ministrul Robert 
Boulin, care, la invitația Ministerului 
Sănătății din țara noastră, va face o 
vizită in România. La sosire, pe aero
portul Otopeni, oaspeții au fost in- 
timpinați dc Dan Enfichescu, minis
trul sănătății, și de alți membri ai 
conducerii ministerului.

Au fost prezenți Picrre Pelen. am
basadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Delegația Ministerului Industriei 

Chimice, condusă de ministrul Mihail 
Florescu care, la invitația Ministeru
lui Industriei Chimice din U.R.S.S., a 
făcut o vizită in Uniunea Sovietică, 
s-a inapoiat miercuri seara in Capi
tală. La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Industriei Chimice, pre
cum și V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

★
Miercuri seara a plecat spre Sofia 

colectivul Teatrului de Comedie pen
tru a întreprinde un turneu în cadrul 
planului de colaborare culturală din
tre țara noastră și Bulgaria. Artiștii 
bucureșteni vor prezenta trei specta
cole la Sofia și alte trei la Varna cu 

următoarele piese : ..Croitorii cei mari 
din Valahia" de Alexandru Popescu, 
„Dispariția lui Galy Gay" de Bertolt 
Brecht și ..Cher Antoine" de Jean 
Anouilh. Piesele, care reunesc în dis
tribuții pe unii dintre cei' mai repre
zentativi actori ai teatrului, sint puse 
in scenă de tegizorul Lucian Giur- 
chescu, in decorurile semnate de Dan 
Nemțeanu.

Un stadion arhiplin — peste 25 000 
de spectatori — a urmărit ieri, la 
Arad, debutul victorios al echipei 
locale U.T. Arad in competiția inter
națională „Cupa U.E.F.A.". Jucătorii 
arădeni au prestat un fotbal de cali
tate, uneori strălucitor, invingind cu 
scorul de 4—1 (2—0) apreciata echipă 
F.C. Austria din Salzburg. Scorul a 
fost deschis In minutul 34, cind Kun 
II, driblînd apărarea directă și apoi 
portarul, a înscris din apropiere. 
Oaspeții au beneficiat in minutul 36 
de un penalti, care fiind slab execu
tat nu a putut fi transformat. Grasser 
a șutat „telefonat" și portarul Vidac 
a respins balonul cu piciorul. în mi
nutul 44, gazdele au marcat al doilea 
punct prin Broșovschi. Oaspeții au 
redus din handicap in minutul 47. 
cind balonul expediat de Ritter nu a 
putut fi blocat de Vidac. Fotbaliștii 
arădeni au înscris cel de-al treilea 
gol in minutul 57 prin Both, care 
a reluat spectaculos o centrare a Iui 
Broșovschi. Cel de-al patrulea punct

al echipei gazdă a fost marcat de Do- 
mide In minutul 68.

Arbitrul grec H. Mlskas n condus 
următoarele formații : U.T. Arad : 
Vidac—Birău, Lereter, Pojonl, Po- 
povicl, Pctescu, Broșovschi, Domldc, 
Sima, Kun, Both.

Austria Salzburg : Puchegger, Fllz- 
moser, Malrhubcr, Winkclnauer, Lo- 
rionows, Hlrnschrodt, Hala. Libuda, 
Grasser (Blusch), Ritter, Weidinger 
(Stadler).

Returul va avea loc la 29 septem
brie la Salzburg.

Cinci minute după meci
Nicolae Dumitrescu : (antrenor 

U.T.A.) : „După meciul de etapă, 
care l-am văzut in Austria, am fost 
in măsură să declar inaintea con
fruntării noastre cu Austria Salz
burg: «trebuie să ciștigăm la o dife
rență de 3 puncte, avantaj ce-1 con
sider suficient pentru a ne califica 
în condițiile în care băieții vor fi 
in forma lor obișnuită». Și am ciști
gat exact la această diferență. îm
părtășesc. acum, după meci, nu nu
mai legitima satisfacție a învingăto
rilor, dar și satisfacția dc a putea 
conta pe o formație care știe să se

mobilizeze, știe să dea ceea ce cer 
antrenorii".

Eric Hoff : (antrenor Austria Salz
burg) : „Am căutat să imprim un joc 
de contracarare a fazelor de atac ale 
echipei românești incă din faza in
cipientă. Mecanismul schemei pres
tabilite nu a funcționat, insă, con
form așteptărilor. De aceea am ope
rat și unele schimbări. Inutile, insă. 
Nu toți componenții formației au dat 
randamentul scontat. Cred, totuși, că 
vom reface handicapul și ne vom 
califica".

(Agerpres)

vremea

După un meci de slabă factură tehnică

Spartak Trnava 0-0

Gabriel GOIA
corespondentul „Scînteii'

Abonamente la ziare
și reviste pentru tineret

O dată cu începerea anului 
școlar 1971/1972, potrivit virștei 
și preocupărilor, elevii se pot 
abona la numeroase publicații, 
printre care : Scînteia tineretu
lui, Tinârul leninist, Viața stu
dențească, Amfiteatru, Știință și 
tehnică. Ifjumunkâș, Cutezătorii, 
Jobarât, Luminița, Napsugar, 
colecția Povestiri științifico-

fantastice, Educația pionierească, 
Gazeta matematică. Matematikai 
lapok. Revista de fizică și chi
mie etc.

Abonamentele se pot face prin 
oficiile P.T.T.R., factorii poștali 
și difuzorii de presă din școli 
și facultăți, Iar publicațiile pre
ferate vor putea fi primite cu 
începere de la 1 octombrie.

(Urmare din pag. I)

Intei locutorul nostru a- 
tingea astfel una din pro
blemele principiale ale for
mării cadrelor. Meseria nu 
se mai „fură", ca odinioară. 
Muncitorul in devenire nu 
mai este lăsat stingher, să 
lupte și să învețe meserie 
doar prin propriile sale mij
loace. Firește, pasiunea 
pentru meserie este și ră
mine importantă. Determi
nant, Insă, este ajutorul co
lectivului. în zilele noas
tre. cind sarcinile produc
ției materiale sint mult su
perioare și mai complexe — 
și actualul cincinal este 
mărturia cea mai elocven
tă — întrajutorarea in mun
că și circulația largă a ex
perienței pozitive, pe toate 
planurile, capătă o însem
nătate deosebită.

La izvorul experienței 
colective, omul se formează 
nu numai profesional, dar 
și etic, Un fapt, o Intimpla
re petrecută in aceeași bri
gadă despre care vorbim, 
reține atenția. Marian 
Achim, un tinâr montor in 
virstă de 19 ani, s-a ridicat 
decis intr-o ședință de 
grupă sindicală criticind pe 
șeful brigăzii pentru o a- 
nume „părtinire". A cerut 
expres ca tinerii să fie tre- 
cuți prin rotație la toate ge
nurile de lucrări. Șeful bri
găzii. Aurel Matei, s-a în
tors spre locțiitorul 6ău spu- 
nindu-i : „Ce zici de el ? Va 
fi așa cum il creștem noi : 
dirz și deschis". Și a anun
țat pe loc că va aplica pro
punerea tinărului. Iar Ma
rian avea să explice după 
ședință : „l-am spus des
chis părerea mea, pentru că 
știu bine că nu-i un om rău 
și ranchiunos". Rețineți sti
mulentul? într-un colectiv 
omogen, condus de un om 
cu spiritul dreptății, unde 
există un climat tovărășesc, 
oamenii iși spun deschis pă
rerile. le confruntă, ajung 
la conduzil utile. Și asta 
are o mare importanță pen
tru educarea In spirit 
muncitoresc a tinerilor ve
niți in Întreprindere.

