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an de an mai robustă,
mai modernă, mai eficientă

\

Imaginea optimistă a României de 
azi — cu o economie puternică și di
namică, în plin proces de dezvolta
re și modernizare multilaterală, care 
înaintează hotărit pe drumul progre
sului și civilizației — transformările, 
pe drept cuvînt uriașe,. înregistrate 
in mai bine de două decenii de con
strucție socialistă întruchipează un 
merit istoric al Partidului Comunist 
Român în fața națiunii, constituie o 
confirmare strălucită a politicii știin
țifice a partidului de industrializare 
socialistă, politică atestată de expe
riența anilor de edificare socialistă 
drept singura cale care asigură înflo
rirea economică și socială a patriei, 
ridicarea nivelului de bunăstare a în
tregului popor. „Marile înfăptuiri ale 
poporului român — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sînt indisolubil 
legate de promovarea consecventă a 
politicii partidului nostru de indus
trializare, ce s-a dovedit a fi fac
torul hotărîtor al întăririi indepen

denței naționale, al dezvoltării susți
nute a tuturor ramurilor economiei 
naționale, ridicării sociai-culturale a 
țării și asigurării accesului tot mai 
larg al populației Ia cuceririle civi
lizației moderne".

Examinînd cu profundă obiectivi
tate și răspundere nivelul la care s-a 
ajuns în dezvoltarea industriei, ca re
zultat al înfăptuirii neabătute a po
liticii de industrializare, evidențiind 
rezultatele considerabile obținute în 
creșterea producției industriale și în 
îmbunătățirea structurii sale, Con
gresul al X-lea al partidului a apre
ciat că — ținînd seama atît de sta
diul pe care l-am atins, cit și de dez
voltarea vertiginoasă a producției 
materiale pe plan mondial, de puter
nica revoluție tehnico-științifică con
temporană — industria noastră mai 
are încă mult de făcut pentru a se 
ridica la nivelul cerințelor unei so
cietăți avansate, pentru a reduce de
calajul care ne desparte de țările dez-
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Ce loc revine productivității 
muncii în efortul general de 

creștere a eficacității economiei 
noastre ?

Ca expresie sintetică a rodniciei, a eficienței muncii sociale chel
tuite in procesul de producție, creșterea neîncetată a productivității 
muncii reprezintă pentru economia noastră socialistă o cerință obiec
tivă. In acest sens, potrivit prevederilor planului cincinal, ÎN PE
RIOADA 1971—1975 PRODUCTIVITATEA MUNCII PE SALARIAT 
URMEAZĂ SA SPOREASCĂ CU CEL PUȚIN 42 LA SUTĂ ÎN IN
DUSTRIE, 35 LA SUTA ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII-MON- 
TAJ ȘI 33 LA SUTA IN TRANSPORTURILE FEROVIARE.

Acestea fiind prevederile, se pune întrebarea : CE LOC REVINE 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII IN EFORTUL GENERAL DE CREȘ
TERE A EFICACITĂȚII ECONOMIEI NOASTRE ? Un rol primordial, 
hotărîtor — și iată de ce. Creșterea productivității muncii exprimă — 
mai intîi — ECONOMIA DE MUNCA VIE, O CANTITATE MAI MICĂ 
DE MUNCA PRODUCIND O CANTITATE MAI MARE DE VALORI 
DE ÎNTREBUINȚARE. Lucrurile devin mai clare dacă analizăm unele 
date statistice referitoare la sporirea productivității muncii in indus
trie. În această ramură, prin creșterea susținută a productivității 
muncii, s-a consemnat o importantă economie relativă și absolută de 
forță de muncă. Făcînd un calcul statistic, rezultă că, în perioada 
1950—1970, dacă productivitatea muncii s-ar fi menținut la nivelul 
anului 1950, pentru realizarea producției industriale din 1970 ar fi fost 
necesar un număr suplimentar de peste 5 milioane salariați. In indus
trie, în intervalul 1966—1970, pe ansamblul ei, productivitatea muncii 
pe un salariat a crescut de 1,42 ori, intr-un ritm mediu anual de 7,3 la 
sută, dar această medie se compune — după cum se știe — din minime 
și maxime, consemnate în subramurile industriei. Ținind seama de va
loarea unui procent de creștere a productivității muncii și de posibili
tatea ca toate subramurile industriei (cele cu realizări minime) să în
registreze un ritm mediu anual de creștere la acest indicator de 7,3 la 
sută, rezultă că în intervalul amintit sporul producției industriale ob
ținut se putea mări cu multe miliarde lei. Cele mai mari rezerve în 
acest domeniu se află în subramurile industriei alimentare, pielăriei, 
blănăriei și încălțămintei, a confecțiilor, a exploatării și prelucrării 
lemnului. ÎN ANUL 1965 UN PROCENT DE CREȘTERE A PRODUC
TIVITĂȚII MUNCII A REPREZENTAT UN SPOR DE 1,5 MILIARDE 
LEI PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ, PENTRU CA IN ANUL 1970, PRO
PORȚIA SA SE RIDICE LA CIRCA 2,7 MILIARDE LEI, IAR IN 
ANUL 1975, LA CIRCA 5 MILIARDE LEI. Ce însemnătate primordială 
are înfăptuirea prevederilor cincinalului referitoare la creșterea pro
ductivității muncii în industrie, construcții-montaj și transporturi fe
roviare se desprinde din următorul calcul : dacă s-ar fi menținut — 
desigur, prin absurd — nivelul productivității muncii din anul 1950, 
aproape întreaga populație aptă de muncă a țării nu ar fi fost sufi
cientă pentru îndeplinirea planului de producție care trebuie să se rea
lizeze in 1975, în cele trei ramuri.

Creșterea neîncetată a productivității muncii, pe baza amplificării 
înzestrării tehnice a întreprinderilor, introducerii tehnologiilor mo
derne, ridicării continue a nivelului calificării profesionale a muncito
rilor și a tuturor lucrătorilor ocupați in economie, influențează decisiv
— în al doilea rînd — amplificarea productivității muncii sociale, fac
tor determinant al dinamicii venitului național. Acest indicator, care 
reflectă sintetic eficiența întregii munci sociale, cheltuită in procesul de 
producție (atît a muncii vii, cit și a muncii materializate), cu alte cu
vinte VENITUL NATIONAL CREAT DE O PERSOANA OCUPATA IN 
SFERA PRODUCȚIEI MATERIALE VA FI IN ANUL 1975 CU PESTE 
70 LA SUTA MAI MARE DECÎT IN ANUL 1970. Este un salt calitatiV 
de mari proporții, menit să oglindească creșterea eficacității economiei 
noastre socialiste. Dar, în același timp, proporția amintită este de na
tură să dimensioneze clar eforturile ce trebuie depuse pentru ampli
ficarea rodniciei muncii vii și materializate în toate ramurile eco
nomiei naționale. Nu trebuie trecut cu vederea, în acest sens, faptul că 
în țara noastră, comparativ cu S.U.A., Franța și Italia, de pildă, nive
lul productivității muncii sociale este mai mic de circa 11 ori, 6 ori și, 
respectiv, 3,5 ori. Desigur, în explicarea acestui decalaj trebuie avută 
în calcul moștenirea lăsată de vechiul regim burghezo-moșieresc și, 
ca rezultat, structura diferită pe care o au ramurile economiei na
ționale. In România, ponderea industriei — unde productivitatea 
muncii este in genere mai mare — în crearea venitului național, deși 
in continuă creștere, ocupînd de fapt locul principal, este incă relativ 
redusă, fiind mai mică comparativ cu o serie de țări dezvoltate 
din punct de vedere economic. Ca atare, ACCENTUL TREBUIE PUS
— și se pune în continuare în actualul cincinal — PE INDUSTRIE, PE 
CREȘTEREA ACCELERATA A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN A- 
CEASTA RAMURA, concomitent cu intensificarea creșterii acestui in
dicator în toate ramurile producției materiale — garanție sigură a am
plificării eficacității întregii noastre activități economice. Iată de ce 
este necesar să facem totul pe planul organizării, al muncii noastre 
de fiecare zi pentru ca nivelul productivității prevăzut în cincinal să 
fie realizat și depășit.

Conf. univ. dr. Nicolae NICHITA
y

voltate din punct de vedere indus
trial. Cu toată claritatea s-a arătat 
că progresul României socialiste este 
indisolubil legat de dezvoltarea unei 
industrii puternice, moderne, capa
bile să valorifice superior resursele 
naturale și forța de muncă de care 
dispunem. Tocmai de aceea, Con
gresul al X-lea a stabilit că în central 
preocupărilor întregului nostru po
por va sta continuarea consecventă 
a industrializării pe baza cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice.

Planul cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe perioada 1971— 
1975 exprimă cu fidelitate această 
constantă a politicii partidului nostru. 
Corespunzător cerințelor și țelurilor 
fundamentale ale noii etape istorice 
de dezvoltare a țării — făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate — și in actualul cincinal 
industria va cunoaște o dezvoltare vi
guroasă, aducindu-și o contribuție 
hotăritoare la realizarea unui înalt 
dinamism al creșterii producției ma
teriale, modernizarea structurii între
gii economii și accentuarea procese
lor calitative ale dezvoltării. Este 
edificator să subliniem,. în acest sens, 
că, sporind în perioada cincinalului 
intr-un ritm mediu anual de 11—12 
la sută, producția globală industrială 
va fi în 1975 cu 68—76 la sută mai 
mare decît in 1970 și de aproximativ 
3 ori mai mare față de 1965. Această 
impetuoasă dezvoltare a. industriei 
românești va consolida poziția ei de 
ramură conducătoare, ă economiei, 
rolul ei de principal factor propulsoh 
al dezvoltării economice și sociale. 
La sfîrșitul actualului cincinal, in
dustria va. realiza peste 66 la sută 
din venitul național — ceea ce oglin
dește, fără putință de tăgadă, im
portantele progrese în direcția trans
formării României într-o țară indus- 
trial-agrară — va asigura 70 la sută 
din necesarul de utilaje al economiei, 
va livra de peste 1,5 ori mai multe 
mărfuri la fondul pieței și de 1,9 ori 
mai multe produse pentru export.

Realizarea unui înalt ritm al repro
ducției socialiste lărgite, baza creș
terii avuției naționale și a nivelului 
de trai al poporului, a impus și im
pune și în acest cincinal dezvolta
rea cu precădere a producției mijloa
celor de producție față de producția 
hunurilor de consum. Această legi
tate a reproducției socialiste lărgite 
își găsește materializarea in faptul

că, în perioada 1971—1975, producția 
grupei A va crește intr-un ritm me
diu anual de 11,7—13 la sută, iar a 
grupei B de 9,5—11 la sută. Este vi
zibilă, așadar, tendința de apropiere 
a ritmurilor de creștere a producției 
mijloacelor de producție și a bunu
rilor de consum, tendința imprimată 
de altfel și in ultimii ani, fiind 
determinată de necesitatea de a echi
libra mai bine dezvoltarea industriei 
și a economiei în ansamblu. Se vede 
în aceasta că partidul nostru, neslă
bind atenția pentru dezvoltarea în 
continuare a producției de mijloace 
de producție, manifestă în același 
timp o preocupare sporită pentru 
creșterea producției bunurilor de con
sum.

Ceea ce caracterizează în mod deo
sebit dezvoltarea industrială în ac
tualul cincinal este faptul că, o dată 
cu creșterea în ritm susținut a pro
ducției, se accentuează procesul de 
modernizare a structurilor pe ramuri 
și subrămuri, pentru a reflecta mai 
fidel cerințele revoluției științifico- 
tehiiice contemporane, angajind ast
fel mai activ și mai eficient econo
mia românească pe calea progresu
lui tehnic modern. Aceasta este, de 
fapt, o trăsătură definitorie a indus
trializării în actualul cincinal. în 
acest context se -înscrie orientarea 
hotărîtă spre' dezvoltarea rapidă a 
ramurilor și subramurilor moderne, 
strîns legate de progresul tehnico- 
ș'tiințific contemporan, care condițio
nează înzestrarea’’ tehnică superioară 
a economiei, valorificarea eficientă a 
resurselor naturale ■ ale țării. O dez
voltare mai rapidă, în ansamblul in
dustriei, vor cunoaște industria con
strucțiilor de mașini și industria chi
mică, precum și sectoarele moderne 
cum sînt electropica, electrotehnica, 
mecanica fină, mașini-unelte, petro
chimia, metalurgia oțelurilor aliate 
ș.a. Concentrarea dezvoltării indus
triei spre modernizarea structurii pro
ducției, spre realizarea unor produse 
cu un înalt grad de tehnicitate, care 
să înglobeze munca de complexitate 
superioară, se va concretiza în faptul 
că, la sfîrșitul acestui cincinal, con
strucțiile de mașini și chimia vor de
ține o pondere de circa 42,4 la sută în 
producția industrială a țării. Aceste

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a V-a)

Recent, Secretariatul C.C. 
al P.C.R. a aprobat siste
mul unitar al predării ști
ințelor sociale in învăță- 
mîntul de toate gradele, sis
tem propus, pe baza indi
cațiilor conducerii de partid, 
de Ministerul. Invățămîntu- 
lui, după consultarea unui 
mare număr de cadre di
dactice și alți specialiști, ac
tiviști de partid și de stat.

Noul sistem al predării 
științelor sociale constituie 
o expresie a consecvenței 
cu care se realizează pro
gramul complex de măsuri 
adoptat de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. 
la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în ve
derea îmbunătățirii activi-, 
tații politico-ideologice, de 
educație marxist-leninisță a 
membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii. 
Este știut că în cadrul a- 
cestui program s-a prevă
zut ca o principală coordo
nată, intensificarea activi
tății educative și de pregă
tire politică în școli și fa
cultăți, îmbunătățirea in a- 
cest scop a predării științe
lor sociale. Tocmai de la 
aceste exigențe s-a pornit 
la elaborarea sistemului u- 
nitar de predare a științe
lor sociale în învățămîntul 
de stat. Ceea ce se urmă
rește este să se asigure tu
turor tinerilor, în cadrul 
fiecărui ciclu de învățămînt, 
un nivel corespunzător de 
cunoștințe din domeniul 
științelor sociale, educarea 
elevilor și studenților în 
spiritul concepției materia- 
list-dialectice despre lume 
și viață, al dragostei și 
devotamentului nemărgi
nit față de patrie, partid 
și popor, formarea lor 
ca oameni înaintați, con- 
știenți de- îndatoririle lor 
sociale, constructori de nă
dejde ai socialismului și co
munismului. Pe o aseme
nea bază vor putea fi în
deplinite în mai bune con
diții sarcinile trasate de 
Congresul al X-lea al parti
dului școlii românești, ca 
principal mijloc de difuza
re a științei și culturii, de 
îmbogățire a minții, de mo
delare a caracterelor și for
mare cetățenească a tine
relor generații.

★
Conducerea partidului 

nostru a criticat nu o dată 
neajunsurile manifestate în 
predarea științelor sociale 
— abordarea cu timiditate 
a problemelor politice și 
ideologice care frămîntă 
lumea contemporană, ca
racterul abstract . și mani
festările de rigiditate, de 
șablonism, ocolirea unor 
aspecte interesante și ac
tuale ridicate de viață —

neajunsuri care au diminuat 
simțitor aportul acestor 
științe la educația comunis
tă a tineretului. Totodată, 
au fost criticate tendințele 
de tehnicizare a învățămin- 
tului, măsura luată în 
urmă cu cîțiva ani de 
a se reduce numărul de ore 
de predare a științelor so
ciale., Desele schimbări ale

tr-un număr mal mic <Se 
pagini, au fost înlăturate 
explicațiile din cursurile 
universitare). La sfîrșitul 
anului școlar trecut unii 
absolvenți de licee au sub
liniat că științele sociale — 
cu excepția istoriei — au 
intervenit prea tirziu in 
procesul formării lor — 
abia în clasele a Xl-a și. a

Un factor important 
al intensificării educației

politico-ideologice 
în școli și facultăți

SÎIINTELOR SOCIALE
planurilor de învățămînt 
nu au avut în vedere co
relația care trebuie să 
existe între diferite cicluri 
de învățămînt, ceea ce a 
dus la repetări inutile în 
predarea acestor discipline; 
multe programe de curs din 
învățămîntul de cultură 
generală și din cel supe
rior prezintă și acum iden
tități supărătoare ; nu de 
puține ori manualele pen
tru învățămîntul de cultură 
generală, profesional și teh
nic — elaborate, de regulă, 
de cadre didactice din în
vățămîntul superior — au 
devenit un fel de mini- 
cursuri universitare (dar 
mai greu de însușit decît 
acestea, pentru că, în do
rința de a se încadra în-

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, joi la amiază, pe președin
tele Comisiei pentru politică ex
ternă a Bundestagului, Gerhard 
Schroder, care face o vizită ofi
cială în țara noastră.