Așadar, succesele unui 
colectiv, fie că este vorba 
de o brigadă, de o secție sau 
de o întreprindere, iși au 
obirșia nu numai in ferma 
hotărlre și munca fără pre
get a oamenilor pentru în-

făptuirea politicii partidului 
nostru, dar și in climatul de 
muncă statornicit — un cli
mat de colaborare și întra
jutorare, de interese comu
ne pentru bunul mers al 
treburilor generale, de sti
mă și respect pentru perso
nalitatea individului.

A-ți crește „omul — sau 
oamenii — de schimb", a te 
îngriji de pregătirea lor 
sub toate aspectele, pe toate 
planurile, a le cultiva con
știința, sentimentul răspun
derii, a le transmite tot ce 
al mai bun ca experiență, 
tot ce știi și ai învățat mai

Ieri in țară : vremea a fost răco
roasă cu cerul variabil, mai mult no- 
ros. Au căzut ploi locale și izolat bur
nițe in Bărăgan și jumătatea de sud- 
est a Moldovei, in prima paț-te a zi
lei. In cursul după-amiezii a început 
să plouă in Banat, sudul Transilva
niei, nordul și sudul Olteniei și in 
zona Munților Apuseni. Vintul a su
flat slab, pină la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 14 
grade la Odorhei, Baraolt, Bozovici, 
Plopana și 23 grade la Sf. Gheorghe- 
Deltă. în zona de munte, local, s-aDeltă. în zona de munte, 
semnalat ceață.

Timpul probabil pentru 
17, 18 și 19 septembrie. 
Vremea va fi răcoroasă, 
noaptea și dinrneața. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai pronunțate 
la începutul iniervalului. Vor cădea 
ploi cu caracter local, îndeosebi in 
zona de deal și munte. Vintul va su
fla slab pină la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 4 
și 14 grade,, iar maximele intre 15 și 
25 grade. In București : vreme răco
roasă, mai ales noaptea și dimineața. 
Cerul va fi variabil, cu innorări mai 
pronunțate la începutul intervalului, 
cind va ploua. Vint in general slab. 
Temperatura ușor variabilă.

de pe noua platformă in
dustrială a orașului Buzău 
a ajuns, înaintea prevederi
lor celor mai optimiste, să 

lucreze la parametrii proiec
tați. Succesul acesta incon
testabil. obținut intr-un oraș 
pină atunci neindustriali
zat, a surprins. Dar a sur
prins numai pe cei ce nu 
cunoșteau bine trăsăturile 
definitorii ale clasei noastre 
muncitoare, rolul ei de cla
să conducătoare in societa
te, deplina sa angajare in 
lupta pentru înflorirea pa
triei socialiste, preocuparea 
sa pentru extinderea expe-

zilele de 
In țară : 
mai ales

Aproape 40 000 de spectatori erau 
prezenți, ieri după-amiază, in tribu
nele stadionului ,,23 August" pentru a 
asista la debutul dinamoviștilor bucu- 
reșteni in „Cupa campionilor euro
peni". Nu era duminică. Dinamo fu
sese învinsă sîmbăta trecută in cam
pionat — și. in general, nu strălu
cește. Nici Spartak Trnava nu se 
recomanda prin ceva deosebit, ama
torii de fotbal din București fiind la 
curent cu faptul că formația oaspe a 
pășit cu stingul in sezonul oficial de 
toamnă, zbătindu-se in campionatul 
cehoslovac pe undeva prin partea de 
jos a clasamentului. Și, totuși, lume 
era foarte multă, așa cum am spus. 
Pentru că fiecare știa că merge la un 
duel a două echipe campioane în fot
balul din țările lor și era de sperat 
că acest duel va oferi un spectacol 
pe măsura titlurilor deținute.

N-a fost spectacol, n-au fost nici 
goluri, nici victorie, ci doar un chinuit 
0—0 pe care echipele și l-au smuls 
una alteia !

Rememorind fazele partidei, dina- 
moviștii se vor gîndi desigur la ma
rile ratări ale lui Sălceanu din minu
tele 27 și 33, cind, din imediata apro
piere a porții lui Geryk, a irosit po
ziții optime de a înscrie, la acțiunea 
ratată de Doru Popescu, la începutul

reprizei a doua. Ia intervențiile inspi
rate ale portarului Geryk, cind a pa
rat șuturile lui Lucescu și Dumitra- 
che, amindouă jumătăți de goluri. Și 
poate iși vor spune că, in general, au 
dominat teritorial această intîlnire. 
Toate acestea sint adevărate, dar sint 
momentele de vîrf ale activității lor in 
acest meci și a rămine la ele nu ser
vește nimănui.

Semieșecul înregistrat exprimă, de 
fapt, stările de lucruri din această 
formație : discrepanțele de valoare 
dintre componenții săi, insuficienta 
organizare a jocului, insuficienta for
mă sportivă a majorității celor care 
au luat ieri parte la joc. Tocmai in 
raport cu dezorientarea care domnea 
in rindurile bucureștenilor, au apă
rut atit de clare intențiile oaspeților: 
un joc egal indiferent de mijloace 
sau, eventual, o victorie „ciupită" pe 
contraatac. Ceea ce din punctul lor 
de vedere și al condițiilor de compe
tiție — de ce să n-o recunoaștem — 
erau lucruri greu de reproșat. Capaci
tatea de a se organiza exact in func
ție de scopurile propuse — demon
strația pe concret că știu ce vor și 
știu cum să obțină ceea ce vor — a 
fost singurul argument valabil prin 
care Adamec și colegii săi ne-au con-

vina că reputația echipei lor nu este 
gratuită. Dacă Dinamo ar fi evoluat 
intr-adevăr ca o echipă care pleacă 
decisă, din start, spre „Cupa campio
nilor", atunci am fi considerat argu
mentul oaspeților ca fiind suficient 
pentru totul. Or, așa cum s-au desfă
șurat lucrurile... am apreciat, la ni
velul partidei, puterea de muncă a 
lui Kuna, Hrusecky, Majernik, Va- 
radin și eficiența intervențiilor lui 
Geryk.

în concluzie, să spunem că me
ciul a fost de slabă factură tehnică, 
departe de ceea ce așteptau specta
torii și telespectatorii de la cele două 
echipe, de la protagoniștii lor. Retu
rul jocului se va disputa la 29 sep
tembrie latTrnava. Meciul a fost ar
bitrat de austriacul PAUL SCHIL
LER, căruia i s-au aliniat următoa
rele formații :

Dinamo București: Andrei — Che- 
ran. Nunweiller III, Sătmăreanu II. 
Deleanu — Dinu, R. Nunweiller — 
Sălceanu, Lucescu, D. Popescu (Du- 
mitrache), Fl. Dumitrescu (Hajdu).

Spartak Trnava: Geryk — Dobias. 
Majernik, Hagara, Varadin — Masrna, 
Kuna — Adamec, Frandel, Hrusecky, 
Kabat.

Valentin PAUNESCU

Doar grație unui

Fotbaliștii napolitană au început 
foarte tare partida, incercind să dea 
o lovitură chiar din start. In primul 
minut, linia fundașilor bucureșteni 
este depășită și Macchi rămine față 
în față cu Răducanu la ...limita ca
reului de 16 m. Golul pare iminent, 
dar masivul portar giuleștean inter
vine cu succes, inlăturind pericolul 
și dind, în același timp, încredere 
coechipierilor săi, care se regrupea
ză și încearcă să potolească furia 
napolitanilor printr-o țesătură de

de crearea și dezvoltarea 
rapidă a bazei tehnico-ma- 
teriale a societății, ci și de 
perfecționarea continuă a 
relațiilor dintre oameni. 
Pentru că numai o activi
tate conștientă, bazată pe 
identitate de interese, pe 
eforturi îngemănate, pe în
trajutorare tovărășească, 
asigură succesul, 
buzoiană numără 
de fruntași in 
rea socialistă și 
crește lingă sine cite un 
vlăstar care să preia șta
feta și să ridice mai depar
te prestigiul întreprinderii.

Uzina 
azi 320 

intrece- 
fiecare

„CINE Șl CUM
VĂ CONTINUĂ
IN MESERIE?"
.A

bine — lată o datorie de 
cinste, o minunată obliga
ție față de toți ai tăi. Șl, in 
același timp, un izvor de 
satisfacție și bucurie perso
nală : acela de a ști că 
ceea ce ai făcut rămine pe 
miini bune, va fi continuat 
cu vrednicie. Așa cum o- 
mul, ca individ, este ne
muritor prin fiii săi, tot 
așa munca, creația fiecăruia 
din noi devin nemuritoare 
prin grija cu care ne creș
tem continuatorii.

Principiul întrajutorării 
in muncă, principiu propriu 
clasei noastre muncitoare și 
verificat In practică de-a 
lungul anilor, se manifestă 
nu numai pe treapta forma
țiunilor de producție din u- 
zine, dar și pe un plan mult 
mai larg. Construită în cin
cinalul precedent, Uzina de 
sirmă și produse din sîrmă

rlenței Înaintate și forma
rea noilor cadre, consecven
ța ei in realizarea politicii 
partidului. Muncitori de 
înaltă clasă, veniți tempo
rar de la alte uzine cu tra
diție, din Galați, Cimpia 
Turzii, București. Roman 
și din alte centre industria
le, au lăsat în urma lor. la 
plecare, in uzina buzoiană, 
un puternic detașament de 
muncitori locali, perfect in
tegrat in rindurile clasei 
muncitoare ; o organizație 
de partid dinamică; oameni 
cu o concepție înaintată, 
strins uniți prin aceleași 
Idealuri.

E normal ca lucrurile să 
se petreacă astfel. în misiu
nea lor istorică de făurire \a 
unei societăți noi, întemeia
tă pe coordonatele deplinei 
echități sociale, comuniștii 
s-au preocupat nu numai

Dovadă că ridicarea celor 
rămași în urmă, creșterea 
noilor muncitori, nu numai 
ca buni meseriași, dar și ca 
oameni cu o conștiință îna
intată. muncitorească, în
tr-un cuvint acțiunea de 
formare complexă a cadre
lor oferă cel puțin tot 
tea satisfacții durabile 
oferă creația materială.

Desigur, acesta este 
proces in care nu toate 
crurile merg perfect. Unul 
dintre fruntașii uzinei, tre- 
filatorul Ion Moraru, spu
nea: „Mai avem in prezent 
colective — brigăzi și echi
pe — unde sint și oameni 
care lucrează sub normă. Se 
înțelege că nu ne împăcăm 
de fel cu această stare de 
lucruri. Pretutindeni se fac 
eforturi susținute pentru ri
dicarea celor rămași in 
urmă. Este o problemă ma-

ati- 
cite
un 
lu-

autogol

joră care ne interesează pe 
toți". Iar secretarul comite
tului de partid al uzinei, 
ing. Eugen Sandu, avea să 
adauge : „Vina nu aparți
ne numai celor ce lucrează 
sub normă. N-ar fi drept 
să-i scoatem țapi ispășitori. 
Este vorba și de o anumită 
dereglare a sistemului de 
transmitere a experienței ; 
de mentalitatea greșită a 
unor virstnicl care consideră 
că experiența la care au a- 
juns este un bun al lor și 
numai al lor. Pe drept cu- 
vint arăta secretarul gene
ral al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
că trebuie să perfecționăm 
prin toate mijloacele rela
țiile dintre membrii societă
ții noastre. Și ne gindim, în 
primul rlnd, la relațiile de 
întrajutorare tovărășească 
în muncă".
.După cum se vede, gene- 
\izarea experienței îna

intate, in scopul ridicării 
celor rămași în urmă la ni
velul fruntașilor in între
cere. nu-i numai o proble
mă dp conștiință ; n-are nu
mai un rol formator, educa
tiv. E drept, pe plan social 
ea duce la sudura intre oa
meni, intre generații, la o 
viziune mai largă, socială, 
a fiecăruia dintre membrii 
unui colectiv. Dar nu tre
buie să uităm că răspîndi- 
rea experienței înaintate a 
fruntașilor întrecerii socia
liste se traduce șl se con
cretizează într-un spor de 
producție, de productivita
te și de calitate în folosul 
întregii societăți. Aceasta 
este una dintre rațiunile 
majore pentru care organi
zațiile de partid, comite
tele sindicatelor din între
prinderi au datoria să in
tensifice schimbul de expe
riență la toate nivelurile. 
Acum, cind exigențele puse 
de partid în fața fiecărui 
colectiv de Întreprindere 
sint mari și vor crește in 
continuare, cind poporul 
nostru are de îndeplinit, in 
cadrul actualului cincinal, 
obiective de o Însemnătate 
hotăritoare pentru progre
sul economic și social al ță
rii, ridicarea generală a 
oamenilor muncii la nivelul 
experienței de producție a 
celor mai buni dintre ei a 
trecut, incontestabil, pe 
primul plan in preocupările 
noastre de ansamblu.

pase la mijlocul terenului, pase al 
căror dispecer este Dumitru. De alt
fel. după zece minute, Rapid exe
cută prima lovitură la poartă a par
tidei, obținînd imediat și un corner. 
Reprezentanții noștri au reușit să 
echilibreze disputa, ba, mai mult, 
să contraatace periculos. Angelescu 
are o mare ocazie de gol în min. 15, 
cind se află singur cu Zoff, care il 
blochează. Momentul de virf al ac
tivității rapidiștilor va fi excepțio
nalul șut al lui Neagu (min. 24), 
cind Zoff a respins, in extremis, în 
corner. Gazdele reacționează violent 
la acest șut, ridicind ritmul, și echipa 
bucureșteană trece printr-o perioadă 
de acută dificultate. Napolitanii pre
sează apărarea noastră și, pe rind, 
Macchi, Improta, Altafini, incearcă 
vigilența lui Răducanu. Dar Rădu
canu, cu concursul lui Lupescu, Du
mitru, Mușat și uneori chiar al îna
intașilor, veniți in sprijin, rezistă, 
în finalul primei reprize, jucătorii 
bucureșteni revin in atac, Neagu a- 
vind o foarte frumoasă lovitură cu 
capul.

a doua începe In aceeași 
echilibru și, în primele

Repriza 
notă de 
douăzeci și cinci de minute, nici una 
dintre echipe nu reușește să-și im
pună decisiv punctul de vedere. Ca 
și in prima parte a întilnirii, napoli- 
tanii forțează după minutul 25. Nu 
pot înscrie, însă, deși au destule oca
zii, pentru că Răducanu apără ma
gistral, pe sus, pe jos, pe oriunde 
se trage. Din nefericire, golul vine 
tocmai de la cine se aștepta mai 
puțin. în min. 31, la o fază anodină. 
Lupescu wind să degajeze o minge 
peste bară o trimite in poartă. 1—0 
pentru A.C. Napoli, scor cu care se 
va încheia partida.