La primire au participat Mihai 
Dalea, președintele Comisiei pen
tru politică externă, a Marii Adu
nări Naționale, Constantin Cîrțînă, 
președintele Consiliului popular al 
municipiului Brașov, deputat în 
M.A.N., Tudor Drăganu, vicepre
ședinte al Grupului român al 
Uniunii interparlamentare.

PRIMARUL DE AUTOCRITICA
în calitatea noastră de 

cetățeni, membri cu depli
ne drepturi ai societății, 
participăm nemijlocit la 
adoptarea hotărîrilor care 
vizează perfecționarea ac
tivității intr-un sector sau 
altul ; acesta este un act 
fundamental al democrației 
socialiste. Ca autori ai ori-

legic și instituțional adec
vat. pentru ca fiecare cetă
țean să-și poată desfășura 
nestinjenit toate aceste 
drepturi și îndatoriri. Pentru 
a ne referi doar la activi
tatea organelor locale de 
stat, trebuie să arătăm că 
mii și mii de propuneri fa

în opoziție, însă, cu acest 
flux general al, mersului 
înainte, unele h'otărîri îm- 
bătrînesc, se sting uitate, 
ignorate în dosare. Ase
menea hotărîri întîrzie. în
deobște, să prindă viață 
nu pentru că ar exprima o 
acțiune pripită, o decizie

teva consilii populare oră
șenești și comunale din 
județul Alba ne-au dezvă
luit practici și concepții 
depășite de timp, existența 
unei activități tributare 
uneori formalismului. Situ
ațiile la care ne vom referi, 
chiar dacă nu vizează ho
tărîri de o importanță deo-

XII-a — că fără îndoială 
alta ar fi fost contribuția 
acestor discipline dacă se 
studiau mai devreme cu 
un an sau doi.

Introducerea sistemului 
unitar al predării științelor 
sociale creează premise 
pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri, pentru rlțlica- 
rea activității în acest do
meniu la nivelul exigențe
lor formulate de conduce
rea partidului.

Ceea ce este de remarcat 
în primul rînd, în noul sis
tem, este creșterea ponde
rii științelor sociale în nu
mărul total de ore obliga
torii, fapt care, evident, va 
permite o mai temeinică 
însușire a acestor științe, o 
mai largă și mai aprofun

dată dezbatere a problema
ticii lor. Astfel, în invăță- 
mîntul de cultură generală 
volumul orelor afectate ști
ințelor sociale crește de la 
4,22 la sută la 4,94 la sută, 
în învățămîntul profesional 
și tehnic de la 3,51 la 
sută la 5,89 la sută, 
iar în învățămîntul supe
rior de la 7—8 la sută la 
10—12 la sută, cu excepția 
invățămîntului pedagogic, 
filologic, artistic, juridic și 
economic . unde ponderea 
lor ajunge la aproximativ 
20 la sută și a facultăților 
de filozofie, economic; poli
tică și istorie intre 27,6 la 
55 la sută (iar dacă se in
clud și celelalte discipline 
sociale și umanistice, pon
derea la aceste facultăți 
este de 50,5—84,4 la sută).

Este important, de ase
menea, faptul că în învăță
mântul de cultură genera
lă disciplinele de științe 
sociale — economic politi
că. filozofie, socialism ști
ințific, educație cetățeneas
că și Constituția Republicii 
Socialiste România — inter
vin mai din timp în proce
sul instructiv-educativ. Ast- 

. fel, orele de educație cetă
țenească și Constituția Re
publicii Socialiste România 
în care elevii capătă no
țiuni cu privire la- organi
zarea social-politică a sta
tului nostru, la drepturile 
și îndatoririle cetățenești, 
sînt programate în clasele 
a VI-a și a Vil-a ale școlii 
generale de 10 ani, în loc 
de clasa a VIII-a. In licee
le de cultură generală, eco
nomia politică se studiază 
in clasele a IX-a și a X-a 
în loc de a Xl-a, socialis
mul științific în clasa a X-a 
în loc de a XII-a, filozofia 
în clasa a Xl-a în loc de-a 
XII-a. Se creează în fe
lul acesta condiții ca stu
diul științelor sociale să 
exercite o mai mare în
râurire asupra gîndirii e- 
levilor, să le formeze mal 
de timpuriu un mod de 
gîndire înaintat, înteme
iat pe concepția materia- 
list-dialectică despre lume 
și viață, pe cunoașterea șl 
înțelegerea legităților care 
acționează în natură și so
cietate.

Importanța acordată ■ stu- 
. diului științelor sociale se 
reflectă și în faptul că 
aceste științe se introduc 
la bacalaureat, la exame
nele de sfîrșit de an in 
învățămîntul superior, pre
cum și la doctorat.

Virgil CAZACU 
prim-adjunct 
al ministrului 
învdfâmîntului

(Continuare în pag. a IV-a)
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A fost prezent Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate aspecte 
ale dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări, precum și unele proble-' 
me internaționale de interes co
mun.

După întrevedere, președinte
le Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a reținut pe 
oaspete la dejun.

duse sodice din Govora — uni
tate importantă a chimiei — 
cunoaște, în ultima vreme, c
nouă dezvoltare. Tn fotografie : 
benzile transportoare și bazi
nele sferice construite în etapa 
a lll-a de dezvoltare a uzinei

Foto : M. Andreescu

organizarea
producerii
și folosirii
raționale

a resurselor
de nutrețuri

in Capitală, pe platforma Mi
litari, a intrat în funcțiune un 
nou și important obiectiv al in
dustriei materialelor de con
strucții : Fabrica de tîmplărie 
metalică.

Noua unitate industrială va 
produce anual peste 100 000 mp 
de tîmplărie metalică (uși și 
ferestre) din profile de tablă 
galvanizată, protejată anticoro- 
ziv și vopsită în culori atrăgă
toare.

O dată cu intrarea în producție 
a fabricii se prevede realizarea 
unor importante economii de 
cherestea și metal — consumul 
de material lemnos pe șantie
rele Capitalei, de pildă, se va 
redute la jumătate. în același 
timp, procesul tehnologic modern 
adoptat în noua unitate a indus
triei materialelor de construcții 
va asigura realizarea unor pro
duse de calitate superioară, de 
o mare rezistență la agenții ex
terni.

căror decizii și participanți 
nemijlociți la înfăptuirea 
lor, cetățenii dețin o dublă 
responsabilitate. Eliminînd 
conflictul dintre cei oare 
hotărăsc și cei care înfăptu
iesc aceste hotărîri, socialis
mul a restituit poporu
lui prerogativele exercită
rii reale a puterii, a condu
cerii treburilor publice. Ex
periența fiecăruia dintre 
noi poate aduce dovezi in
contestabile cu privire la 
forța pe care o emană uni
tatea dintre decizie și ac- 
țiți-ne.

Măsurile de perfecționare 
a conducerii societății, de 
atragere a maselor la actul 
responsabil al conducerii 
reflectă tocmai grija con
secventă a partidului nos
tru de a înfăptui un cadru

CÎTEVA RĂSPUNSURI OCOLITE LA ÎNTRE
BAREA „DE CE NU DUCEȚI LA ÎNDEPLINIRE 

PROPRIILE HOTĂRÎRI ?"

cute de cetățeni definesc 
liniile mari ale programu
lui lor de muncă. Hotărîri- 
le adoptate în sesiuni ale 
consiliilor populare de că
tre deputați, ca tribuni ai 
opiniei cetățenilor, nu 
se vestejesc pe hirtie. 
Răspunzind unor nece
sități reale acestea prind 
viață intr-un ritm 
astăzi nu mai 
de pe nimeni, 
de aceea nu vom 
na lucruri știute.

care 
surprin- 
Tocmai 

consem-

insuficient fundamentată, 
depășită de timp. De cele 
mai multe ori, argumenta
rea lor rămîne viabilă. Și 
atunci, undeva, un resort 
— nesincronizat ritmului 
alert de trecere a pragului 
dintre „azi am hotărit" și 
„mîine voi îndeplini" — 
perturbă echilibrul exis
tent. Izolate, în conul de 
umbră al unei activități în 
general fructuoase, aceste 
decizi) „mor" cu zile. In
vestigațiile efectuate în cî-

sebită — deși, pentru co
munele respective, își , au 
însemnătatea lor — sînt 
semnificative prin conclu
ziile pe care le degajă,

în februarie 1970, depu
tății Consiliului popular al 
comunei Sona, întruniți 
în sesiune, au hotărit — 
între altele — procurarea 
de materiale în vederea 
construcției unui cămin 
cultural, amenajarea a 
două stații pentru aștepta
rea autobuzelor, construc
ția unui pod în satul Biia. 
Era vorba deci de lucrări 
edilitare de larg interes

Excelenței Sale

Domnului CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

ANKARA

Sărbătoarea națională a Republicii Turcia îmi oferă prilejul plăcut 
a adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire Exce-de

lenței Voastre și de progres și prosperitate poporului turc, prieten.

Ștefan DINICA

(Continuare în pag. a II-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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'FAPTUL) 
DIVERS,' 
Meșteșuguri I 

de acum
16 secole! I 

în urma unor săpături efec- | 

tuate de către un colectiv de mu
zeografi și cercetători de la I 
muzeul municipal „Vasile Pir- I 
van“ din Birlad, în perimetrul • 
localității Valea Seacă din apro- I 
pierea orașului, a fost descope- I 
rită o așezafe din secolul al IV- | 
lea e.n. de o deosebită, impor- . 
tanță. Printre altele, aici au I 
fost scoase la iveală 11 ateliere I 
meșteșugărești de prelucrare a 1 
coarnelor de cerbi, fiind unicele I 
ateliere de acest gen din sud- I 
estul Europei. Bogatul material I 
arheologic, cuprinzînd obiecte ■ 
din coarne de cerb, piepteni și I 
podoabe pentru vestimentație, | 
obiecte de ceramică (vestitele 
cești dacice, cănile cu toartă etc.), I 
precum și necropola așezării din I 
care au fost cercetate pînă acum • 
49 de morminte de incinerație și I 
înhumație, atestă prezența unei I 
populații autohtone cu o dez- | 
voltată tehnică meșteșugărească. . 
Cercetarea sa va aduce, fără în- I 
doială, numeroase elemente noi I 
în cunoașterea acestei epoci.

0 inițiativă a muncii politico-educative:

„ORA DE DIRIGENȚIE 
MUNCITOREASCĂ"

Din același , 
„aluat"

Magazioner la depozitul de 1 
făină al centrului 22 de panifi- I 
cație din Ploiești, Mircea . Mari- I 
nescu știa că are un surplus de I 
făină provenit din niște rapor- ■ 
țări contabile greșite. Astfel I 
stînd lucrurile, s-a înțeles cu ] 
șoferii Nicolae Băbău și Gheor- 
ghe Băicoianu ca, într-una din I 
zile, el să lase ușa la depozit I 
deschisă și să plece, chipurile, ' 
după treburi, timp îq care cei | 
doi să încarce 15 saci și să-i ducă I 
să-i vîndă unde or ști. Banii ur- | 
mau să fie împărțiți „frățește" în . 
trei. Planul a fost pus în apll- I 
care întocmai. Numai că, tocmai I 
cind descurcau marfa la alimen
tara gestionată de Eugen Sincră- I 
ianu, șoferii au fost surprinși I 
de conducerea întreprinderii. .1 
Păptașii își vor primi răsplata ■ 
după cum va hotărî justiția. Im- I 
părțeala se va. face însă nu în | 
trei, ci în patru. In fond, și ma
gazionerul, și șoferii, și gestio- I 
nărui au dovedit că sînt — a- I 
propo de făină — din același • 
„aluat".

în loc de apă, j 
otravă!

Iordache Ariciu din comuna ■ 
Gropeni (Brăila) a intrat în- I 
tr-una din zilele trecute în bu- | 
fetul din comuna Chiscani, a ce
rut un litru de vin și... a pier- I 
dut autobuzul care urma_ să-J I 
ducă spre casă. în această si- I 
tuație, a pornit spre dormitorul ■ 
șantierului termocentralei de I 
la Chiscani (al cărui salariat | 
era), situat în cartierul Hipo- 
drom, blocul G 15 din Brăila în I 
timpul nopții i s-a făcut sete și, I 
cum în încăpere se aflau două * 
sticle pline, a luat una din ele și I 
a dus-o la gură. Momentul a I 
fost fatal : A. I. nu băuse apă, | 
ci... deparation ! A fost dus în . 
grabă la spital, dar nu a mai I 
putut fi salvat. Acum organele I 
de anchetă urmează să stabi- ’ 
lească cine a introdus într-un I 
dormitor o astfel de otravă.

De la o extremitate la alta a Văii 
Jiului dezbaterea programului de edu
cație comunistă elaborat de secretarul 
general al partidului a impulsionat e- 
forturile organizațiilor de partid pen
tru a găsi noi forme și metode menite 
să sporească forța de înrîurire a mun
cii politico-educative, să amplifice e- 
coul ei în conștiința maselor,, contri
buția ei la formarea omului nou. A- 
trage atenția dintre acestea interesan
ta inițiativă a organizației de partid 
de la Exploatarea minieră Lonea. în
titulată sugestiv: „Ora de dirigenție 
muncitorească". ,

In ce constă, efectiv, această ini
țiativă, ce urmărește ea ?

Din cele relatate de un șir de acti
viști de partid rezultă că ea urmărește 
să asigure participarea efectivă a ca
drelor tehnice, a organizatorilor ne
mijlociți ai producției la munca poli- 
tico-educativă. Concret, este vorba de 
a lărgi aria atribuțiilor maiștrilor mi
neri, în sensul ca modalitățile lor de 
îndrumare a muncitorilor să determi
ne înțelegerea mai adîncă, multi
laterală, de către aceștia a da
toriei de a-și îndeplini în cele mai 
bune condiții obligațiile profesionale. 
Desigur, aceasta intra și pînă acum, 
prin însăși natura funcției șale, în în
datoririle maistrului miner. Concepția 
care i-a călăuzit pe inițiatorii „orei 
de dirigenție muncitorească" urmăreș
te însă ca atribuțiile maistrului să nu 
fie limitate la un cadru strict tehnic- 
administrativ ; este vorba ca tehnicia
nul, conducător și organizator al pro
ducției, să treacă de la rolul unui 
simplu transmițător și controlor al în
deplinirii unor dispoziții, la acela de 
militant politic, de educator, apt să 
promoveze în rîndurile minerilor ase
menea valori etico-profesionale cum 
sînt hărnicia și corectitudinea, abne
gația și pasiunea pentru meseria alea
să, spiritul tovărășesc și devotamen
tul pentru colectiv. Iar, pentru că 
promovarea acestor valori depinde în 
măsură hotărîtoare de dezvoltarea u- 
nei opinii de masă combative, mai
strului îi revine, totodată, datoria de 
a stimula poziția intransigentă față 
de tot ceea ce ăr putea polua climatul 
sănătos de muncă, tot ce e străin prin
cipiilor eticii și echității comuniste.

Ce necesități obiective, ce factori 
concreți au determinat nașterea iniția
tivei la care ne referim ? Ele au reie
șit din discuțiile purtate cu tovarășii 
Andrei Colda. secretarul comitetului 
de partid al minei, și Pompiliu Ungur, 
secretar al Comitetului orășenesc de' 
partid Petrilă. Este vorba, în primul 
rînd, de faptul că drept urmare a u- 
nor deficiențe in organizarea produc
ției, a nivelului scăzut de calificare 
a numeroși mineri, oa și a slabei dis
cipline a muncii, la Lonea, în medie, 
36 de brigăzi de mineri din 90 hu își' 
îndeplinesc lunar planul de producție. 
In aceste condiții a apărut clar că 
perfecționarea relațiilor dintre cei 
care conduc direct procesul de pro
ducție și cei ce realizează producția, 
așezarea relațiilor dintre maistrul mi
ner și muncitor pe fondul răspunderii 
comune pentru îndeplinirea riguroasă 
a îndatoririlor profesionale, realizarea 
integrală a prevederilor de plan, în- 

cetățenirea unui climat de muncă pro
pice efortului de autoperfecționare nu 
pot avea decît efecte favorabile a- 
supra activității fiecărei brigăzi de 
mineri.