Rapid părăsește învinsă gazonul de 
pe stadionul San Paulo, dar scorul 
limită și îndeosebi jocul bun pe care 
l-a practicat îi dă dreptul să spere 
că acest handicap va fi refăcut și de
pășit in intilnirea retur. De la Rapid 
s-au remarcat Dumitru — cel mai 
bun jucător de pe teren — Răducanu, 
Angelescu, Neagu (in prima repriză) 
și Pop. De la gazde Sormani, Zur- 
lini, Zoff și Altafini.

Culori și simboluri 
ale capitalei Mexicului
Puține capitale latino-americane 

reușesc să prezinte vizitatorului atita 
„istorie concentrată" ca Ciudad de 
Mexico. Faimoasa piață „a celor trei 
culturi" oferă in acest sens o imagi
ne unică : deasupra unor ruine aztece 
se înalță o catedrală in stil colonial, 
iar la numai cițiva metri distanță 
începe fundamentul edificiului ultra
modern, cu 20 de etaje, al Ministe
rului Relațiilor Externe. Ceva similar 
se observă in piața Zocalo, dominată 
de impunătoarea catedrală, pe care 
conquistadorii au construit-o cu pie
trele „Marelui templu" al aztecilor. 
Deasupra porții ei centrale se află 
„Clopotul Libertății", tras de Hidal
go, ca semnal al declanșării luptei de 
eliberare, care avea să fie încunu
nată la 16 septembrie 1810 prin cu
cerirea independenței.

Partea veche a orașului Ciudad de 
Mexico are un iz colonial, cu străzi 
strimte și tonuri obscure, dar ase
menea priveliști sint tot mai eclipsa
te de construcțiile noi, de bulevardele 
largi șl animate. Un scurt popas in 
cartierul „Jardins de Pedregal" în
seamnă un prilej de a aprecia capa
citatea ți inventivitatea poporului 
mexican. Acum citeva milenii, vul
canul Ajusco a intrat in erupție, aco
perind cu lavă o mare parte din îm
prejurimile actualei capitale. Un 
grup de arhitecți și urbaniști mexi
cani au elaborat proiectul unul car
tier de locuințe din cele mai fru
moase și originale, care au fost ridi
cate in această zonă. Clădirile par să 
se mențină intr-un echilibru precar 
deasupra colinelor miniaturale in 
care s-a pietrificat lava. Și cind pri
vești împrejur la grădinile artificiale 
și fintinile arteziene, nu știi ce să ad
miri mai intii : curajul șl imagina-

ția arhitecților sau sensibilitatea celor 
ce au sădit flori gingașe pe roca 
goală și poroasă. Construită pe a- 
celași platou de lavă vulcanica, Uni
versitatea cu cei peste 60 000 de stu- 
denți, cea mai mare universitate din 
America Latină, reprezintă un veri
tabil simbol al Mexicului modern, 
influențele aztece și mayașe fiind 
strins întrepătrunse cu moderne li
nii arhitectonice. Alături, un impo
zant edificiu al bibliotecii — cu 13 
etaje și spațiu pentru peste două mi
lioane de volume — expune patru 
fațete ale unei grandioase picturi 
murale, cu scene infațișind momen
te ale istoriei naționale. Trecind de 
la această impresionantă combinație 
de forme și culori, la cițiva pași doar, 
spre centura de cocioabe, poți mă
sura lesne distanța dintre avanpos
turile progresului și vestigiile îna
poierii care mai persistă.

Dar, cu toate contrastele sale, Mexi
co rămine o metropolă dinamică, în 
continuă expansiune pe toate frontu
rile, demnă de capacitatea crea
toare a poporului mexican. Un deta
liu semnificativ : numărul deose
bit de mare de librării — lucru rar 
in multe capitale latino-americane. 
Parcurgind capitala mexicană, faci 
cunoștință cu un complex de reali
zări și aspirații care, intr-o măsură 
sau alta, sintetizează imaginea de 
azi a țării. Din combinația de lu
mini și umbre rezultă fizionomia 
particulară a unui popor viguros, 
care, in ciuda vicisitudinilor trecu
tului și problemelor prezentului, 
este angajat cu speranță in lupta 
pentru prefaperl menite să-i rezerve 
un viitor de progres șl pace.

V. OROS



viața internațională______
Respectarea independenței 
si suveranității naționale’ » »

a fiecărui stat-piatra unghiulară 
a păcii și securității internaționale

RĂSPUNSUL GUVERNULUI ROMÂN CU PRIVIRE 
LA APLICAREA „DECLARAȚIEI ASUPRA 

ÎNTĂRIRII SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE"

NEW YORK 15 
nerale a O.N.U. 
securității 
secretarul general al O.N.U. s-a adresat 
informații privind modul de acțiune 
Răspunsurile statelor vor fi incluse în 
prezentat, spre dezbatere, celei de-a 
O.N.U. care urmează să înceapă la 21

La 14 septembrie a.c., Misiunea 
permanentă a Republicii Socialiste 
România la New York a transmis se
cretarului general al Națiunilor Unite 
răspunsul guvernului român cu pri
vire la aplicarea Declarației asupra 
întăririi securității internaționale.

Călăuzindu-se după cerințele apro
pierii și înțelegerii intre popoare, ale 
participării active la schimburile in
ternaționale de bunuri materiale și 
spirituale — se arată in răspuns — 
România dezvoltă colaborarea cu 
toate statele lumii, indiferent de orin- 
duirea lor socială. România își fun
damentează în mod consecvent rela
țiile sale externe pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități in drepturi, neames
tecului in treburile interne, nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța și avantajului reciproc, prin
cipii care se impun tot mai mult in 
viața internațională drept singurele in 
stare să asigure colaborarea fructu
oasă intre națiuni, realizarea unui 
climat de securitate și pace in lume. 
Neindeplinirea obligației fundamen
tale a tuturor statelor de a se abține, 
in relațiile lor internaționale, de la 
folosirea forței și amenințarea cu 
forța, de la presiuni și constringeri 
de orice fel periclitează in mod grav 
pacea și securitatea popoarelor.

In concepția guvernului român, 
securitatea internațională reclamă un 
sistem de angajamente clare din par
tea tuturor statelor, precum și măsuri 
concrete care să ofere fiecărui stat 
garanția deplină că se află la adăpost 
de orice primejdie de agresiune sau 
de alte acte de folosire a forței sau 
de amenințare cu forța și să-i asi
gure dezvoltarea pașnică, intr-un cli
mat de destindere. înțelegere și co
laborare. Factorul decisiv de care de
pind in prezent menținerea păcii și 
securității in lume, însănătoșirea cli
matului politic general, il reprezintă 
respectarea dreptului sacru al fiecă
rui popor de a trăi și a se dezvolta 
liber și suveran, renunțarea la încer
cările de a impune, prin forță, domi
nația asupra altor popoare.

întărirea securității internaționale, 
scop primordial al Organizației Na
țiunilor Unite, trebuie să constituie, 
după părerea guvernului român, o 
preocupare constantă a organizației.

Reafirmind in mod solemn scopu
rile și principiile Cartei O.N.U., ca 
bază a relațiilor dintre toate statele, 
precum și obligația statelor de a le 
respecta cu strictețe, Declarația asu
pra securității internaționale, adop
tată de Adunarea Generală a O.N.U. 
în anul 1970, printre autorii căreia 
s-a numărat și România, reprezintă 
un document politic de o importanță 
deosebită, chemat să călăuzească 
deopotrivă acțiunile tuturor statelor 
membre și activitățile Organizației 
Națiunilor Unite de menținere a păcii 
și consolidare a securității in lume.

Transpunerea consecventă in viață a 
tuturor prevederilor declarației — se 
arată in continuare în răspunsul gu
vernului român — constituie o inda- 
torire de prim ordin care reclamă 
eforturi concertate și consecvente atit 
dm partea statelor membre, cit și 
din partea organizației! Aceasta im
pune să se aducă îmbunătățiri sub
stanțiale in activitatea Organizației 
Națiunilor Unite și in primul rind să 
se înfăptuiască principiul universali
tății. Organizația trebuie să asigure 
cadrul de manifestare activă a tutu
ror statelor — mari, mici sau mijlo
cii — la dezbaterea și soluționarea 
problemelor vieții internaționale, in 
interesul colaborării intre popoare, 
Întăririi securității, destinderii și 
păcii.

Reafirmindu-șl poziția sa . consec
ventă, guvernul român consideră că 
se impune cu stringență restabilirea 
neintirziată a drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U.. in Consiliul de Securitate și 
celelalte organisme din sistemul 
Națiunilor Unite. Este cu totul anor
mal ca unul din fondatorii O.N.U. — 
marele popor chinez — să fie împie
dicat să-și ocupe locul ce ii apar
ține de drept in această organizație. 
Participarea R.P. Chineze la activi
tatea O.N.U., la viața internațională 
corespunde intereselor tuturor po
poarelor, cauzei colaborării și păcii 
in lume, este o cerință a însăși re
zolvării cu succes a marilor proble
me care preocupă omenirea.

Totodată, guvernul român sprijină 
admiterea in O.N.U. a celor două 
state germane — Republica Demo
crată Germană și Republica Fede
rală a Germaniei — precum și a al
tor state, menținute, in mod arbi
trar. in afara organizației.

Guvernul român acordă o însem
nătate de prim-ordin încetării nein- 
tîrziate a cursei înarmărilor. înfăp
tuirii dezarmării generale și, înainte 
de toate, a deftrmării nucleare și 
este hotărit să militeze cu toată fer
mitatea pentru înfăptuirea acestui 
deziderat vital al omenirii, convins 
fiind că realizarea dezarmării ar 
avea o covirșitoare însemnătate pen
tru pacea și securitatea lumii, pen
tru accelerarea dezvoltării civiliza
ției umane.

In continuare, sînt amintite pro
punerile prezentate de România in 
Comitetul pentru dezarmare de la 
Geneva, precum și in Adunarea Ge
nerală a O.N.U. e x •In notă se arată că înfăptuirea 
dezarmării reclamă, deopotrivă, par
ticiparea tuturor statelor și mobili
zarea popoarelor la acțiuni menite

(Agerpres). — La sesiunea de anul 
a fost adoptată in unanimitate 

internaționale". In conformitate cu
trecut a Adunării Ge- 

„Declarația asupra intăririi 
prevederile acestui document, 

tuturor statelor membre solicitîndu-le 
in legătură cu aplicarea declarației 
raportul secretarului general ce va fi 

26-a sesiuni a Adunării Generale a 
septembrie.
să pună capăt evoluției periculoase 
a cursei înarmărilor. In acest spirit. 
România, așa cum a declarat și in 
trecut, consideră că ar avea o deo
sebită importanță întrunirea unei 
conferințe generale de dezarmare, 
cu participarea tuturor țărilor lumii, 
care să abordeze problemele cardi
nale ale dezarmării, in primul rind 
cele cu privire la interzicerea și li
chidarea armelor nucleare și a celor
lalte arme de distrugere in masă.

Guvernul român consideră că Or
ganizația Națiunilor Unite, toate sta
tele membre, au datoria de a între
prinde acțiuni energice pentru adop
tarea unor măsuri eficace de inter
zicere și distrugere a armelor nu
cleare, a tuturor armelor de nimicire 
in masă, pentru lichidarea bazelor 
militare, retragerea trupelor de pe 
teritorii străine, desființarea blocu
rilor militare și înfăptuirea altor mă
suri practice pe calea dezarmării ge
nerale.

Considerind că pacea este indivizi
bilă, România se preocupă permanent 
de stingerea tuturor focarelor de în
cordare și a conflictclor-existente as
tăzi in lume. Este imperios necesar 
să se pună capăt războiului din 
Vietnam și intervenției străine în In
dochina. să fie retrase trupele Sta
telor Unite și ale aliaților lor, astfel 
incit popoarele vietnamez, cambod
gian și laoțian să-și poată hotări 
singure calea dezvoltării, fără ames
tec din afară. Guvernul român se 
pronunță pentru reglementarea poli
tică a conflictului din Indochina pe 
baza propunerilor Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, ale Guvernului 
Regal de Unitate Națională și Fron
tului Național Unit al Cambodgiei, 
precum și pe baza propunerilor Fron
tului Patriotic din Laos.

în răspunsul guvernului român este 
relevată, de asemenea, necesitatea 
soluționării conflictului din Orientul 
Mijlociu pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 22 noiembrie 
1967.

România se pronunță cu hotărire 
pentru retragerea trupelor S.U./\. și 
desființarea bazelor americane din 
Coreea de sud, pentru asigurarea 
dreptului inalienabil al poporului co
reean de a hotări singur asupra pro
blemelor care il privesc.

România susține cu fermitate cauza 
dreaptă a R. P. Chineze pentru re
tragerea trupelor S.U.A. din Taiwan
— parte integrantă a Chinei.

Republica Socialistă România spri
jină lupta popoarelor pentru inde
pendență națională, împotriva colo
nialismului și neocolonialismului, a 
apartheidului și altor forme de opri
mare națională sau discriminare ra
sială și susține eforturile țărilor in 
curs de dezvoltare pentru consolida
rea independenței, pentru emancipa
rea lor economică și socială, pentru 
preluarea controlului asupra bogă
țiilor lor naționale, pentru eliminarea 
decalajelor economice și tehnico- 
științifice care le separă de țările 
dezvoltate.

Guvernul român desfășoară o ac
tivitate susținută pentru normaliza
rea relațiilor și dezvoltarea colabo
rării între statele Europei, pentru 
înfăptuirea securității pe continent. 
Alături de celelalte state europene, 
România militează pentru realizarea 
conferinței general-europene consa
crată securității și colaborării pe con
tinent, cu participarea tuturor state
lor interesate, și consideră că tre
cerea la pregătirea acestei acțiuni 
nu trebuie subordonată nici unei 
condiții prealabile.

în cadrul eforturilor pentru secu
ritatea europeană, România acordă 
o atenție deosebită înțelegerilor cu 
caracter regional și militează cu ho
tărire ca Balcanii să devină o re
giune a păcii și colaborării între 
popoare, a bunei vecinătăți, o zonă 
fără arme atomice.

După părerea guvernului român
— se arată in încheierea răspunsu
lui său — Organizația Națiunilor U- 
nite este chemată să aducă o con
tribuție mai mare la întărirea le
galității internaționale, sâ vegheze ca 
toate statele să se conformeze obli
gației fundamentale de a se abține 
de la folosirea forței și amenințarea 
cu forța, de la presiuni și constrin
geri de orice fel, de a respecta in
dependența și suveranitatea națio
nală a fiecărui stat — piatra unghiu
lară a păcii și securității in lume.