Pe de altă parte, manifestarea unor 
atitudini necorespunzătoare, îndeo
sebi față de muncitori de curînd in
tegrați în cîmpul muncii, ca și insu
ficienta grijă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de lucru au dus la o ac
centuată fluctuație a forței de muncă 
atit de la o brigadă la alta, de la un 
schimb la altul, cît și pe ansamblul 
exploatării miniere. (In 8 luni ale a- 
cestui an au fost angajați la Lonea 
838 de muncitori și au plecat 837). „In 
condițiile cind un muncitor pleacă de 
la Lonea ca să se angajeze la o altă 
exploatare minieră — ni s-a spus — 
deci el nu vrea să părăsească secto
rul minier, înseamnă că acolo au in
tervenit probleme de ordin particular, 
de regulă probleme de natură socială; 
dacă ele pot fi rezolvate în altă parte 
este sigur că, prin mai multă stă
ruință, pot fi rezolvate și la Lonea".

viața de partid

In astfel de condiții este îndreptă
țit ca printre obiectivele înscrise în 
programa „Orei de dirigenție munci
torească" locul principal să-1 ocupe 
intensificarea muncii politico-educa
tive pentru stabilizarea oamenilor în 
schimburile de producție unde au fost 
repartizați, omogenizarea colectivelor 
de muncă, deprinderea lor cu nor
mele de disciplină riguroasă din mină, 
cultivarea raporturilor de întrajuto
rare tovărășească și solidaritate mun
citorească intrate în tradiția mineri
lor.

în contextul creșterii eforturilor or
ganizației de partid a minei pentru 
perfecționarea muncii politico-educa
tive, experimentarea metodei la care 
ne referim a fost încredințată mais
trului miner Aurel Popa, din secto
rul I., un cunoscut agitator al orga
nizației de partid. Am reținut din 
fișa biografică a acestui tînăr 
și inimos tehnician miner co
munist, „diriginte" al revirului pe 
care-1 conduce (format din 35 de 
oameni constituit! în cele cinci schim-

LA MINA LONEA —

VALEA JIULUI

buri de producție ale brigăzilor lui 
Dionisie Policiuc, Costache Bîgu, loan 
Porca, Mihai Buzămurgă și Dumitru 
Duma Răscoleanu). faptul că lucrează 
în acest sector din 1954. Aici a căpă
tat „botezul" minei, aici a devenit- 
miner, de aici a fost propus la școala 
de maiștri mineri și tot aici s-a în
tors după absolvirea ei. Pregătirii 
profesionale i se adaugă un curs de 
partid de șase luni, fapt oare a influ
ențat pozitiv asupra activității sale pe 
tărîm obștesc, în îndeplinirea răspun
derilor ce-i revin ca membru în bi
roul comitetului de partid al minei. 
Experiența în producție și în activi
tatea politică, autoritatea de care se 
bucură în rîndurile colectivului mais
trul miner Aurel Popa stau la baza 
forței de înrîurire a „orei de dirigen
ție muncitorească" pe care o conduce 
de aproape două luni.

Cum se desfășoară o asemenea 
„oră" ? Iată lămuririle, primite din 
partea „dirigintelui".

— Ca orice maistru, mă întilhesc 
zilnic, înainte de a ne începe munca, 
în sala de pontaj, pe rînd, cu fiecare 
muncitor din revirul meu. O dată pe 
săptămînă însă. în fiecare vineri, îna
inte de a intra în mină, ne întîlnim cu 
toții, stăm de vorbă împreună atît 
despre munca fiecăruia, cît și despre 
problemele care se ridică pentru în
treg revirul nostru din felul cum își 
îndeplinește fiecare obligațiile, des
pre conduita profesională, ordine, 
comportament. Vedeți, mina nu este 
un atelier cu ferestre largi în care să 
poți vedea tot timpul ce face omul, 
cum lucrează. Controlul e mai greu 
de efectuat și tocmai de aceea sco
pul pe care-1 urmăresc este de a-I 
face pe fiecare să acționeze din con
știință, din convingere. Ca să le im
prim un conținut educativ, discuțiile 
nu se limitează la raționamentul sim
plist „ați lucrat bine, veți cîștiga 
bine ; n-ați lucrat bine, veți cîștiga 
mai puțin". Scopul lor este să prezinte 
plastic efectele neglijenței în muncă, 
ale slabei calificări, ale încălcării dis
ciplinei și normelor de protecția mun
cii, efectele negative ale acestora a- 
supra activității celorlalți ortaci, asu
pra modului în care revirul, sectorul, 
mina își realizează sarcinile de plan. 
Desigur, mulți, majoritatea minerilor 
muncesc cu hărnicie și abnegație, își 
fac cu prisosință datoria. Alții însă 
își însușesc anevoie cerințele discipli

nei muncitorești, șovăie în fața greu
tăților de care se lovesc. Lucru în
tr-un fel explicabil : oamenii nu pot 
căpăta în mod automat un înalt nivel 
de conștiință socialistă o dată cu în
cheierea contractului de muncă. Toc
mai aici intervine măiestria noasțfă 
de a-i alinia pe noii veniți în rînd cu 
muncitorii de bază. De altfel, am a- 
juns să stabilim, de comun acord, cri
terii de apreciere prin calificative a 
activității zilnice a fiecărui muncitor. 
Firește, unele sînt criteriile de apre
ciere stabilite pentru mineri, altele 
pentru ajutori de mineri și altele pen
tru vagonetari. Chiar în cazul cînd 
obține un randament înalt pe post, 
un miner vîrstnic, cu experiență, pier
de „puncte" dacă un om nou din for
mația lui absentează, părăsește locul 
de( muncă, alegîndu-și un alt schimb, 
lucru care s-a întîmplat destul de des 
la noi. In felul acesta urmărim să 
dezvoltăm spiritul de echipă, răspun
derea comună pentru munca fiecăruia, 
ca și pentru rezultatele întregului co
lectiv.

Ascultîndu-1 pe maistrul miner 
Aurel Popa și apreciind munca edu
cativă pe care o desfășoară, ne-am 
întrebat, totuși, dacă nu cumva „Ora 
de dirigenție muncitorească" reprezin
tă în fapt doar o consfătuire de pro
ducție săptămînală, adăugată ședin
țelor ținute pe diferite „linii". Expli
cațiile „dirigintelui", argumentate prin 
„orele" care au avut loc pînă acum, 
au avut darul să clarifice și acest as
pect al problemei. „Căutăm să evităm 
caracterul de ședință. Nu se prezintă 
dări de seamă și referate, nu se adop
tă hotărîri sau planuri de măsuri. Și 
totuși discuțiile sînt vii. îi antrenează 
pe toți ; sînt discuții deschise, tovă
rășești, ele realizează ceea ce de a- 
tîtea ori numim munca de la om la 
om, climatul favorabil manifestării 
opiniei colective, combative, față de 
tot ce ne stînjenește munca. Cum 
este normal, atitudinea față de muncă 
se află pe primul plan âl discuțiilor 
pe care le purtăm ; între altele ele 
urmăresc și ca fiecare miner 
din schimb să fie abonat la 
un ziar, să fie informat des
pre principalele evenimente pe
trecute în cursul săptămînii în țară 
și peste hotare sau despre ce au citit 
din „Revista minerului", editată de 
Centrala cărbunelui ; uneori ai impre
sia că, pe nepusă masă, participi la 
un fel de „colocviu" pe marginea a- 
cestor teme. „Ora de dirigenție mun
citorească" devine astfel un prilej de 
a lămuri numeroase probleme extra- 
profesionale, de a aduce în discuție 
aspecte ale comportării în societate, 
în familie, anumite „goluri" din edu
cație, modul cum sînt îndeplinite o- 
bligațiile sociale care revin fiecăruia 
dintre noi. Se pun întrebări din cele 
mai felurite — se dau răspunsuri. 
Vreau să fac totul — conchide interlo
cutorul nostru, .gata să intre înțr-un 
nou șut — ca minerii'din revirul meu 
să fie muncitori înaintați, dezvoltați 
multilateral, oameni cu dragoste pen
tru muncă și mină, exigenți cu ei în
șiși, dar și cu cei din jur".

Firește, sînt încă multe de făcut 
pentru a îmbogăți programul „orelor 
de dirigenție muncitorească", dar ori
cum, inițiativa se impune atenției a- 
tît la Lonea, cît și la celelalte ex
ploatări miniere din Valea Jiului. Pri
mele rezultate obținute de minerii din 
revirul maistrului Aurel Popa sînt 
concludente în această privință (desi
gur, ca efect al întregului complex de 
măsuri pentru intensificarea muncii 
de educare comunistă adoptat cu cî- 
teva săptămîni în urmă de organiza
ția de partid) : în luna septembrie 
fluctuația forței de muncă a fost, 
practic, lichidată ; nu s-au mai sem
nalat absențe nemotivate ; în condi
ții identice de muncă, sțhimbul de 
producție din acest revir a întrecut 
celelalte două schimburi cu 185 și 
respectiv 311 tone de cărbune.

Consemnînd acest debut ne propu
nem să revenim la Lonea, ca și în alte 
locuri din Valea Jiului spre a vedea 
cum se maturizează această inițiati
vă, cum se extinde în toate exploa

tările miniere.

Constantin MORARU

Omul vorbea cu mineri 
nădușea de parcă spăr
gea buturugi din alea 16 
la tonă.

— Mă numesc 
vulescu și...

— Te-oi 
dumneata 
cu, nu am nimic 
trivă, dar mai 
întîi, stai colea po 
liu și reglează-ți inima la 
relantîi.

S-a așezat. Să 
criu puțin pe omul care ■ 
mi-a trecut pragul birou
lui 7 E mărunțel, poartă 
cravată și are la dumnea
lui aproape 1 metru cub 
de dosare. Ceea.ce 
și mai interesant 
faptul că-mi pare cunos
cut.

— Am fost director la 
mai multe întreprinderi, 
printre care la „Marmu
ra" — București, am fost 
vicepreședintele fostului 
sfat popular „N. Băl- 
cescu", președinte al coo
perativei „Artizanatul" — 
Ilfov... Probabil ne-am 
intilnit la ședințe, ori...

Ține metrul cub de do
sare pe genunchi și cred 
că foarte curînd voi nă
duși și eu. Pentru că văd 
că le așează într-o anu
mită ordine. Acum, cînd 
mă uit la musafirul meu, 
parcă mi se pare cunos
cut și numele.

— Numele dumnea
voastră l-am intilnit foar
te de curînd undeva... Fi
gurați pe. o listă... Da, 
am văzut la I.A.L. un ta
bel in care apăreți ca rău 
platnic, 
cîteva 
voastră

l neavoastră care ați fost... 
' In problema asta ați ve

nit 7
— Nu. Dacă ar fi numai 

faptul că n-am plătit chi
ria, ar fi o nimica toată. 
Vă rog să citiți aici.

Defalcă din metrul cub 
de hirtii și dosare cu care 
a venit un dosar de vreo 
0,003 metri cubi, îl des
chide înir-un anumit loc 
și mă invită să citesc ti
tlul unui articol decupat 
dintr-un ziar.

„In apărarea avutului 
obștesc. IN CODUL PE
NAL NU MAI EXISTA 
DELICTUL DE NEGLI
JENȚA SAU ABUZ IN 
SERVICIU? Nimănui nu-i 
este permis să traumati
zeze spiritul de echitate. 
Cînd „basmaua curată" 
poartă totuși pete eviden
te. Sociograma clicii dez
văluie o pagubă de 
900 000 de lei la coopera-
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Ion Să-

tiva meșteșugărească „Ar
tizanatul". Și culmea, fos
tul președinte al acesteia 
e absolvit de orice răs-

fi 
Ion

numind 
Săvules- 

'. împo- 
întîi și 
pe foto-

vi-l des-

este 
este

Aveți restantă 
luni. Dumnea- 
restanțier, dum-

e absolvit de orice 
pundere penală".

— Ce vreți să-mi 
monstrați cu acest 
col 7

Și în mintea mea 
zic : dacă aș da ochi cu 
fostul președinte din 'ti
tlul articolului i-aș zice. 
Nu am timp sa-mi zic ce

foileton

de- 
arti-

îmi

care i-au fost aduse. De
lapidare, abuz în serviciu, 
fals material și intelec
tual, neglijență în servi
ciu, favorizarea infrac
torilor, pritniri de foloa
se necuvenite...

— Și ce mai vrei 7 Ce 
dorești de la mine ?

Mă privește insistent 
și mă întreabă :

— Ce doresc ? De luni 
de zile, de cînd se fac cer-

Am și eu
o întrebare
în legătură

cu niște
oale sparte

i-aș zice, pentru că zice 
musafirul :

— Fostul președinte eu 
sînt. Eu sînt cel care am 
fost absolvit de orice răs
pundere penală.

— Am dedus, fac eu pe 
un fel de Maigret, mai 
tinăr. Și ce v-aduce 
mine ?

— Mal 
să citiți

Citesc, 
lului, documentați, 
diind niște acte, înfierea
ză, în numele opiniei pu
blice, niște stări de lu
cruri de la cooperativa la 
care' musafirul meu fuse
se președinte. Citesc încă 
o dată gravele acuzații

la

întii v-aș ruga 
articolul.
Autorii artico- 

stu-

cetări, n-am primit sala
riul. Vreau să mi se dea 
drepturile.

— Care drepturi 7
— Care mi se cuvin.
Duc mina la frunte. îmi 

frec timplele. Omul ăsta 
ori... ori... Mai scoate niș
te dosare. Citesc :

„Procuratura 
cii Socialiste 
Procuratura 
Ilfov Nr. 203/1971/26. VIII. 
Către Săvulescu Ion. Vă 
facem cunoscut că în 
cauza în care ați fost 
cercetat în perioada sep
tembrie 1970 — august 
1971, ca urmare a plinge- 
rii penale Nr. 432 din 
25 septembrie

Republi- 
Romănia, 
județeană

1971 a

Fără salvare I
Medic la stația de salvare a I 

județului Dîmbovița, Dan Con- I 
stantin Alexa din Tîrgoviște i 
(str. Pîrvan Popescu 51) își pro- I 
curase, el știe de unde, un car- | 
net cu certificate medicale in 
alb. Avea cineva nevoie de cî- I 
teva zile libere ? Dumnealui îi I 
elibera pe loc un certificat me- ■ 
dical. Bineînțeles, nu pe gratis. I 
Pînă într-una din zilele trecute, I 
cind, surprins tocmai în timp ce | 
făcea tîrgul cu „un pacient", s-a . 
trezit într-o situație... fără sal- I 
vare 1 Acum i se pregătesc și I 
lui formele necesare pentru un 1 
„concediu" penal. Durata i-o va I 
stabili instanța de judecată. I

(Urmare din pag. I)

| Buni 
| de plată

Într-una din zilele trecute, I 
consiliul de conducere al coope- I 

1 rativei agricole Dăneasa (Olt) a • 
| lăsat animalele unității in „gri- I 

ja" unor copii. Cum era de aș- I 
I teptat, copiii s-au luat cu joaca, I 

iar animalele au intrat in lu- ■ 
cernă. Urmarea : 27 de vaci cu I 
lapte s-au intoxicat. Cu toată | 
intervenția medicului veterinar * 

I Ion Lazăr, de la circumscripția I 
vecină, din Radomirești (Mioara | 

I Moldovan, medicul veterinar al 
I cooperativei, era plecată in o- I 

bișnuita navetă Drăgănești- I 
bucurești), nu au putut fi sal- • 
vite decît aguă dintre ele. Acum, | 

Ieri vinovațt de neglijență sini I 
buni de plată. Ei vor trebui să J 
scoată din pungă nu mai puțin ■ 
de 54 000 lei.

I Rubrică redactată de : |
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID .

Icu sprijinul corespondenților I
„Scînteii". |

I_______ J

cetățenesc. Astăzi, după 20 
de luni, aceste acțiuni se 
află în același stadiu : de 
proiect. Lista lucrărilor 
restante’ este amplificată 
de altele planificate a se 
executa în acest an, cu
prinse într-o altă hotărîre 
adoptată de deputății co
munei la începutul anului: 
amenajarea unui punct sa
nitar în satul Alecu și in
troducerea apei potabile în 
localul dispensarului uman 
din Sona, înființarea unor 
unități de prestat servicii 
către populație.