Conferința 
internațională asupra 

folosirii energiei 
atomice in scopuri 

pașnice
GENEVA 15 — Trimisul special 

Agerpres, C. Vlad, transmite : Șe
dința generală de miercuri a celei 
de-a IV-a Conferințe Internaționale 
asupra folosirii energici atomice 
in scopuri pașnice a fost consacra
tă efectelor tehnologici nucleare în 
țările in curs de dezvoltare.
Au fost prezentate comunicări de 

către oameni de știință din India, 
Brazilia. Mexic, R.F. a Germaniei, 
Peru, Noua Zeelandă. Ungaria, pre
cum și din partea O.N.U. și a Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare.

Șeful delegației române, prof. Ioan 
Ursu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, a pre
zidat lucrările ședinței tehnice con
sacrate efectelor radioinduse cauzale 
componenților interni și materialelor 
de construcție ale reactoarelor. Un 
alt membru al delegației române, 
Adrian Georgescu, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, a condus lucrările 
unui grup de studiu compus din re
prezentanții a 11 țări, care a analizat 
probleme privind echipamentul nu- 
cleoenergetic al țărilor în curs de 
dezvoltare.

In cadrul lucrărilor ședinței teh
nice, care a dezbătut efectele radia
țiilor asupra combustibililor, elemen
telor combustibile și asamblajelor 
combustibile pentru reactoare, pe or
dinea de zi a figurat și comunicarea 
româneasca privind „Comportamen
tul combustibilului nuclear vitroce- 
ramic al iradiuției*'.

cairo DECLARAȚIILE 
MINISTRULUI 
DE EXTERNE

AL MARII BRITANII
CAIRO 15 (Agerpres). — In cadrul 

unei festivități organizate cu prile
jul vizitei sale la Cairo, Douglas- 
Home, ministrul de externe britanic, a 
declarat că rezoluția din 22 noiembrie 
1967 a Consiliului de Securitate repre
zintă cheia soluției crizei arabo—israe- 
liene. El a arătat că „forțele armate is- 
raeliene trebuie să se retragă din teri
toriile ocupate in timpul conflictului 
din 1967, in baza certitudinii că toate 
stările și declarațiile de beligerantă 
intre țările angajate in acest con
flict vor fi înlăturate*1. Douglas-Home 
a elogiat pe președintele Sadat pen
tru „angajamentul neechivoc și la 
obiect** asumat față de Gunnar Jar
ring in februarie a.c. de a semna un 
acord de pace cu Israelul, dacă acesta 
iși asumă obligațiile necesare în le
gătură cu retragerea.

Ministrul afacerilor externe a de
clarat că el se bucură că Egiptul con
tinuă să adere la inițiativa privind 
redeschiderea Canalului de Suez și că 
Marea Britanie „speră că ea va fi 
fructuoasă și in curind se va ajunge 
la un aranjament**.

In contextul unor garanții interna
ționale, a continuat Douglas-Home, 
Marea Britanie ar fi dispusă să par
ticipe la orice operațiune de menți
nere a păcii sub auspiciile O.N.U., 
pentru a ajuta la asigurarea unor 
frontiere reciproc recunoscute, stabi
lite in conformitate cu principiile re
zoluției din noiembrie 1967.

Luind cuvintul cu același prilej, 
ministrul de externe egiptean. Mah
mud Riad, și-a exprimat satisfacția 
in legătură cu îmbunătățirea relațiilor 
anglo-egiptene și a arătat că Egiptul 
speră că va fi dezvoltată in continuare 
cooperarea intre cele două țări în 
toate domeniile.

Protest al M. A. E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității un protest în 
legătură cu noile bombardamente în
treprinse de aviația americană asu
pra teritoriului R.D.V. La 12 septem
brie, se arată in document, avioane 
ale S.U.A. au bombardat o serie de 
zone din provincia Quang Binh. iar 
la 14 septembrie zona Vinh Linh. In 
urma acestor bombardamente au fost 
înregistrate victime omenești și pa
gube materiale. Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam condamnă 
cu hotărire aceste acte ale S.U.A. și 
cere încetarea imediată a tuturor 
atentatelor la suveranitatea și secu
ritatea țării — se arată in încheierea 
declarației de protest

Belfast. După o scurtă perioadă de relativă acalmie, conflictele de stradă 
au rcizbucnit in Irlanda de Nord. In cursul unor Incidente, care au avut loc 
marți după-amiază șl in noaptea de marți spre miercuri, in orașele Lon
donderry, Belfast și Dungannon, trei persoane au fost ucise și mal multe 
rănite. Două dintre victime sint militari britanici dislocați in provincie. Cu 
acestea, numărul persoanelor care și-au pierdut viața in cadrul conflictelor 
din Ulster, in cursul acestui an, a ajuns la 72, incluzind 48 de civili, 2 po
lițiști și 22 de soldați britanici. In fotografie : soldați britanici, in timpul 
efectuării unul control asupra persoanelor civile suspecte, pe străzile 

Bclfastulul

chile Raportul dintre cultură 
și procesul revoluționar din țară 

în dezbaterea intelectualilor comuniști chilieni
SANTIAGO DE CHILE 14. — Co

respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : La Santiago de Chile a avut 
loc o importantă acțiune organizată 
de Partidul Comunist din Chile — 
Adunarea intelectualilor comuniști. 
Peste 200 de participanți au dezbătut 
diferite probleme ale raportului din
tre cultură și procesul revoluționar 
ce are loc in țară, subliniind rolul 
intelectualului in crearea noii socie
tăți pe care o făurește poporul 
chilian. Atit în raportul prezentat de 
Carlos Maldonado, in numele comi
siei naționale de cultură a partidului 
comunist, cit și in intervenția lui 
Volodia Teitelboim, membru in comi
sia politică a partidului, au fost 
analizate necesitatea și complexitatea 
acestei misiuni nobile a oamenilor 
de cultură, misiune a cărei indepli- 
nire — in corelație cu transformările 
structurale ce au loc in economie, in 
viața politică și socială — este favo
rizată de faptul că majoritatea figuri
lor proeminente ale creației literare 
și artistice, ale vieții culturale, in 
ansamblul ei, sint de mult timp 
niilitanți sau simpatizant! ai forțelor 
de stingă.

Cultura de masă, ridicarea cultu
rală a unor mari sectoare ale popu
lației, in trecut frustrate de binefaceri
le civilizației spirituale, a fost una din 
temele principale ale dezbaterilor. 
Este necesar, arăta Volodia Teitel
boim, ..să se intensifice alfabetizarea, 
să se formeze rapid o intelectualitate 
nouă, de origine muncitorească șl 
țărănească, și să se combată atitudi
nile de sectarism politic și spiritual, 
alimentate de lipsa pregătirii ideolo
gice și a legăturii cu viața**.

Comentind însemnătatea și semnifi
cația evenimentului, ziarul „EL 
SIGLO** scrie că Adunarea intelectua
lilor comuniști „inițiază o discuție ce 
trebuie să se continue in mod nece
sar cu un congres al intelectualilor 
unității populare, care va trebui să 
prefigureze politica culturală a gu
vernului**.

★
Vicepreședintele corporației cupru

lui din Chile, Mal Nolff, a declarat, 
in cadrul unui interviu, că Chile va 
obține in acest an cea mai mare pro
ducție cupriferă din istoria sa — pes
te 6 milioane tone.

Criza monetară occidentală
„GRUPUL CELOR 10” ȘI DIFICULTĂȚILE UNUI COMPROMIS

LONDRA 15 — Corespondentul 
nostru, N. Plopeanu, transmite : 
Miercuri după-amiază, în capitala 
britanică a inceput reuniunea mi
niștrilor de finanțe și a guvernatori
lor băncilor centrale din țările „gru
pului celor 10“. Scopul acestei întil- 
niri, la care participă reprezentanți 
din Anglia, Belgia, Canada, Franța, 
R.F. a Germaniei, Italia, Japonia, 
Olanda, Suedia și Statele Unite, este, 
după cum arată un comunicat pu
blicat la Londra, să discute actuala 
criză a sistemului monetar interoc- 
cidental. Ca și întîlnirile precedente, 
consacrate acestei probleme, cea de 
la Londra se desfășoară sub semnul 
unor persistente divergențe.

Poziția de principiu a majorității 
celor nouă parteneri ai S.U.A. la 
reuniunea de aici este că Washingto
nul trebuie să renunțe la suprataxa 
de 10 la sută impusă importurilor 
și să devalorizeze dolarul. Ceea ce, 
după cum declară comentatorul pos
tului de radio B.B.C., este practic im

posibil, avindu-se în vedere faptul 
că Administrația americană se află 
în pragul alegerilor prezidențiale. 
Cert este că, la întîlnirea de la 
Londra, Washingtonul este acela 
care cere servicii din partea parte
nerilor săi. motivînd că situația in 
care se află dolarul s-ar datora in 
specihl suportării de către Statele 
Unite a multor angajamente față de 
lumea occidentală. Această politică 
de „apărare a dolarului** este o nouă 
încercare a Washingtonului de a 
arunca o parte din povară pe care o 
constituie deficitul cronic al balanței 
sale de plăți pe umerii aliaților, 
ceea ce aceștia refuză să accepte.

In comentariile lor pe marginea 
reuniunii „celor zece**, ziariștii bri
tanici și străini subliniază că actuala 
criză monetară din țările occidentale 
are cauze mult mai adinei, care re
zidă in politica de înarmare și de 
perpetuare a războiului agresiv dus 
de S.U.A. in Vietnam.

d b b b b b
DIN LUMEA CAPITALULUI

CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII.În procente, în 1970 1971
în principalele țâri capitaliste
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(creșterea 

costului vieții
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L. .—i 1970

ES3 1971(cijre estimative)

Inflația, deprecierea monedelor 
naționale, șomajul — iată ce ca
racterizează situația economică 
din majoritatea țărilor lumii ca
pitaliste. Una din consecințele 
cele mat nefaste ale acestei stări 
de lucruri o constituie crește
rea continuă a costului vieții. 
Graficul alăturat, reprodus din

cotidianul vest-berlinez „Tele
graf", înfățișează creșterea in 
1970 a costului vieții in principa
lele țări capitaliste, comparativ 
cu anul 1969. Dar, așa cum indică 
cifrele estimative prezentate de 
specialiști, nici previziunile pen
tru anul in curs nu sînt de bun 
augur. <

R. F. G. — 25 000 DE MINERI 
AMENINȚAȚI CU CONCEDIEREA

Aflată in fața unor dificultăți 
economice, societatea „Ruhr- 
kohle A.G.“, care reunește un 
număr de mine de cărbune din 
regiunea Ruhr, a solicitat auto
rităților federale o subvenție 
de mai multe sute milioane de 
mărci, amenințind că, în cazul 
contrar, va proceda la închide
rea unora din mine și la con
cedierea de muncitori. Ziarul 
„Die Well" precizează că ar fi 
vorba de 25 000 de mineri.

Protestind împotriva acestei 
eventualități, sindicatul lucrători
lor din întreprinderile miniere 
și energetice a arătat că cele 
24 de societăți reunite în „Ruhr- 
kohle" au obținut pînă acum 
beneficii suficient de mari pen
tru a putea suporta unele mici 
sacrificii necesare menținerii tu
turor locurilor de muncă exis
tente astăzi.

Luind poziție față de situația 
creată, P.C. German a arătat, 
intr-o declarație dată recent 
publicității, că închiderea unui 
șir de fabrici și uzine aparți- 
nlnd unor mari concerne, con
cedierea în masă a muncitorilor, 
reprezintă măsuri arbitrare. Pro- 
cedind in acest fel, patronatul 
caută, pe seama oamenilor mun
cii, să-și modernizeze întreprin
derile. să mențină competitivi
tatea produselor lor. Alte între
prinderi, urmărind același scop, 
recurg la amenințări cu conce
dieri în masă pentru a obține 
subvenții din partea statului, a- 
ceastă din urmă cale fiind și 
cea aleasă de „Ruhrkohle". 
P.C. German cheamă pe toți sa- 
lariafii societății să se ridice la 
luptă hotărită împotriva inten
ției de a arunca pe drumuri 
zeci de mii de muncitori.

Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
și Mohamed Zahir Șah, re- 
gele Afganistanului, aflat in vizită 
la Moscova, au avut miercuri o între
vedere, in cursul căreia au fost dez
bătute probleme referitoare la dez
voltarea in continuare a relațiilor de 
bună vecinătate dintre Uniunea So
vietică și Afganistan, precum și la 
situația internațională actuală. Tot 
miercuri, la Kremlin au continuat 
convorbirile dintre Nikolai Podgornii, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și regele Afga
nistanului, Mohamed Zahir Șah.

La Helsinki s-a deschis pri
ma ediție a Tîrgului internațio
nal tehnic la care participă peste 
1 300 de firme din 25 de țări. 
Țara noastră este prezentă cu 
un stand de mașini-unelte ; 
de asemenea, este expus și au
toturismul „Dacia-1 300“, recent 
introdus pe piața finlandeză. 
După ceremonia de deschidere, 
oficialitățile finlandeze au vizi
tat pavilioanele Tirgului. La 
standul românesc, personalitățile 
țării gazdă, printre care Rafael 
Paasio, președintele Parlamen
tului, Olavi Salonen, ministrul 
industriei și comerțului, Teuvo 

! Aura, primarul orașului Hel
sinki, au apreciat exponatele 
românești.

Lubomir Strougal, pr<=se- 
dintele guvernului federal al R. S. 
Cehoslovace, l-a primit pe Mireta 
Prieto, ministrul industriei miniere 
și metalurgice al Cubei, care se află 
in vizită la Praga. Cu acest prilej, 
menționează agenția C.T.K., au fost 
discutate probleme privind dezvol
tarea colaborării economice și tehni- 
co-științifice dintre cele două țări.

Relațiile dintre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică se îmbu- 
IlâtâteSC, a ■ declarat cunoscutul 
industriaș american, Cyrus Eaton. 
După cum transmite agenția A.P., el 
a relevat că în următorii 2—3 ani 
S.U.A. vor livra Uniunii Sovietice 
100 000 capete de vite.

Vizita delegației de activiști 
ai P.C.R. în Cuba

HAVANA 15. — Corespondentul
Agerpres. V. Stamate, transmite : La 
sediul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cuba a avut loc o 
intilnire intre delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de Iosif Uglar, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prlm-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Satu-Mare, și comandantul Flavio 
Bravo, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, delegat al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba pentru pro
blemele consumului șl serviciilor. A

Convorbirile unei 
delegații de activiști 

ai P.C.R.
in R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 15. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă de Ion 
Stoichici, adjunct de șef de secție la 
Consiliul Economic, a fost primită 
miercuri de Fadil Hodja, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. 
In aceeași zi, delegația a fost pri
mită de Aleksandar Grlicikov, mem
bru al Conferinței U.C.I. La întreve
deri a luat parte ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Vasile Șandru.

fost de față Petre Ionescu, ambasa
dorul României la Havana.