— Pentru cele două sta
ții nu avem documentația 
necesară ; fondurile pentru 
căminul cultural le-am fo
losit la o altă lucrare ; pen
tru celelalte, nu avem sufi
cient sprijin de la județ. Ce 
am putut face, am făcut !

Primarul comunei, Vasile 
Cristea, autorul acestei ex
plozii de justificări, crede 
în soliditatea argumentelor 
aduse, așa cum crede în 
tăria celor care stau încă 

■la baza hotărîrilor amintite. 
Nu este nici un paradox, 
dar, de fapt, aparentele cau
ze obiective invocate de 
primar nu fac decît să în
cerce a masca lipsa de ini
țiativă a comitetului exe
cutiv și a’sa personală, pen
tru urmărirea îndeplinirii 
hotărîrilor luate în sesiune. 
Pentru că, pînă la ur
mă, primarul recunoaște 
că nu s-a preocupat serios 
de întocmirea unor progra
me de activitate la care să 
atragă întreaga suflare a 
comunei în vederea reali
zării obiectivelor stabilite.

— Ați solicitat cumva 
sprijinul cetățenilor, al de- 
putaților și aceștia au ră
mas pasivi ?

Răspunsul ocolește între
barea :

— In comună noi am în
făptuit lucruri frumoase...

U.J.C.M. — Ilfov pentru 
infracțiuni de delapidare, 
abuz în serviciu, fals ma
terial și intelectual și ne
glijență în serviciu (do
sar Nr. 203/1971 privind 
lucrările de reparații 
amenajare la 
cooperativei 
tul" — Ilfov) constatîn- 
du-se nevinovăția 
neavoastră, s-a dispus 
prin ordonanța din 26 au
gust 1971 scoaterea dv. de 
sub urmărire penală în 
temeiul art. 10 lit. a.c. și 
d. comb. art. 11 lit. b din 
codul de procedură pena
lă". Semnat procuror șef: 
ss. indescifrabil.

Citesc altă adresă cu 
Nr. 21/28 VIII 1971 de la 
aceeași procuratură și tot 
către Săvulescu Ion. „Vă 
facem cunoscut că în 
cauza în care ați fost cer
cetat in perioada septem
brie 1970 — iunie 1971 
pentru -infracțiunile de 
favorizare a infractorului, 
primirea de foloase necu
venite, neglijență și abuz 
in serviciu prev. de art. 
264, 256, 248 și 249 din 
C.P., prin rechizitoriul 
din 29 V 1971 al acestei 
procuraturi s-a dispus 
scoaterea dumneavoastră 
de sub urmărire penală 
in temeiul art. 10 lit. a. 
comb. art. 11 lit. b. din 
codul de procedură pena
lă (pentru inexistența 
faptelor imputate). Sem
nat : procuror șef. ss. in
descifrabil. ,

L-am rugat să-mi lase 
în custodie metrul cub 
de acte și adrese. Citesc, 
n-am ce face. (Șitesc, con
sult procuratura, mă in
formez la Comitetul ju
dețean de partid Ilfov, ci
tesc și alte documente și 
din discuții și din docu
mente reiese că Ion Să
vulescu se face vinovat 
de... Gură cască a fost... 
Sub conducerea lui s-au 
petrecut atîtea și atitea 
la acel „Artizanat". Dar 
de acolo pină la învinui
rile care i s-au adus... 
Cine va plăti oare oalele 
sparte 7 Că aici s-au 
spart niște oale ! Iar cio
burile rămase, cît ar fi 
ele de multe, nu se pot 
aduna atitica cit trebuie 
pentru 
drepturi 
nu mai 
morale.

— Deci iar mă întreb : 
cine plătește 7 Și cînd ? 
Si de cînd ?

imobilele 
,Artizana-

dum-
*

i

j

*

t

l

v

acoperirea unor 
materiale, ca să 
vorbim de cele

Nicută TĂNASE

într-una din secțiile fabricii de postav din Bacău

-r Evident ; de altfel, cina 
trece prin comună se poate 
convinge 1

— Construim o școală 
nouă, s-a asfaltat drumul 
principal...

După cum se vede, pri
marul comunei Sona sa 
teme de autocritică. Toc
mai de teama de a recu
noaște în fața cetățenilor u- 
nele slăbiciuni — proprii de 
altfel și comitetului execu
tiv — faptul că măsuri in
vestite cu girul comunei au 
rămas pe hirtie. în ceea ce 
privește tendința ca pen
tru neîndeplinirea unor ho
tărîri ale consiliului popu
lar — hotărîri luate în li
mitele legii, Ia nivelul po
sibilităților și al competen
ței organului local al puterii 
de stat — responsabilitatea 
să fie atribuită mai apoi 
județului, se constată că nu 
este vorba de un caz sin
gular.

Multe consilii populare 
adoptă măsuri pe care — 
deși sint obligate să le în
deplinească''"'expres — aș
teaptă ca diversele direc
ții de specialitate ale consi
liului popular județean, sau 
alte organe la acest nivel, 
să le traducă în fapte. De 
cele mai multe ori, aseme
nea fenomene sînt rezulta
tul necunoașterii forțelor 
locale, a rezervelor care 
pot fi puse în valoare prin 
antrenarea la activitate a 
tuturor . cetățenilor. Unii 
edili ai comunelor se des
prind greu de vechiul stil 
de lucru, de obiceiul de a 
aștepta ca altul să vină să 
facă ordine acasă .la ei. 
Unii nu s-au dezvățat de 
situația de copii dădăciți, 
simt în continuare nevo
ia de a fi duși de mînă. 
Or, aplicarea principiilor 
care rezultă din legea pri
vind lărgirea atribuțiilor 
"consiliilor populare nu 
poate deveni realitate cit 
timp nu este înlăturată o

asemenea mentalitate. Pri
marul din Sona — și alții 
ca el — ocolea răspunsul, 
se temea de o autocritică 
serioasă, tocmai pentru că 
ar fi trebuit să explice nu 
atît neîndeplinirea unei ho
tărîri anume, cît menține
rea unui stil de lucru pe
rimat. Nu poți să fii . bene
ficiarul propriei hotărîri, 
atîta timp cit aștepți me
reu ajutor din altă parte. 
Cît se poate de grăitoare 
în acest sens este următoa-

niște tehnicieni ca să ia 
măsuri pentru binale și 
le-au pierdut. Lipsă de răs
pundere.

— Și ce-ați făcut ?
— Cînd am văzut că nu 

avem sprijin din altă par
te, am mobilizat forțele lo
cale : brațe de muncă, me
seriași, materiale. Cu re
paratul căminului cultural 
din satul Brăzești (o pro
punere a unui cetățean, 
însușită de deputați — 
n.a.), tot așa o să se în- 
tîmple...

tîmpla ca, în privința a- 
mănuntelor, să fie necesa
re unele reveniri, retușuri, 
dar de aici și pînă la a nu 
chibzui. de la btm început, 
asupra lucrurilor esenția
le, in mod temeinic, este 
o mare distanță. Tot la 
Baia de Arieș s-a hotărît 
înființarea a două secții de 
prestat servicii (dulgherie 
șl zidărie). După luarea 
hotărîrii s-a constatat că 
nu există condiții pentru 
înființarea lor in termenul 
stabilit. în consecință, au

De ce se temea 
primarul de autocritică
rea situație întîlnită la 
Baia de Arieș. în confor
mitate cu hotărîrea consi
liului popular comunal, 
adoptată la începutul anu
lui in curs, .magazinul uni
versal din satul Sărtaș, 
aflat în construcție, trebuia 
dat în folosință în luna au
gust. Deputății au apreciat 
că există posibilități pen
tru aceasta.

— Sperăm ca peste o lu
nă. magazinul să fie termi
nat — ne declară acum 
Ilie Bar, președintele co
mitetului executiv al con
siliului popular, fără să 
pară lezat de întîrzierea 
existentă.

— în sesiune s-a hotărît 
alt termen !

— N-am avut sprijinul 
Uniunii județene a coope
rației de consum ; au venit

Așadar, primarul desco
peră ce forțe are în comu
nă abia în ceasul al doi
sprezecelea. Oare el n-ar fi 
putut ști, de la bun înce
put, că se poate bizui pe 
ele ? Este mai normal să 
aștepți ca județul să repa
re clădirile din comună ?

Unele hotărîri își fac 
„stagiul", ani de zile, pe 
hirtie și pentru că adopta
rea lor nu a fost preceda
tă de o analiză a situației 
din teren, de consultarea 
cetățenilor. Ușurința cu 
care se iau unele decizii 
duce la subminarea autori
tății hotărîrilor în general, 
la consecințe care depășesc 
cu mult simplul fapt că un 
obiectiv sau altul a rămas 
nerealizat, la influențarea 
stării de. spirit a oameni
lor. Desigur, se poate in-

luat naștere alte unități — 
pentru reparatul instala
țiilor electrice și deratizare.

Consiliul popular orășe
nesc Cugir a hotărît, în a- 
nul 1970, terminarea unui 
local de școală în comuna 
Vinerea, aflat în construc
ție mai demult. Au fost 
prevăzute cumva și mij
loacele necesare în acest 
sens ?

— Nu am terminat școa
la nici acum. Nu am avut 
mijloacele materiale nece
sare — recunoaște Nicolae 
Bordei, secretarul consi
liului.

Cu alte cuvinte, hotărî
rea respectivă, care angaja 
întreaga autoritate și răs
pundere a consiliului popu
lar, a fost doar o frază fes
tivă. Din clipa cind a fost 
votată, nimeni nu s-a mai

gîndit la ea. Evident, nu 
pledăm pentru o viziune 
mecanicistă, rigidă, în pri
vința îndeplinirii hotărî
rilor ; o soluție care se do
vedește depășită trebuie 
abandonată și înlocuită cu 
alta corespunzătoare.

— Asemenea situații, de 
neîmplinire a unor lucruri 
decise, se întîmplă, din pă
cate, în mai multe locali
tăți — întărește constată
rile noastre ing. Șofron 
Munteanu, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popu
lar județean. Cauzele ? Se 
întîmplă, mai rar, ca adop
tarea hotărîrilor să nu ex
prime nevoi reale ; de cele 
mai multe ori, comitetele 
executive nu urmăresc în
deplinirea lor, nu mobili
zează la lucru întregul po
tențial local. Intr-o apro
piată ședință de comitet 
executiv, la nivelul jude
țului, vom analiza cauzele 
apariției acestor fenome
ne. Sperăm ca, prin măsu
rile pe care le vom lua, să 
determinăm creșterea răs
punderii față de hotărîri le 
proprii, luate, de altfer, în 
numele obștei cetățenilor.

Oportunitatea oricărei 
hotărîri se verifică prin a- 
?licarea fermă, exactă a ei. 
n multe cazuri, informă

rile privind îndeplinirea 
hotărîrilor, prezentate în 
sesiuni, sînt doar un bilanț 
superficial și ineficient, 
care nu insistă asupra cau
zelor neînfăptuirii unora 
dintre ele. Astfel minima
lizată, o asemenea dare de 
seamă a comitetelor execu
tive în fața deputaților slă
bește controlul exercitat 
de către aceștia ; formalis
mul este efectul imediat al 
incpnsecvenței în urmări
rea scopului propus, al ab
senței autocontrolului a- 
supra transpunerii în via
ță a ceea ce este hotărît. O 
activitate bogată, rodnică, 
nu înseamnă atît hotărîri 
multe, cît fapte multe 1

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

La fabrica de postav din Bacău |

Stofe și țesături 
peste plan

De la începutul anului și pînă acum textiliștii de 
la fabrica de postav „Proletarul" din Bacău au în
scris pe agenda întrecerii o producție suplimentară 
în valoare de 5 milioane lei. Din stofele realizate 
peste plan se pot confecționa mai bine de 10 000 de 
costume bărbătești. Inginerul Vasile Blejușcă, direc
torul fabricii, ne-a relatat că în ultima vreme tex
tiliștii și-au concentrat eforturile pentru a produce 
o seamă de țesături groase de sezon, din care se 
pot confecționa paltoane, costume bărbătești, sacouri. 
Datorită unor amestecuri noi, stofele realizate se 
deosebesc de cele fabricate pînă acum, fiind mai 
durabile. Zilele acestea au fost puse în lucru 
și stofele pentru rochițe și sacouri prezen
tate la Pavilionul de mostre de Ia București. Ele 
vor fi oferite comerțului chiar în decursul a- 
cest.ui an/

Ultimul trimestru a! anului a debutat la „Pro
letarul" și cu alte noutăți. Creatorii de modele au 
realizat o nouă țesătură pentru costumele de pro
tecție antiacidă. Fabricată dintr-un amestec de lină 
și fibre polipropilenice, noua țesătură are rezis
tență mult mai mare la acțiunea acizilor decît 
toate stofele realizate pînă acum. Ea își va găsi 
o largă utilizare îndeosebi în întreprinderile in
dustriei chimice.

Stofa de mobilă constituie o altă noutate ofe
rită de textiliștii băcăuani. Producția acesteia se 
realizează în prezent în 5 desene și diferite 
culori. Finețea, jocul de culori, durabilitatea sînt 
atribute ce conferă acestor țesături o calitate 
superioară. Preocupați în permanență de' diversi
ficarea producției, de sporirea gamei de țesături, 
muncitorii acestei întreprinderi experimentează în 
prezent o stofă care va servi drept suport textil 
pentru covoarele din material plastic ce vor fi 
realizate împreună cu Fabrica de produse de mase 
plastice din Iași. Covorul din material plastic rea
lizat în diferite desene va înlocui parchetul din 
camerele noilor blocuri de locuit. Pentru a face 
cunoscut cumpărătorilor produsele nou create și 
realizate de textiliști, conducerea fabricii a orga
nizat în centrul orașului Bacău un magazin-expo- 
ziție cu vînzare. în felul acesta se efectuează șl 
un sondaj al preferințelor cetățenilor.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*



SCINTEIA — vineri 29 octombrie 1971 PAGINA 3

Proiect a

Pe baza hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 19 octombrie 1971, proiectul legii pentru orga
nizarea producerii și folosirii raționale a resurselor de 
nutrețuri, elaborat de Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, este supus dezbaterii 
publice pentru a da posibilitatea specialiștilor din acest 
domeniu, tuturor oamenilor muncii, să-și poată aduce 
contribuția la definitivarea lui. ,

Propunerile, sugestiile și observațiile în legătură 
cu acest proiect de lege vor fi înaintate direcțiilor jude
țene pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură 
și ape. Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, presei centrale și locale.

In cadrul dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii noastre 
socialiste, creșterea animalelor ocupă un Ioc important datorită ponderii sale 
în structura producției și veniturilor, precum și rolului pe care il are în apro
vizionarea populației eu produse de mare valoare alimentară.

Elaborarea de către partid a programului național de dezvoltare a zoo
tehniei și creștere a producției animaliere în anii 1970—1980, document de în
semnătate istorică pentru progresul continuu al zootehniei, a dat un nou im
puls activității ce se desfășoară în acest domeniu, stabilind liniile directoare, 
căile și mijloacele necesare punerii în valoare a condițiilor naturale, sociale 
și economice din țara noastră, deosebit de favorabile pentru creșterea ani
malelor.

Hrana constituie factorul determinant în punerea în valoare a poten
țialului genetic al animalelor, conținutul acesteia influențînd direct nivelul, 
calitatea și eficiența producției zootehnice.

Folosind cu pricepere tradiția și experiența pozitivă existente la noi 
în producerea furajelor, aplicînd în mod creator, in condițiile specifice țării 
noastre, cuceririle științei și practicii mondiale în domeniul nutriției anima
lelor, specialiștii din unitățile agricole și toți crescătorii de animale trebuie 
să-și concentreze atenția spre asigurarea întregului necesar de nutrețuri, or
ganizind acțiuni pentru creșterea producției de pe suprafețele arabile desti
nate bazei furajere, precum și de pe pășunile și fînețele naturale.

Cantitățile mari de nutrețuri grosiere care se produc anual constituie 
o importantă sursă de furaje ieftine pentru hrana taurinelor și ovinelor.

Există condiții deosebit de favorabile pentru diversificarea producției 
de nutrețuri prin extinderea în cultură a dovlecilor și sfeclei furajere, pre
cum și prin dezvoltarea industriei de granule din furaje verzi, deshidrata
rea și granularea borhoturilor, a reziduurilor de la fabricile de conserve, uti
lizarea în hrana animalelor a resturilor culinare și altele.

Reducerea continuă a consumurilor specifice de concentrate pe produs, 
prin utilizarea lor rațională, în primul rînd sub formă de nutrețuri combi
nate și de amestecuri furajere, corespunde pe deplin intereselor economiei, 
ca mijloc principal de sporire ,și ieftinire a producției zootehnice.

In îndeplinirea acțiunilor preconizate, Academia de științe agricole și 
•ilvice are un rol important atît in ceea ce privește elaborarea unor metode 
și procedee tehnologice din ce în ce mai moderne in hrânirea animalelor, 
care să permită punerea în valoare a tuturor resurselor care pot constitui 
nutrețuri, cit și în ceea ge privește producerea unor noi soiuri și hibrizi de 
plante de nutreț și elaborarea tehnologiilor de cultivare a acestora.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute, MAREA ADUNARE NAȚIO
NALA A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA adoptă prezenta lege :

unităților 
și cadrele

Art. 11. — Conducerile 
deținătoare de animale 
tehnice ale acestora au obligația de 
a organiza bucătării furajere dotate. 
cu mașini, instalații și utilaje pentru 
prepararea, în vederea ridicării va
lorii nutritive și a gradului de utili
zare a tuturor sortimentelor de nu
trețuri folosite în hrană, în funcție 
de specia și categoria de animale.

Art, 12. — Furajele de bază pentru 
toate categoriile de taurine și ovine 
sint constituite în timpul verii de 
masa verde de pe pășuni, de pe pa
jiștile cultivate, din culturile furajere 
și din păduri, iar pe timp de iarnă 
de nutrețurile suculente, fibroase și 
grosiere.

Nutrețurile concentrate se vor con
suma numai în vederea optimizării 
structurii rațiilor, pînă la limitele 
prevăzute în prezenta lege, care sint 
considerate maxime.

în creșterea și îngrășarea porcilor 
în sistem intensiv și semiintensiv se 
vor folosi cantități cit mai mari de 
masă verde și suculente.

Art. 13. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor răspunde de determinarea va
lorii nutritive a tuturor sortimentelor 
furajere și elaborează standarde de 
calitate pentru fiecare nutreț. ■

Valorile nutritive medii ale nutre
țurilor în alimentația animalelor se 
vor publica în buletine oficiale ale 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor.

în scopul cunoașterii calității fura
jelor, din punct de vedere al conți
nutului nutritiv, și al stării de salu
britate, Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, împreună cu consiliile popu
lare județene vor înființa labora
toare județene specializate și vor dota 
fiecare unitate agricolă crescătoare 
de animale cu un minimum de apa

ratură, instrumentar și reactivi ne
cesari pentru efectuarea permanentă 
a unor analize primare.'

, Art. 14. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor răspunde de generalizarea în 
producție a metodei conservării nu
trețurilor de volum : leguminoase și 
graminee perene, porumb plantă în
treagă, tescovină și borhoturi, resturi 
de la fabricile de conserve, prin des
hidratare, brichetare sau granulare, 
organizind și asigurînd buna funcțio
nare a unităților specializate în acest 
scop.

împreună cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini va asigura, 
potrivit cerințelor, asimilarea și pro
ducerea mașinilor de recoltat și 
transportat, precum și a instalațiilor 
de deshidratat, brichetat și granulat, 
de dimensiuni și capacități diferite, în 
vederea folosirii acestora, 
sau mobil, în modul cel 
nomic.

uni care să asigure, în condițiile a- 
plicării. prevederilor, noii legislații, iri-. 
deplinirea’ și depășirea sarcinilor de 
producție din planurile anuale și de 
perspectivă, precum și reducerea a-. 
cestor consumuri prin folosirea unor 
noi sisteme, metode și procedee in 
nutriție.

Art. 17. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silviculturii și 
Apelor va elabora normative cuprin- 
zind cerințe nutritive, norme medii de 
consum și rații furajere pentru toate 
speciile și categoriile de animale și 
păsări necuprinse in prezenta lege.

CAPITOLUL V
DISPOZIȚII FINALE

____________________CLASIFICAREA NUTREȚURILOR

Nr. Grupa nutrețurilor Denumirea nutrețurilor
crt. , din grupă

a. — finuri ;
1. grupa nutrețurilor fibroase b. — granule și brichete de plante

verzi deshidratate ;
c. — făină de nutrețuri fibroase.
a. — nutrețuri insilozate ;
b. — semisiloz ;
c. — nutrețuri verzi ;

„ . . ., , . d. — borhoturi ;2. grupa nutrețurilor suculente e _ rădăcinoase ;
f. — tuberculi ;
g. — bostănoase ;
h. — resturi culinare.

A. TAURINE

Specificare

staționar 
mai eco-

CAPITOLUL IV
CERINȚELE NUTRITIVE 

Șl NORMELE MEDII DE CON
SUM ÎN ALIMENTAȚIA ANI

MALELOR
Art. 15. — Se stabilesc ca cerințe 

nutritive și norme medii de consum, 
pe specii, ' „ ' '
unitate de produs, valabile în uni
tățile socialiste crescătoare de ani
male, valorile cuprinșe în anexa 
nr. 2. care fac parte.integrantă din 
prezenta lege.

Din valoarea normelor medii de 
consum, concentratele cultivate, tă- 
rîțele și șroturile nu vor depăși, la 
un loc, următoarele cantități :

categorii de animale și

Normă de consum 
furaje concentrate 

în U.N.

1. TAURI DE REPRODUCȚIE — cerințe pe zi furajată
a. Tăurași de peste 18 luni
b. Tauri adulți sub 700 kg greutate 

peste 700 kg greutate
2. VACI PENTRU LAPTE
a. Pentru 100 kg greutate vie — Întreținere pe zi
b. Pentru 1 litru lapte

Art. 18. — In vederea intensificării 
acțiunilor de chimizare a consumului 
de nutrețuri, Ministerul Industriei 
Chimice, impreună cu Ministerul In
dustriei Lemnului, Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii ■ și Apelor și Ministerul Să
nătății, pe baza unui program, vor 
asigura producerea, în decurs de doi 
ani, a întregului necesar de substanțe 
active de uz furajer, aminoacizi sin
tetici, produse enzimatice, biostimu- 
latori chimici și hormonali, antibio
tice, antioxidanți și alte substanțe 
aditive care să asigure folosirea știin
țifică și eficientă a resurselor de fu
raje.

Art. 19. — încălcarea prevederilor 
prezentei legi atrage răspunderea 
disciplinară, contravențională și ma
terială, după caz.

încălcarea, de către angajații și 
membrii unităților și organizațiilor 
socialiste, a prevederilor articolului 
4 alin. 2. articolelor. 5, 6, 7 și 8 alin. 
1, articolelor 9, 11, 12 alin. 2 și arti
colului 16 alin. 1, precum și alte fap
te privind folosirea rațională a re
surselor de nutrețuri, ce se vor sta
bili și sancționa prin hotărire a Con
siliului de Miniștri, constituie contra
venții.

Art. 20. — Orice dispoziții sau re
glementări care contravin prevede
rilor prezentei legi se abrogă. '

3. grupa nutrețurilor grosiere

a. — paie de cereale ;
b. — coceni de porumb ;
c. — ciocălăi ;
d. — vreji ;
e. — plevuri ;
f. — gozuri III.

8. grupa preparatelor furajere

a. — concentrate cultivate ;
b. — concentrate industriale ;
c. — făinuri proteice de origine ve-

4. grupa nutrețurilor concentrate d _ proteice de origine an,_
mală ;

e. — spărturi de cereale (gozuri I) ;
f. — gozuri II.
a. — grăsimi vegetale de uz furajer
b. — grăsimi animale de uz furajer

5. grupa substanțelor energetice d ~ gîucozfr1;™^ ’
e. — amidon ;
f. — melasă.

»
>

6. grupa substanțelor minerale £ Z Xoelemente® ?

a. — vitamine ;
b. — aminoacizi ;

_ .... ., . . . c. — antibiotice furajere ;7. grupa aditivilor furajeri d _ substanțe enzimatice ;
e. — coloranți ;
f. — antioxidanți.
a. — nutrețuri combinate ;
b. — nuclee ;
c. — premixuri ;
d. — substituenți.

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE :

’ Art. 1. — Sint considerate nutre
țuri, în sensul legii de față, toate pro
dusele de origină vegetală, animală, 
minerală și de sinteză, care, folosite 
în hrana animalelor, determină asi
gurarea funcțiilor vitale și punerea 
în valoare a potențialului productiv 
al acestora.

Art. 2. — în funcție de caracteris
ticile nutritive și de proveniență, nu
trețurile. se clasifică astfel :

â) — grupa
b) — grupa
c) — grupa
d) — grupa 

trate ;
e) 

tice
f)
g)
h)

nutrețurilor fibroase ;. 
nutrețurilor suculente ; 
nutrețurilor

nutrețurilor
grosiere ; 

concen-

— grupa
— grupa
— grupa
— grupa

substanțelor energe-
substanțelor minerale ; 
aditivilor furajeri ; 
preparatelor furajere.

încadrarea nutrețurilor pe grupe 
este redată în anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta -lege.

Art. 3. — Toate cantitățile. de nu
trețuri din grupele prevăzute la ar
ticolul 2, indiferent de sectorul în 
care se produc, constituie fond na
țional de furaje ; Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor, în calitate de titu
lar de balanță pentru toate resursele 
furajere din unitățile socialiste, are 
obligația organizării valorificării efi
ciente a acestora, prin dirijare, în 
stare naturală sau după prelucrare, 
în funcție de nevoile sectoarelor și

Pentru crescătorii de animale cu 
gospodării personale se vor produce 
mașini și utilaje de mică capaci
tate.

Art. 6. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor și consiliile populare jude
țene, municipale, orășenești și co
munale răspund de organizarea lo
turilor semincere necesare pentru 
producerea întregii. cantități de se
mințe din toate, sortimentele de nu
trețuri, inclusiv pentru pajiștile na- , 

... turale..Producerea semințelor'' de 
plante de nutreț se ,ya . oțgamșa;, I;y. 
nivelul fiecărei'/unitșți ăgfiiXMe; p.o 
consilii intercooperatiste, prin spe
cializarea unor unități agricole, pre
cum și prin înființarea de loturi se
mincere in cadrul întreprinderilor 
județene pentru execuția lucrărilor 
de îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor, astfel îneît întreaga canti
tate de semințe necesară să se asi
gure în cadrul fiecărui județ.

Academia de științe agricole și 
silvice are obligația ca, pe baza 
programelor de cercetare și experi
mentare în producție, întocmite la 

Agriculturii, 
Silviculturii

— pînă la 3 1/zi
— de la 3,1 — 5 1/zi
— de la 5,1 — 7 1/zi
— de la 7,1 — 9 1/zi
— de la 9,1 — 11 1/zi
— de la 11,1 - 13 1/zi
— de la 13,1 — 15 1/zi
— peste 15 1/zi

în funcție de nevoile sectoarelor 
sarcinile economice de producție.

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA PRODUCERII 

NUTREȚURILOR
Art. 4. — Ministerul Agriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii și 
'■“jpelor răspunde de organizarea pro
ducerii tuturor categoriilor de nutre
țuri necesare hrănirii întregului 
efectiv de animale.

Deținătorii de animale sînt obligați 
să asigure, pentru efectivele de ani
male aflate în proprietate, custodie 
sau tranzit, nutrețurile necesare pu
nerii în valoare a întregului poten
țial de producție al animalelor și 
pentru întreținerea și păstrarea sănă
tății acestora.

Art. 5. — în vederea creșterii con
tinue a producției și pentru îmbună
tățirea sortimentului de nutrețuri ne
cesare, deținătorii de suprafețe des
tinate pentru culturile furajere, in
clusiv cele destinate culturilor succe
sive, precum și de pajiști naturale 
sau. semănate, sînt obligați să ia ur
mătoarele măsuri :

a) — realizarea unei structuri fa
vorabile a culturilor, utilizarea unor 
specii și soiuri de înaltă productivi
tate și cu un conținut ridicat de sub
stanțe nutritive, astfel incit în con
dițiile specifice de sol și climă să 
asigure realizarea unor producții ma
xime de substanțe nutritive la hec
tar și de cea mai bună calitate ;

b) — executarea tuturor lucrărilor 
agrotehnice la un înalt nivel calita
tiv și în termeni optimi, în funcție 
de cerințele specifice fiecărei culturi, 
de destinația acesteia și de zona pe
doclimatică ;

c) — cultivarea leguminoaselor și 
gramineelor perene pe minimum 60 
la sută din suprafața arabilă, prevă
zută pentru baza furajeră ;

d) — extinderea irigațiilor pe su
prafețele destinate bazei furajere, din- 
fiecare unitate agricolă socialistă sau 
la alți deținători, în primul rînd prin 
amenajări în vederea utilizării unor 
resurse locale de apă ;

e) — fertilizarea sistematică a su
prafețelor destinate plantelor de nu
treț cultivate, precum și a pajiștilor 
semănate sau naturale ;

f) — creșterea gradului de meca
nizare a lucrărilor în producția de 
nutrețuri ce se obține de pe terenu
rile arabile, precum și de pe pajiș
tile semănate și naturale. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor răs
pund de asigurarea perfecționării și 
diversificării continue a mașinilor și 
utilajelor, specifice pentru produce
rea, recoltarea, transportul, depozi
tarea și prelucrarea nutrețurilor.

cererea Ministerului 
Industriei Alimentare, 
și Apelor, să amelioreze soiurile 
xistente și să creeze noi ■ soiuri 
hibrizi de plante furajere anuale 
perene, de înaltă productivitate 
cu conținut ridicat de proteină.

Academia de științe agricole 
silvice răspunde de organizarea pro
ducerii seminței elită, în cantități co
respunzătoare pentru toate culturile 
furajere.

Art. 7. — Pentru asigurarea pro
ducerii nutrețurilor necesare tutu
ror efectivelor de animale, indife
rent de deținător, Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor, consiliile popu
lare județene, municipale, orășenești 
și comunale răspund ca toate su
prafețele de teren prevăzute pentru ’ 
culturile furajere, inclusiv cele des
tinate culturilor succesive, precum 
și suprafețele de pajiști semănate 
sau naturale, să fie folosite numai 
în scopul obținerii de nutrețuri și 
din culturile cele mai eficiente. Pro
ducțiile obținute, de pe aceste tere
nuri vor fi folosite în exclusivitate 
în hrana animalelor. ,

Suprafețele și producțiile totale de 
furaje constituie indicatori ai pla
nului de stat.

e- 
Și 
Și 
Și

Și

CAPITOLUL III 
FOLOSIREA RAȚIONALĂ 

A NUTREȚURILOR
Art. 8. — Deținătorii de resurse 

furajere sînt obligați să organizeze 
recoltarea, conservarea și prelucra
rea, în cele mai bune condiții, a 
întregii producții de nutrețuri din 
toate categoriile sau a produselor 
care pot constitui materie primă 
pentru producerea nutrețurilor, 
astfel îneît acestea să-și păstreze, în 
totalitate, cantitativ și calitativ, con
ținutul în principii nutritivi. în a- 
cest scop, au obligația să-și asigure 
instalațiile, mașinile și utilajele ne
cesare.

Academia de științe agricole și 
silvice răspunde de cercetarea și 
elaborarea unor tehnologii moderne 
de recoltare, conservare și utilizare 
în hrană a nutrețurilor produse în 
vederea creșterii gradului de con- 
sumabilitate și a aportului nutritiv 
a tuturor resurselor furajere, și în 
primul rînd a nutrețurilor de vo
lum.

Art. 9. — Consiliile populare 
dețene, municipale, orășenești și co
munale, conducerile unităților agri
cole de stat și cooperatiste, organele 
tehnice de specialitate, precum și 
toți deținătorii de suprafețe de pa
jiști naturale și semănate au obliga
ția valorificării în întregime a pro
ducției de masă verde, folosind -în 
acest scop metodele și procedeele 
cele mai eficiente de utilizare. '

Art. 10. — Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, consiliile populare jude
țene, municipale, orășenești și co
munale, prin organele de spe
cialitate, sînt obligate să contro
leze modul de realizare a producției 
de furaje, depozitarea și folosirea 
acesteia și să ia măsuri în vederea 
înlăturării deficiențelor constatate în 
aplicarea prevederilor prezentei legi.

ju-

Normă de consum 
furaje concentrate 

în U.N.