Cu acest prilej a avut loc o Infor
mare reciprocă in probleme de inte
res comun privind munca de partid 
In sectoarele economiei. In cursul in- 
trevederii au fost subliniate bunele 
relații care se dezvoltă continuu in
tre partidele, guvernele și popoarele 
României și Cubei. întîlnirea a decurs 
intr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Flavio Bravo a oferit apoi un de
jun in cinstea delegației de activiști 
ai P.C.R.

MINISTRUL ROMÂN 
AL TRANSPORTURILOR 

Șl TELECOMUNICAȚIILOR 
LA VARȘOVIA

VARȘOVIA 15. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite; 
Florian Dănălache, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor din 
Republica Socialistă România, a fost 
primit miercuri de Jan Mitrega, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone. Cu 
acest prilgj, a avut loc o discuție pe 
tema colaborării dintre cele două țări 
in domeniul transporturilor. A parti
cipat Mieczyslaw Zajfryd. ministrul 
comunicațiilor. A fost, de asemenea, 
prezent Mihai Marin, ambasadorul 
României la Varșovia.

LA MOSCOVA A AVUT LOC

0 CONSFĂTUIRE A ȚÂRILOR MEMBRE ALE C. A. E R.
în legătură cu necesarul de cauciuc poliizoprenic

MOSCOVA. 15 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 14 
septembrie, în conformitate cu pre
vederile programului complex al a- 
dincirii și perfecționării colaborării 
și dezvoltării integrării economice so
cialiste a țărilor membre ale C.A.E.R., 
adoptat la sesiunea a 25-a C.A.E.R. 
de la București, la Moscova a avut 
loc o consfătuire a țărilor membre 
ale C.A.E.R. la care s-a examinat 
problema asigurării necesarului de 
cauciuc poliizoprenic pentru țările 
participante. Din partea României, la

consfătuire a participat tovarășul 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice.

Ministrul român a avut, la 15 sep
tembrie, o întrevedere cu V.S. Fiodo- 
rov, ministrul industriei prelucrării 
petrolului și petrochimice al U.R.S.S., 
cu care a examinat probleme privind 
cooperarea și colaborarea economică 
româno-sovietică. în aceeași zi, a 
avut convorbiri la Ministerul Con
strucției de Mașini pentru Industriile 
Chimică și a Petrolului.

împotriva colonialismului și discriminării 
rasiale din Africa de Sud

NEW YORK 15 (Agerpres).-— Uni
ficarea acțiunilor, extinderea și lărgi
rea campaniei de sprijinire a luptei 
împotriva colonialismului și discrimi
nării rasiale in Africa de Sud — aces
tea sint prevederile rezoluției, adop
tată recent de sesiunea Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare, Comite
tul special al O.N.U. pentru pro
blemele apartheidului și Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia. In legătură 
cu situația creată in Namibia (Africa 
de sud-vest), in documentul aprobat 
se cere Consiliului de Securitate să 
adopte neintirziat măsuri efective 
împotriva colonialiștilor din Republica 
Sud-Africană care ocupă in mod 
ilegal acest teritoriu, intensifică acți

unile represive împotriva mișcării de 
eliberare națională, sfidind hotăririle 
O.N.U. și normele dreptului inter
național.

Recentele documente adoptate atrag 
atenția opiniei publice mondiale asu
pra situației extrem de grave care 
s-a creat în sudul Africii. Avînd 
sprijinul unor țări occidentale, mem
bre ale N.A.T.O., Republica Sud-Afri
cană, Portugalia și regimul minoritar 
din Rhodesia Încearcă să creeze un 
bloc rasist al minorității albe în sudul 
continentului african. In aceste sco
puri sînt îndreptate șl încercările 
de a iniția așa-zisul dialog intre 
R.S.A. și statele africane vecine.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT,^
Primul ministru al Fin

landei, Ahti Karjalainen, a 
avut o convorbire priete
nească cu Ciu Hua-min, 
ministrul adjunct al comerțului ex
terior, conducătorul delegației comer
ciale guvernamentale a Republicii 
Populare Chineze, și cu cîțiva membri 
ai delegației — anunță agenția China 
Nouă. La primire au fost prezenți 
Olavi Mattila, ministrul finlandez al 
comerțului exterior, și ambasadorul 
R. P. Chineze la Helsinki.

In cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în R. F. a Ger- 
mailici Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a avut 
convorbiri cu secretarul de stat Con
rad Ahlers, șeful oficiului de presă 
și informații al guvernului federal, și 
cu Egon Bahr, secretar de stat in 
M.A.E. Au fost abordate chestiuni re
feritoare la dezvoltarea relațiilor bi
laterale. Totodată, s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra unor proble
me internaționale de int/res reciproc, 
accentul punindu-se îndeosebi pe rea
lizarea securității pe continentul eu
ropean.

La invitația C.C. al P.C. 
Bultjar, 13 Sofia a sosit o delegație 
a Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia. Delegația este condusă de 
Karl Lund, membru al Comitetului 
Central al partidului.

Pol Losonczi, P^edlntele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, care va face o vizită oficială 
de prietenie în R.P.D. Coreeană la 
invitația Adunării Populare Supreme 
a acestei țări, a sosit la Phenian.

Semnarea protocolului 
comercial româno-iinlan- 
dfiZ Casa guvernamentală din 
Helsinki a avut loc miercuri sem
narea protocolului comercial și a 
listelor de mărfuri privind schim
burile comerciale dintre România și 
Finlanda pe anul 1972. Potrivit pro
tocolului, România va exporta ma
șini și utilaje, autovehicule, produse 
chimice și metalurgice, mobilă, pro
duse textile și încălțăminte, produse 
petroliere și agroalimentare și va 
importa din Finlanda celuloză, celo
fibră, bioxid de titan, hirtie și car
ton. mașini și utilaje. Listele de 
mărfuri pe anul 1972 prevăd o creș
tere cu circa 36 la sută față de 
1971, a schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

In librăriile vieneze a apărut 
miercuri romanul lui Zaharia 
Stancu „Șatra**, tipărit de edi
tura Stiria, una din cele mai 
mari case editoriale austriece. 
Romanul scriitorului român este 
oferit cititorilor intr-o excelen
tă prezentare grafică, purtînd o 
banderolă care amintește că au
torul a fost distins in acest an 
cu premiul Herder.

MOSCOVA 15 (Ager
pres). — S-a încheiat a 
11-a zi selenară a la
boratorului automat au
topropulsat sovietic „Lu- 
nohod-1". In această 
perioadă, laboratorul a 
efectuat . explorarea 
structurii suprafeței sa
telitului natural al Pă- 
mintului și a realizat 
deplasări limitate pe

Lună. Lungimea traseu
lui parcurs de vehicul 
pînă in prezent pe Lună 
este de 10.5 km.

In aceeași perioadă 
au ‘continuat și explo
rările privind funcțio
narea aparatelor de la 
bordul laboratorului 
pentru a se stabili po
sibilitățile funcționării 
lor în continuare. S-a 
constatat o reducere a

temperaturii în com
partimentul aparatelor 
ca urmare a consu
mării resurselor calo
riferului cu izotopi. In 
general, aparatele la
boratorului au funcțio
nat satisfăcător in timpul 
întregii „zile". „Luno- 

■hod-l" a fost pregătit 
pentru noaptea selena
ră care va dura intre 
15 și 30 septembrie.
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