ANEXA 2

— în ultimele 2 luni de gestație (se are în vedere producția 
planificată)

3. TINERET TAURIN DE PRASILA — cerințe pe zi furajată 
i;.de lă 0— 6 luni

— de la 6—lo lu.ni. , ..
ft-p juninci gestânte. ■ ....
4. TINERET TAURIN t^A ÎNGRĂȘAT - pentru obținerea a 

1 kg spor
— sistem gospodăresc, 

zilnic de 700 g :
— sistem intensiv, în 

zilnic de 900 g
5. BOI DE MUNCA
— Greutatea corporală

în condițiile realizării unui spor mediu
condițiile realizării unui spor mediu

600 kg

B. OVINE

Specificare

1. BERBECI DE REPRODUCȚIE — cerințe pe zi furajată
— Greut. corporală sub 70 kg
— Greut. corporală peste 70 kg
2. OVINE ADULTE — cerințe pe zi furajată
— oi cu lină fină — producție de lină 4 kg
— oi cu lină semifină și grosieră prod, lină 2,5 kg
— pentru 1 kg lină peste producția de bază :
3. TINERET DE REPRODUCȚIE — cerințe pe zi furajată
— de la 0— 6 luni
— de la 6—18 luni
4. TINERET LA ÎNGRĂȘAT — cerințe pe zi furajată
a. — sistem gospodăresc, greutate finală 30 kg, spor mediu

zilnic 120 gr.
— de la 0—3 luni
— de la 3—8 luni
b. — sistem intensiv, greut. finală 35 kg la 5 luni, spor mediu

zilnic 190 gr.
— de la 1—5 luni

0,11
0,085
0,015

0.10
0,08

’. PORCINE

0,40

Specificare
Perioada 
in zile

Norma de consum 
furaje concentrate 

in U.N.

a. SISTEM GOSPODĂRESC
— vieri reproducție 365 900

1—80 kg
700
300
300

365
210
265

— scroafe
— tineret de reproducție de la
— porci grași de la 1—100 kg
b. SISTEM INTENSIV
— vieri reproducție
— scroafe
— tineret de reproducție de la
— porci grași de la 1—100 kg

D. PĂSĂRI

Specificare'1

1—80 kg
365
365
210
220

1100
940
340
360

Consum nutreț combinat 
Pe ou

gr.
Pentru 

kg. spor
Total 

kg.

GĂINI OUATOARE
— găini ușoare cu producție anuală de 

200—260 ouă pe an
— tineret reproducție pentru găini ușoare
Găini grele reproducție

120—180 ouă pe an
Tineret reproducție rase grele
0—26 săptămîni
Pui de carne

E. CABALINE

Specificare

— cerințe pe zi — 
Armăsari de reproducție 
Iepe de reproducție din 
Cai și iepe de muncă

din depozite și herghelii 
depozite și herghelii

180

430

2,5

IndustrieiMinisterul Agriculturii,
Alimentare, Silviculturii și Apelor Vă 
organiza controlul permanent asupra 
modului în care se aplică prevederile 
privind normele de consum de furaje 
concentrate.

Art. 16: 
sint obligați să respecte normele 
consum și pe baza lor să stabilească

— Deținătorii de animale 
de

44
11

65

15

Norma de consum 
furaje concentrate 

în U.N.

rații furajere economice, să creeze 
condiții optime de întreținere a ani
malelor în vederea valorificării la 
maximum a potențialului lor biologic 
și creșterii eficienței furajelor con
sumate.

Conducerile unităților agricole, toți 
specialiștii din unități au obligația 
introducerii unor programe de acți-

A. — TAURINE
CERINȚE NUTRITIVE ȘI NORME MEDII DE CONSUM ÎN HRANA ANIMALELOR

Specificare

CERINȚE NUTRITIVE NORME DE CONSUM

S.
 U

. kg
. Valoarea energ.
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Concentrat»
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1. — TAURI DE REPRODUCȚIE — cerințe pe 
a. Tăurași de peste 18 luni

zi furajată
13.2 * 7.5 22500 936 67 33 2,5b. Tauri adulți sub 700 kg. greutate 14,6 8,2 24600 1025 59 41 3,4peste 700 kg. greutate 15,4 9,0 27000 1100 58 42 3,8

2. - VACI PENTRU LAPTE.
a. Pentru 100 kg. greutate vie — întreținere pe zi 1,45 1,2'5 3t50 ' ''' ''170 ; iho
b. Pentru 1 litru lapte 
—j' pînă lâ .3-1/zi '■ 0.46 0,47 ' 1330 !. .... :-"70
— de la '.1,1—5 0,46 0,47 1330 -.».<»• : 70 - 76 24 0,11— de la 5,1—7 1/zi 0,46 0,47 1330 70 75 25 0,12— de la 7,1—9 1/zi 0.46 0.47 1330 70 70 30 0,14— de la 9,1—11 “ 0,42 0,47 1330 72 66 34 0.16
— de la 11,1—13 “ 0,42 0,47 1330 72 60 40 ' 0.19— de la 13,1—15 “ 0,42 0,47 1330 72 51 49 0,23— peste 15 1/zi 0,42 0,47 1330 72 43 57 0,27— în ultimele 2 luni de gestație (se are în vedere produc ția planificată)
3. — TINERET TAURIN DE PRASILA — cerințe pe zi furajată
— de la 0—6 luni 2.4 3,0 9000 207 60 40 1,2— de la 6—18 luni 9,2 6.0 18000 605 82 18 1,1— juninci gestante 13,0 6,8‘* 20000 680 84 16 1,1
4. — TINERET TAURIN LA ÎNGRĂȘAT — pentru obți nerea a 1 kg. spor
— sistem gospodăresc, în condițiile realizării unui spor
mediu zilnic de 700 g. 7,5 9,10 27500 820 80 20 1,8— sistem intensiv, în condițiile realizării unui spor mediu
zilnic de 900 g. 5,0 6,10 18000 725 50 50 3,0

5. — BOI DE MUNCA
— Greutatea corporală 600 kg. 14,5 9,7 29100 730 90,5 9,5 0,91

3. — TINERET DE REPRODUCȚIE — cerințe pe zi

1. — BERBECI DE REPRODUCȚIE — cerințe pe zi furajată
— Greut. corporală sub 70 kg. 2.9 2,1 6300 310 92 8 0,25— Greut. corporală peste 70 kg. 3,5 2,5 7500 350 91 9 0,302. — OVINE ADULTE — cerințe pe zi furajată
— oi cu lină fină — producție de lînă 4 kg. 2,4 1,6 4800 170 93 7 0,11— oi cu lînă semifină și grosieră, prod, lînă 2,5 kg. : 2,1 ' 1,4 4200 151 94 6 0,085
— pentru 1 kg lînă peste producția de bază : 0,13 0,15 450 18 90 10 0,015fura jată

!. — PORCINE
CERINȚE NUTRITIVE

— de la 0—6 luni 1,10 0,90 2500 80 89 11 0.10— de la 6—18 luni 1,40 1,25 3800 140 94 6 0,03■4. — TINERET LA ÎNGRĂȘAT — cerințe pe zi furajată
a. — sistem gospodăresc, greutate finală 30 kg. spor mediu zilnic 120 gr.
— de la 0—3 luni 0.42 0.37 1020 52 76 24 0.10— de Ia 3—8 luni 1,40 1,00 3000 100 92 8 0,08
b. — sistem intensiv, greutate finală 35 kg. la 5 luni spor mediu zilnic 190 gr
— de la 1—5 luni 1,40 1,15 3300 115 65 35 0,40

Concentrate

Specificare

reproducție de la
de la 1—100 kg.
INTENSIV

<p c —»—
u o3 >

CONSUM NUTREȚ COMBINAT

a. — SISTEM GOSPODĂRESC
— vieri reproducție
— scroafe
— tineret de

1—80 kg.
— porci grași
b. — SISTEM
— vieri reproducție
— scroafe
— tineret de reproducție de la 

1—80 kg.
— porci grași de la 1—100 kg.

D. — PASĂRI
VALOAREA NUTRITIVA 

A RAȚIEI

Specificare

NORME DE CONSUM
•OTO

’q ■«
SgȘ
6. jo rs

GĂINI OUATOARE
— găini ușoare cu producție anuală de

200—260 ouă 2900 17 4 180 — 44
— tineret reproducție pt. găini ușoare 2950 18,5 4 — — 11
— Găini grele reproducție

120—180 ouă/an 2800 17 4 430 _ 65
Tineret reproducție rase grele -

0—26 săptămini 2930 13,5 4 — — 15
Pui de carne , 3150 22,5 6 — 2,5 —

E. — C A B ALINE
CERINȚE NUTRITIVE NORME DE CONSUM

Valoarea energet. w Concentrate
ab g
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— cerințe pe zi —
Armăsari de reproducție din depozite

și herghelii 10,5 12,0 36000 1560 61 39 3.5
Iepe de reproducție din depozite și

herghelii 12,0 10.0 30000 1000 60 40 2,5
Cai și iepe de muncă 12,0 10,8 32400 940 86 14 1,5
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SOLUȚII ȘTIINȚIFICE 
CÎT MAI APROPIATE

în interpretarea Ansamblului de balet „China“
FATA CU PĂRUL CĂRUNT"

O expresie strălucită

Delegația Consiliului Central 
al U.G.S.R. și-a încheiat
vizita în R. P. D. Coreeană

DE APLICAȚIA INDUSTRIALĂ a artei militante,
Una dintre sarcinile majore ale rețelei naționale de cercetare, în etapa 

actuală, constă în a oferi beneficiarilor din producție rezolvări tehnicb-știin-' 
țifice în faze cît mal apropiate de utilizarea lor industrială. Scopul urmărit 
este de a se scurta în cît mai mare măsură ciclul finalizării lor, de a se evită 
diferitele impedimente ce pot apărea în cazul în care ele sînt insuficient 
elaborate pentru aplicația practică, sînt prea abstracte, neadaptate nevoilor con
crete și nivelului tehnic din unitățile productive. Analizele întreprinse în legă
tură cu acest aspect, în ultiniif ani, au permis conturarea unui șir de căi și 
mijloace menite de a da un curs mai operativ și util — și din acest punct.de 
vedere — eforturilor cercetării. Printre acestea, frecvent amintită, este, și „inte
grarea cercetării științifice în proiectare și tehnologie*4.

Pentru a clarifica această noțiune și a-i desluși sensurile și modalitățile 
principale de înfăptuire, ne-am adresat dr. ing. Florin Tănăsescu, directorul 
Institutului de cercetare și proiectare ...............................
pitală :

pentru industria electrotehnică din Ca

— Tn ce constă, concret, acțiu
nea pe care o exprimă această for
mulare și care sint, după opinia 
du., considerentele care o fac deo
sebit de importantă și actuală ?

perspectivă, experiența institutului 
nostru cred că merită să fie avută in 
vedere.

— în termeni obișnuiți, ea semni
fică cerința includerii în fluxul de 
conturare a soluției științifice și a 
lucrărilor experimentale, de materia
lizare a ei în proiecte și, mai de
parte, sub aspect tehnologic, în pro
totipuri semiindustriale sau indus
triale. Continuarea, deci, neîntre
ruptă a procesului de creație, dincolo 
de faza de laborator, pînă la etapele 
de dinaintea aplicării economice efec
tive. Asta înseamnă extinderea res
ponsabilității cercetătorului față de 
propria-i creație, urmărirea de către 
acesta a rezolvării pe care o dă pînă 
la fazele de dinaintea transpunerii 
lor în practica industrială. Este re
comandabil, de aceea, ca toți specia
liștii care participă la lucrări — cer
cetători, proiectanți, executanți din 
atelierele de prototipuri — să acti
veze ca un tot unitar, să facă parte, 
pe cît pasibil, din același „colectiv 
de creație mixt”, unic — dacă nu or
ganizatoric, cel puțin ca subordo
nare unei gîndiri unitare. în acest 
mod, așa cum reiese și din unele ex
periențe concludente (efectuate mai 
ales în sfera disciplinelor cu specific 
tehnic, care au un pronunțat caracter 
aplicativ), se scontează obținerea 
unor avantaje certe : creșterea sigu
ranței în rezolvarea temelor planifi
cate, abordarea unitară și completă 
a diverselor aspecte etc.

Pe de altă parte, nemaiexistînd 
posibilitatea fragmentării răspunde
rilor, se creează condițiile ca autorii 
rezolvării să fie mai clar delimitați 
și să răspundă pînă la capăt de mo
dul în care abordează și finalizează 
lucrarea. Aceasta ar permite, neîn
doios, și o scurtare a duratei asimi
lării noilor soluții. Cercetătorul, pro
iectantul și experimentatorul fiind 
interesați și prezenți, solidar, de la 
început pînă în momentele de fruc
tificare practică a operei lor, se 
scurtează sau se evită, de pildă, pe
rioadele de familiarizare a specialiș
tilor din producție cu respectiva so
luție, precum și eventualele, neînțe
legeri între institut și' întreprindere. 
Totodată, unitatea dc producție ca
pătă ca însăși :mai multă'siguranță. 
și îndrăzneală în utilizarea." noului,. 
avind certitudinea că nu i se 
oferi doar o soluție de idei, de | 
cipiu, ci o rezolvare practică, 
cifică, efectivă.

în ceea ce privește institutul 
tru, pe lingă rezultatele bune 
nute în valorificarea cercetărilor — 
peste 25 de prototipuri și tehnologii 
elaborate în anul 1970 și aflate as
tăzi în fabricație sau intr-un stadiu 
înaintat de aplicare — mai există și 
situații în care soluțiile își croiesc 
mai greu drumul spre industrie. 
Cauza ? Fie o insuficientă pregătire 
a fabricației (din. vina ambilor par
teneri), fie o tehnicitate superioară a 
soluției față de tehnicile uzuale. în 
acest din urmă caz, nu se ține seama 
de procesul firesc de formare în 
timp a celui ce asimilează un proces 
nou. Iată de ce se impune, atît pen
tru cercetător cît și pentru benefi
ciar, acordarea unei atenții deose
bite, înainte de predarea produsului 
spre aplicare, perfecționării și dez
voltării la personalul tehnic a acelor 
deprinderi tehnologice legate de pro
cesul de fabricație viitor.

— După cite știm, institutul pe 
care-l conduceți are o experiență 
pozitivă in ceea ce privește inte
grarea cercetării științifice in pro
iectare și tehnologie.
— Prin specificul său mixt (de cer

cetare și proiectare), institutul 
nostru s-a pretat în mai mare mă
sură decît altele la trecerea spre o 
astfel de „integrare", încă de acum 
cîțiva ani. Modalitatea organizato
rică concretă este următoarea : con
siderând cercetarea ca activitateâ de 
bază a institutului, am completat 
fiecare dintre nucleele științifice 
existente (secții sau laboratoare) cu 
grupe de proiectare sau proiec
tanți, după caz, și cu un sector bine 
dimensionat de construcții-proto- 
tipuri. în acest cadru este lesne de 
înțeles că rezolvată se consideră nu
mai acea temă care a parcurs toată 
această filieră și ni se înfățișează ca 
prototip omologat, dacă nu chiar ca 
produs de serie mică. De altfel, de 
multe ori se avansează producției 
chiar produsul în fază industrială și 
tehnologia respectivă. Este cazul 
micromașinilor electrice, al echipa
mentelor automatizate pentru _ ba
terii de condensatoare, al ceramicilor 
speciale sau al contactelor electrice. 
Regretăm că dimensionarea actuală 
a atelierului de prototipuri nu ne 
permite astfel de eforturi în cît mai 
multe din problemele planificate.

Colaborarea nemijlocită, perma
nentă, a cercetătorilor cu proiectanții 
și inginerii, tehnicienii, muncitorii 
din atelierele de prototipuri, pe a- 
celeași tematici, a început să dea 
roade. Există, de pildă, cercetători care 
„croiesc" soluțiile avind în vedere, 
încă din fazele incipiente, necesi
tățile caracteristice specialiștilor de 
la planșeta de proiectare sau creato
rilor de prototipuri. La rîndul lor, 
proiectanții și inginerii de la prototi
puri participă, de la început, la lu
crări, oferindu-și adesea aportul încă 
de la faza conturării soluțiilor de la
borator. Nu sint rare cazurile cînd. 
după ce și-au cristalizat o rezolvare, 
cercetătorii trec ei înșiși la planșetă 
sau la bancul de încercări. Dar, re
pet, aceasta este o modalitate de rea
lizare înlesnită de faptul că, oricum, 
într-un institut mixt lucrează alături 
cercetători și proiectanți. în alte u- 
nități, felul soluționării concrete poa
te fi diferit. Sensul însă, împletirea 
organică a acestor activități comple
xe, rămîne valabil. Dintr-o asemenea

— Se pare că modalitatea la 
■ care'vă ref eriți este fructuoasă nu 
numai in sfera organizării activi
tății de cercetare, dar și in cea a 
îmbogățirii și soluționării la un ni
vel superior a tematicilor abordate.
— în această privință aș aminti 

rezolvările care au permis crearea u- 
nor noi tipuri de instalații, cum sînt

Convorbire cu dr. ing. 
Florin TĂNĂSESCU 

directorul Institutului de cercetare 
și proiectare pentru industria 

electrotehnică

instalația multipost pentru sudarea 
electrică cu arc, numeroase echipa
mente de sudură, contactorul de me
die tensiune (conceput în 7 variante 
tipodimensionale), a pieselor cerami
ce electrotehnice (din ceramică de. tip 
enstatic), a unor micromașini electri
ce, siguranțe fuzibile, materiale elec- 
troizolante, standuri de încercări. în 
același timp, prin scurtarea duratei u- 
nor cercetări, s-a creat timp pentru 
abordarea altor cerințe ale sectorului 
de profil, unele soldate cu promova
rea de noi produse : motoare electri
ce cu întrefier axial ; siguranțe cu 
pierderi reduse și cu caracteristică 
lentă, utilizînd fuzibile din cupru (cu 
mari economii de argint) ; izolatoa
rele suport de rășini epoxidice de 
turnare, pentru tramvaiul de mare 
capacitate tip V3A ; echipamente de 
excitație automatizare și altele. Con
comitent, s-au putut dezvolta, opera
tiv, cercetări utile în unele domenii 
noi, de perspectivă în ceea ce pri
vește eqonomia țării noastre, cum 
sînt cele din sfera protecțiilor clima
tice, a fiabilității, a modelării pe cal
culatoare a unor 'scheme de apara
turi, a unor tehnici noi din dome
niul materialelor electroizolante mo
derne, a generatoarelor, elecțrosta-

tice, a surselor electrochimice mo
derne și, în sfîrșit, pentru fora jur de 
mare adîncime, pentru care I.C.P.E. 
deține deja rezultate deosebite, la 
schemele de acționare...

— întrevedeți și alte perspective 
de. adincire a acestei integrări a 
cercetării, in căzui institutului dv. ?
— In ceea ce ne privește, sîntem 

preocupați de adîncirea acestei inte
grări. Avem în vedere, mai întîi, o 
echilibrare a părților ce se integrea
ză, prin dezvoltarea, în mai mare 
măsură decît pînă acum, a sectoarelor 
de prototipuri. Anul viitor vom crea 
un nou atelier de prototipuri, în ca
drul noului nostru .sediu. Tot
odată, spre deosebire de alte unități 
mixte (de cercetare și proiectare) care 
preferă încă să acorde o pondere, mai 
mare, activităților de proiectare — ca 
fiind mai de rutină, mai lesnicioase, 
comparativ cu cele de cercetare — 
noi vom da o pondere mai mare cer
cetării, susțiiiînd-o prin mijloace de 
proiectare și tehnologice adecvate.

întrucît, de obicei, ajungerea solu
țiilor în etape cit mai avansate pre
supune aportul convergent al mai 
multor specialități, vom extinde lu
crul în colective științifice complexe 
și la alte teme, mai ales dintre cele 
majore și urgente pentru economia 
națională. în acest scop, vom căuta 
să completăm actualele laboratoare 
cu specialitățile presupuse de respec
tivele, tematici. în cazul unor speciali
tăți care deservesc toate celelalte la
boratoare din institut — cum sînt cele 
din cadrul tehnicilor de calcul (ma
tematicieni, electroniști etc.) — vom 
prefera să le acordăm regimuri de 
nuclee distincte, oarecum indepen
dente, apte de a interveni operativ 
acolo unde sînt solicitate.

Un rol deosebit în această privință 
ar putea juca C.N.Ș.T. și Ministe
rul Muncii, pornindu-se' de la pre
misa — impusă de realitate — că 
regimurile de funcționare a' institu
telor de cercetare nu pot rămîne așa 
cum au fost gindite și stabilite într-o 
anumită etapă, că iematicile noi im
pun crearea unor colective noi. As
tăzi, anumite reglementări împie
dică realizarea acelei dinamici orga- 
nizaționale din interiorul nucleelor 
științifice pe care o presupune crea
ția tehnico-științifică modernă. Dar 
fapt este că numai consiliile știin
țifice ale unităților respective pot 
stabili această dinamică în funcție 
de sarcinile ce le stau în față.

Am înfățișat doar cîteva din per
spectivele care se deschid în fața 
noastră în această direcție și care ar 
putea genera alte și alte idei și su
gestii fertile, menite a conduce la in
tegrarea tot mai profundă a creației 
tehnico-științifice în producția mate- 

, rială. ;
Convorbire 'realizată da 
Teodor CAZACU

revoluționare
La București, Cluj, Brașov, peste 

10 000 de spectatori au aplaudat An
samblul de balet „China". Cele 11 
spectacole au fost vizionate cu un 
profund interes pentru conținutul 
militant revoluționar al lucrărilor, 
pentru virtuozitate, pentru arta și 
tehnica dansului.

Miercuri seara, pe scena Operei 
Române, am reascultat Concertul 
pentru pian și orchestră „Fluviul 
galben", remareînd încă o dată sim
plitatea, melodicitatea frazelor, for
mulările concise, accesibile, inteli
gibile, pentru a comunica expresiv, 
cu forță emoțională, mesajul lucră
rii. De la „Cîntccul barcagiilor", la 
„Oda Fluviului Galben", apoi de
scriind „Minia Fluviului Galben", 
pînă la finalul impetuos care po
vestea despre „Apărarea Fluviului 
Galben" — momentele au apărut 
deosebit de clar conturate, picturale, 
încărcate de culori, de imagini. In 
Cen-tzun, pianist virtuos, cu o teh
nică impecabilă, cu o exprimare 
robustă, francă, a expus lucrarea cu 
simțul dozării nuanțelor, al îmbi
nării narativului cu descriptivul, 
sensibilitatea creării momentelor 
de meditație. Cu același prilej am 
reascultat și „Toccata” de Paul Con- 
stantinescu și piesa din repertoriul 
muzical chinez contemporan „Viața 
fericită de după Eliberare" — ambe
le punînd în valoare calitățile aces
tui excelent pianist.

După Concertul pentru pian șl or
chestră „Fluviul Galben", după „De
tașamentul roșu de femei", balet pe 
o temă revoluționară contemporană, 
creație colectivă a Ansamblului de 
balet „China" — „Fata cu părul că
runt", cea de-a treia lucrare din re
pertoriul pe care l-a oferit ansam
blul de balet oaspete spectatorilor 
din țara noastră, a fost încă o con
vingătoare pledoarie pentru arta 
militantă. Baletul are certe valențe 
emoționale. Depănînd istoria lui SI 
Er, o tinără căreia războiul de Re
zistență împotriva agresiunii japo
neze ii lasă puternice urme, el se im
pune printr-o viziune dinamică. în
chegată. Bătrînul tată al lui Si Er 
este omorît pentru că nu poate plăti 
datoria pretinsă de trădătorul Huan 
Si-jen, iar fata, închisă în casa 
acestuia, reușește să fugă departe 
în munți, unde anotimpuri peste 
anotimpuri, ploi și ninsori au încă
runțit-o. Este mai puternică însă 
hotărîrea de a rezista, dorința de răz
bunare, încrederea că soarele liber
tății va veni. Armata Roșie aduce 
Eliberarea, iar tînărul Va Da-ciun, 
căruia Si Er îi dăruise inima, ajută 
la descoperirea și lichidarea trădă
torilor. Si Er se înrolează în Armata 
Roșie, luptînd pentru victoria finală.

Orchestra este un puternic co
mentator: al- acestor răscolitoare eve- 

. nimente. Tn punctele de maximă în
cleștare, de maximă tensiune însă,

: va 
prin- 
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nos- 
obți-

r
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• Unchiul Vania (în cadrul Festi
valului Ulmului sovietic) : CAPI
TOL — 9,45; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21.
• Voi sări din nou peste băltoa
ce : CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Baladă pentru cei căzuți: DOI
NA — 9; 15.
• Lampa lui Aladin : DOINA — 
11,30; 18,15.
• Idiotul : DOINA — 20,30.
• N-am cîntat niciodată pentru
tata : FAVORIT — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 16,15; 20,30, MELODIA — 
9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Motodrama : FLACARA — 15,30; 
18; 20,15.
• Tunelul : UNIREA — 9; 15.
• Povestirile lui Hoffmann : UNI- 

, .REA — 18: 20,30.
• Frații : CRINGAȘI — 15,30; 18;
20.15, PROGRESUL — 9; .15.
• Străzile au amintiri — VIITO
RUL — 9; 15.___ .
• Cromwell : VIITORUL — 19;
ARTA — 19,30.
• Subalternul :• ARTA — 9; 15.
• Asediul : COSMOS — ,15,30; 18;
20.15.
• Așteptarea : VITAN — 15,30; 
17,45; 20,15, SCALA — 18,30.
s Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20. ' '.
• Timpul berzelor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45;, 20.

• Floarea de cactus : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3513) — 
17,15, (3822) — 20,15, SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 21,15, FESTIVAL — 
9; 11,15, 13,30; 16; 18,30; 21.
• Romanticii : MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
• Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Simon Bolivar : VICTORIA — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.

două părți au exprimat reci-Cele . .
proc dorința ca relațiile de prietenie 
și colaborare între organizațiile sin
dicale din cele două țări socialiste să 
se dezvolte continuu, văzînd in a- 
ceasta o contribuție la adîncirea prie
teniei între popoarele român și co
reean.

Delegația U.G.S.R. a reafirmat și 
cu acest prilej deplina solidaritate și 
sprijinul clasei
România cu lupta poporului coreean 
de 40 de milioane de oameni pentru 
retragerea trupelor agresive ale 
S.U.Â. din Coreea de Sud, pentru 
realizarea unificării independente și 
pașnice a patriei de către însuși po
porul coreean, fără nici un amestec 
din afară. Părțile au subliniat în
semnătatea dezvoltării legăturilor de 
prietenie și colaborare cu sindicatele 
din toate țările socialiste, cu 
cele afiliate la F.S.M., cu alte 
organizații sindicale, pe baza respec
tării depline a principiilor internațio- . 
nalismului proletar, egalității în 
drepturi, respectului reciproc și nea
mestecului în treburile interne, ca o 
contribuție la întărirea unității țări
lor socialiste, la dezvoltarea solidari
tății muncitorești internaționale, pen
tru apărarea intereselor clasei mun
citoare, pentru progres social și pace.

Cele două părți au exprimat pozi
ția centralelor respective privind ne
cesitatea respectării dreptului suve
ran al fiecărei organizații sindicale 
de a-și stabili orientarea, formele și 
practica activității lor interne și ex
terne, în funcție de condițiile con
crete in care acționează.

Joi s-a înapoiat în Capitală, ve
nind de la Phenian, delegația Consi
liului Central al U.G.S.R., condusă 
de Pavel Ștefan, secretar al Consi
liului Central, care, la invitația Co
mitetului Central al Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Coreea, a 
făcut o vizită în R.P.D. Coreeană.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost întîmpinată de La
risa Munteanu, secretar al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., de 
Comitetului Executiv al 
Central al U.G.S.R.

în timpul vizitei sale în
reeană, delegația U.G.S.R. a avut 
convorbiri cu o delegație a Comite
tului Central al Federației Generale 
a Sindicatelor din Coreea, la care au 
participat : Chun Chang Chul, preșe
dintele Comitetului Central ăl 
F.G.S.C., Kim Jong Suk, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
F.G.S.C., și alți activiști de răspun
dere.

Cu acest prilej, cele două părți 
s-au informat reciproc cu privire la 
activitatea și preocupările sindicate
lor din România și R.P.D. Coreeană 
în perioada actuală și au efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme ale mișcării sindicale 
internaționale.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă sinceră, 
tovărășească, au fost relevate suc
cesele obținute de oamenii muncii 
din cele două țări în toate domeniile 
vieții economice, sociale și culturale, 
contribuția adusă de sindicate la re
zolvarea .problemelor complexe ale 
construcției socialismului.

membri ai 
Consiliului

R.P.D. Co-

muncitoare dinacolo unde instrumentele nu pot să 
spună singure tîlcul faptelor, inter
vin corul și soliștii. Totul se trans
formă într-un larg poem vocal-sirn- 
fonic în care vocile par să transmită 
dansatorilor semnificația momente
lor, fibrele adinei vibrante, care 
trebuie puse în lumină, convingînd 
spectatorul, făcîndu-1 să participe. 
Povestea lui Si Er este simplă : mul
tiplele ei' semnificații sînt puse în 
valoare cu discreție, firesc.

în esență, spectacolul „Fata cu pă
rul cărunt” este o expresie edifica
toare a opțiunii colectivului de inter
pret pentru o artă angajată, care 
să mobilizeze, să trezească spiritul 
revoluționar, să aducă în lumină pu
terea forței revoluționare. Lucrarea 
este creația colectivă a Școlii 
regrafice din Șanbai. Totul, de
muzică (în care am remarcat împle
tirea vocii umane cu depănarea 
paginilor instrumentale), pînă la in
terpretările dansatorilor, pare a 
însuflețit de nobila misiune de 
transmite putere, curaj, încredere în 
luptă, în victorie. Nimic, nu este 
acest spectacol încărcat de prețiozi
tăți. Simplitatea și accesibilitatea 
sînt insistent urmărite în întreaga sa 
evoluție, semn al încrederii în rolul 
educativ al artei, în forța sa de pă
trundere și influențare a spectatori
lor. Ca și în „Detașamentul roșu de 
femei", decorul simplu împletește 
fotografia cu proiecțiile. Se aduc 
placarde roșii, soldații poartă arme 
și ranițe, fetele se îmbracă în vest
minte pastelate atunci cînd parti
cipă la marea sărbătoare — totul 
după legea firescului, a unicei do
rințe de prezentare într-un grai cît 
mai simplu cu putință a mesajului. 
Se accentuează, se îngroașă, 
schimb, voit culorile mohorîte 
văilor pustii, înghețate, prin 
colindă „fata cu părul cărunt" ; 
datorii, moșiereasa sînt „poze" 
tesc conturate. Partizanatul 
este evident ; cînd sînt 
scene inspirate din lupta 
revoluționare, din viața oamenilor 
săraci, totul se luminează ca la o 
deschidere de evantai florală în 
care ochiul trebuie să găsească fru
mosul, liniștea.

Lin Cion-de 
(Fata cu părul 
(mătușa Ciau, 
scena în care 
ostaș Van Da-ciun trista soartă a 
lui Si Er împletind parcă 
rile, mimica sa, cu sflșietorul 
de vioară), Van Gia-hun (Va 
ciun), Ciau-Tzi (unchiul Ciao) 
putem aminti, fără rezervă, pe 
soliștii spectacolului — au 
monstrat încă o dată, o serioasă 
pregătire coregrafică bazată, în pri
mul rînd, pe tehnica gestului, pe 
mimică, pe definirea minuțioasă a t 
personajului^ Elementele baletului 
cla.sipî fcîfftj .țjh&agii", sint litere din | 
vocabularul dansului chinez con
temporan. Nu se urmărește în mod 
unilateral o poezie a mișcării care 
să impresioneze prin eleganța, prin | 
galanteria ei, ci o artă a transmi
terii ideilor înălțătoare.

Ansamblul de balet „China" își 
încheie în aceste zile turneul in țara 
noastră. Un turneu încununat de 
un mare și binemeritat succes pen
tru frumusețea și mesajul spectaco- 

,lelor, pentru arta impresionantă a 
interpreților. Aplauzele miilor de 
spectatori sînt mărturiile eloc
vente ale unei unanime aprecieri, 
ale dragostei cu care poporul no-s- 

a . înconjurat pe talentații artiști 
Chinei populare prietene.
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Masă rotundă „U.N.E.S.C.O. și tineretul"
în 

ale 
care 
tră- 
gro- 

artistic 
înfățișate 

armatei

(Si Er), Cian-tzao 
cărunt), Șen Pci 
impresionantă în 

povestea tînărului
gestu- 

solo 
Da- 

Și toți 
de-

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de 
la înființarea Organizației Națiunilor 
Unite pentru educație, știință și 
cultură, Comisia națională a Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO și Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului au or
ganizat joi o masă rotundă pe tema 
„UNESCO și tineretul".

Au participat Vasile Alexandrescu, 
adjunct al ministrului învățămîntului, 
Dumitru Fara, directorul Comisiei 
naționale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO, conf, 
univ. dr.. Ovidiu Bădina, directorul 
Centrului de cercetări pentru proble
mele tineretului, activiști ai C.C. al 
U.T.C., cadre didactice universitare, 
cercetători, tineri din întreprinderi, . 
instituții și școli din București.

în cadrul dezbaterilor au fost a-

bordate aspecte actuale privind rolul 
și contribuția UNESCO la promo
varea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare, la folosi
rea resurselor umane în vederea pro
gresului economic și social, vorbitorii 
evidențiind în acest sens inițiativele 
și aportul României.

Participants au subliniat, de ase
menea, atenția deosebită pe care sta
tul nostru o acordă învățămîntului, 
diversificării și modernizării mijloa
celor de educație și instrucție, rolu- ■ 
lui familiei, activităților școlare și 
extrașcolare și ale celor desfășurate 
în rîndurile organizațiilor de tineret 
pentru formarea acestuia în spiritul 
păcii și progresului.

(Agerpres)

dia Oră'dean, președintă' Uniunii sin
dicatelor din unitățile sanitare, și de 
prof. dr. Radu Păun, vicepreședinte al 
Academiei de științe medicale.

Timp de două zile, participanții vor 
dezbate probleme actuale de pato
logie medico-legală, îndeosebi pro
bleme legate de noile achiziții ale 
geneticii și imunogeneticii, ale trau- 
matolcjgiei și toxicologiei. In cadrul 
unor mese rotunde vor fi discutate 
aspecte ale serologiei și imunologiei 

’ în teoria și practica medico-legală.
(Agerpres)

Joi au început în. Capitală lucră
rile Conferinței naționale de medi
cină legală, organizată de Uniunea 
societăților de științe medicale.

Participă medici legiști, cadre di
dactice, cercetători, lucrători din a- 
paratul de justiție, precum și perso
nalități de peste hotare.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. dr. Ion Moraru, președin
tele Comitetului de organizare, Con
ferința a fost salutată de prof. dr. 
Eugen Mareș, adjunct al ministru
lui sănătății, Sever Georgescu, ad
junct al procurorului general, dr. Li-
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LIRA — 15,30; 18:

China și- 
spectacolelor

cinema

(Urmare din pag. I) fi pro- 
de la

• Parada circului : TIMPURI NOI
— 9,15; 11; 12,45; 14,30; 16,15.
• Program de documentare în 
premieră : TIMPURI NOI — 18,30; 
20,15.
• Romeo și Julleta — 10; 12,30; 16, 
Cu mîinile pe oraș — 18,45; 21 : 
CINEMATECA (sala Union). '
• Steaua de tinichea.: BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16,30; 18,45; 
21, EXCELSIOR .— 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Săptămtna nebunilor : BUZEȘTI
— 15,45; 18; 20,15.

• Evocări : MIORIȚA — 9; 15.
s Aeroportul : GRIVIȚA — 8,30; 
11,15; 14,15; 17; 20, MIORIȚA — 9; 
12,15; 19,15, FLAMURA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Duminică la ora 6 : PACEA — 
9; 15.
• Brigada Diverse în alertă : PA
CEA — 18; 20.
• Omul orchestră : LUMINA — 
9—21 în continuare.
• Cermen ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• După vulpe : BUCEGI — 15,45; 
18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,15.
• Boxerul :
20,15.
• Tick, Tick, Tick : MUNCA — 
16, 18; 20.
• Haiducii lui Șaptecal : LARO- 
MET — 15.30; 17,30; 19,30.
• Hello, Dolly ! : FLOREASQA — 
19 AURORA — 9; 12; 16: 19,30.
• Columna : FL'OREASCA — 9; 
15.
« Șansa : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
• Greșeala fatală : FERENTARI
— 15,30; 17;45; 20.
• O floare și doi grădinari : VOL
GA — 9; 12,15; 15,45; 19,15.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : PROGRESUL — 
18; 20.
• Start la moștenire : POPULAR
— 15,30: 18; 20,15.

Smaranda
*

Ansamblul de balet 
încheiat joi seara seria 
susținute în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră.

Artiștii chinezi au prezentat pe 
scena Operei Române baletul pe o 
temă revoluționară contemporană 
„Fata cu părul cărunt".

La spectacol au asistat Ion Brad, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, oameni de 
aTtă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

I^a șfîrșit, 
fost oferite

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Solist : A. Navarra 
(Franța) — 20.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Iubire pentru iubire — 20.
• Teatrul de Comedie : Dispari
ția lui Galy Gay — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara 
Magheru) : Omul care...
(sala Studio) : Gaițele — I
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vox Boema — 
19,30.
• I.A.T.C. : Cîntecele comice 
Trei crai — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntcc — 15 și 17, (sala din str. 
Academiei) : Cartea cu Apolodor 
— 17.
• Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : Concert de muzică populară 
românească — 19,30.

Este știut că studiul științelor so
ciale în școala noastră s-a resimțit 
de pe urma unui anumit șablonism, 
contrar cerințelor luării în conside
rație a specificului diferitelor in
stituții de învățămint superior. Pen
tru înlăturarea acestui neajuns — 
care se resimte și in prezent în în- 
vățămînt sub multe aspecte — noul 
sistem . stabilește că eșalonarea 
predării științelor sociale pe . ani de 
studii,, precum și determinarea pon
derii orelor de curs și de seminar 
sînt de competența consiliilor profe
sorale și senatelor universitare — 
disciplinele obligatorii și numărul 
total de ore fiind însă fixate de Mi
nisterul învățămîntului. Tot în scopul 
adaptării programelor la specificul 
facultăților, consiliile profesorale și 
senatele universitare pot, cu avizul 
Ministerului învățămîntului, să intro
ducă și alte discipline de științe so
ciale, care să fie studiate după op
țiunea studenților sau facultativ.

Pregătirea în acest domeniu are în 
vedere intr-o mai mare măsură de- 
cît pînă acum rolul pe care îl va în
deplini practic, în viața socială, ab
solventul unui ciclu de învățămint. 
Astfel, întrucît absolvenții școlii ge
nerale de 10 ani urmează să intre in 
producție, în clasa a IX-a se 
studia nu doar cîteva i 
stracte, generale, de economie poli
tică, ci probleme actuale ale politicii 
economice a P.C.R., care îi vor ajuta 
practic, in viața de zi cu zi, acolo 
unde ei vor fi confruntați cu proble
mele complexe ale organizării știin
țifice a producției și a muncii, cu sar
cinile creșterii productivității muncii 
și îmbunătățirii calității produselor, 
reducerii prețului de cost și econo
misirii de materii prime, combusti
bil etc. în școlile profesionale se va 
pune accentul pe studierea probleme
lor actuale ale construcției socialiste, 
în liceele de specialitate se vor stu
dia, în afară de disciplinele de mar
xism-leninism, în funcție de profilul 
acestora și de viitoarele obligații ale 
absolvenților în producție, probleme

de etică, de estetica (teoretica și apli
cată), noțiuni de psihologie socială.

în anumite limite, corespunzător 
profilului școlilor și facultăților, se 
studiază și alte discipline sociale și 
umanistice : logică, psihologie, peda
gogie, teoria statului și dreptului, so
ciologii de ramură, probleme de isto
rie și filozofia culturii, etică și deon
tologie profesională etc. Noul sistem 
implică măsuri pentru lărgirea și 
îmbunătățirea, la toate nivelurile în
vățămîntului, a predării cunoștințelor 
privind conducerea economiei și a

rea și aprofundarea de către elevi și 
studenți a principiilor politicii Parti
dului Comunist Român, a aprecieri-, 
lor și pozițiilor sale' în problemele 
politice și ideologice fundamentale 
ale construcției socialiste in țara 
noastră și ale vieții internațional?. în 
scopul cunoașterii și prețuirii de că
tre elevi și studenți a tradițiilor glo
rioase de luptă ale partidului și po
porului, în cadrul cursurilor de istoria 
patriei și de socialism științific vor fi 
mai larg abordate momentele impor
tante din istoria mișcării muncito-

lor respective. De o atenție deosebită 
se bucură, în toate programele, teme
le menite să contribuie la 
ția patriotică 
a tineretului, la înarmarea 
cunoașterea 
cialiste, a 
te socială, 
nostru. Au 
troduse un 
asigure cunoașterea de către elevi și 
studenți a politicii Partidului Comu
nist Român în domeniul culturii și 
creației literar-artistice, a aspectelor

educa
și, internaționalistă 

sa cu 
normelor ' moralei so- 

principiilor de echita- 
promovate de partidul 
fost, de asemenea, în
șir de teme menite să

Dar orieit de judicioase ar 
gramele de curs și intențiile 
care s-a pornit în îmbunătățirea sis-, 
ternului de predare a științelor socia
le, totul depinde — de > fapt — de 
munca vie cu elevii, cu studenții, la 
orele de curs, de seminar, iar aci' 
hotărîtor este aportul cadrelor didac
tice. De aceea, perfecționarea pre
gătirii politico-ideologice a cadre
lor didactice care predau științele 
sociale in învățămîntul de toate 
gradele formează în prezent obiec
tivul unei preocupări susținute din

Sistemul unitar al predării științelor sociale

vor
noțiuni ab-

societății, organizarea științifică a 
producției și a muncii, a probleme
lor de marketing, cibernetică și ■ in
formatică economică.

Mărirea numărului de ore, alegerea 
judicioasă a disciplinelor în funcție 
de specificul școlii, institutului etc 
reprezintă, desigur, elemente pre
țioase în acțiunea de îmbunătățire a 
predării științelor sociale, dar 
și suficiente. Problema 
este ce. facem cu acest 
de" ore și de discipline, 
le asigurăm ? Este și 
tru care noul sistem .. . 
științelor sociale prevede, în indiso
lubilă legătură cu măsurile amintite 
mai sus, un șir de acțiuni privind 
îmbunătățirea programelor de curs, a 
metodologiei și metodicii predării, 
elaborarea de noi manuale și cursuri.

Caracteristic pentru noile progra
me este îmbunătățirea conținutului 
lor teoretic și politico-ideologic, ac
centuarea caracterului educativ prin 
situarea in centrul predării științelor 
sociale a preocupării pentru cunoaște-

nu
care se pune 
număr sporit 
ce conținut 

motivul pen- 
de predare a

rești și democratice din România, 
principalele etape ale istoriei Parti
dului Comunist Român. Un accent 
deosebit se va pune pe explicarea 
felului în care partidul și-a cîștigat 
rolul de forță politică conducătoare 
în societatea noastră, a necesității 
întăririi continue a acestui rol, a 
modalităților în care el se exercită 
in întreaga operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

în predarea socialismului științific 
capătă o mai largă dezvoltare pro
blematica referitoare la conducerea 
societății socialiste. La economia po
litică se abordează mai larg proble
mele actuale ale politicii economice 
a țării noastre și ale celorlalte țări 
socialiste, sînt mai bine conturate 
aspectele contradictorii ale evoluției 
lumii capitaliste contemporane. Un 
loc important îl va ocupa studiul fi
lozofiei marxist-leniniste. La specia
litățile tehnice și din domeniul ști
ințelor naturii vor fi larg abordate 
problemele filozofice ale discipline

pe care le ridică dialogul și lupta de 
idei în lumea contemporană, întărirea 
spiritului militant, partinic și a com
bativității revoluționare față de teo
riile și ideile burgheze, apologetice, 
anticomuniste.

Noile programe se aplică din acest 
an în învățămîntul superior și parțial 
in învățămîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic — urmînd a se 
extinde ulterior (pe măsura pregă
tirii cadrelor și a elaborării manua
lelor). Pentru a beneficia încă de pe 
acum de actualele' îmbunătățiri ale 
programelor vor fi tipărite broșuri, 
pe teme de mare importanță, în aju
torul elevilor și studenților, vor fi 
publicate consultații și materiale do
cumentare în sprijinul cadrelor di
dactice. Noile manuale 
ințe sociale urmează 
borate pe bază de

ști- 
ela- 
Un 

sprijin important în studiu îl vor 
constitui cabinetele de științe sociale, 
care se vor organiza - în școli și 
instituții de învățămint superior.

de 
să fie 
concurs.

partea Ministerului învățămîntului, 
ca și _ '
mare importanță
această privință cursurile de per
fecționare de diferite durate și 
profiluri, care urmează să fie orga
nizate în cadrul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu". în același scop, intențio
năm să organizăm periodic, la Bucu
rești și în alte centre, consfătuiri cu 
cadrele didactice de la aceste disci
pline, în care să fie dezbătute proble
mele principale ale îmbunătățirii 
conținutului și metodicii predării 
științelor sociale.

Toate aceste măsuri pot da însă 
rezultatele dorite numai în condi
țiile în care ele se conjugă i 
tul individual stăruitor din 
cadrelor didactice pentru 
pregătire. Fiecare profesor 
să aibă în vedere că elevii 
denții de astăzi trăiesc intr-un mediu 
social-economic și politic care le so
licită intens spiritul creator și partici
parea efectivă. Tinerii din școli și

a organelor de partid. O 
o vor avea în

cu efor- 
partea 

propria 
trebuie 

i și stu-

facultăți sînt mult mai viu confrun
tați cu problemele nodale ale epocii 
noastre, cu puternicele schimbări re
voluționare care au loc in lume, de- 
cit au fost 
oare Presa, 
treg mediul 
că înrâurire 
dentului în 
îndrăzneală 
bleme importante ale vieții social-po- 
litice contemporane, eludarea unor 
aspecte-cheie. formalismul sau ele
mentele de.rutină in predarea științe
lor sociale sînt cu atît mai dăunătoa
re. Activitatea, cadrelor didactice își 
va atinge scopul numai în măsura în 
care, eliminind cu desăvîrșire aseme
nea practici, va stimula gîndirea po
litică vie a elevilor și studenților, le 
va forma capacitatea și deprinderea 
de a analiza și interpreta realitățile 
economico-sociale.

Pentru a nu încorseta profesorul în 
munca sa și a-i spori răspunde
rea, noile programe de științe sociale 
sînt orientative, în sensul că toate te
mele prevăzute urmează să fie pre
date, dar ordinea-lor poate fi modifi
cată îq funcție de felul cum se pot 
realiza mai bine sarcinile politice — 
educative ale lecțiilor. Lecția de ști
ințe sociale trebuie să aibă toate atri
butele unui act de creație, calitatea 
de a transmite mesajul unor adevă
ruri care urmează să devină linie de 
conduită în viață. Numai atunci ea 
este interesantă, merge la mintea și 
la inima auditoriului, contribuind la 
formarea unor luptători hotărîți pen
tru socialism, pentru înfăptuirea ma
rilor idealuri ale clasei noastre mun
citoare, ale partidului și națiunii 
noastre socialiste.

Acesta este de fapt obiectivul fi
nal al tuturor măsurilor care se in
tegrează în sistemul unitar al predă
rii științelor sociale recent adoptat 
Aplicarea lor consecventă, cu maxi
mă eficiență, concentrează în pre
zent eforturile Ministerului învăță- 
mîntului, ale tuturor factorilor in
vestiți cu răspunderi în acest dome
niu.

toate generațiile anteri- 
radioul, televiziunea, in- 
ambiant exercită o adin- 
asupra elevului .sau stu- 
acest context, lipsa de 
în abordarea unor pro-

punct.de
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R
Tovarășul Gheorghe Pană, mem

bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit la 28 octombrie 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de Pavel Petrovici Anisimov, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, 
schimb 
tră.

se află în vizită pentru 
de experiență în țara noas-

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească 
au participat tovarășii Aldea Mili- 
taru, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Matei, secretar al Comitetului' mu
nicipal București al P.C.R., și Gheor
ghe Roșu, șef de sector la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii So
vietice la București.

ÎNCHEIEREA vizitei delegației 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNE

A

La 28 octombrie, tovarășul Petre 
Blajovici, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală, a primit delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română și a 

de prietenie și 
străinătatea, 

Saiera, 
Exe- 
Taș-

Ambasadei

VIZITA DELEGAȚIEI AGRICOLE
DIN R. P. D. COREEANĂ

LUCRĂRILE UNOR COMISII
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE tv

Asociației. uzbece 
legături culturale cu 
condusă de Rahmatjaeva 
vicepreședinte al Comitetului 
cutiv al Sovietului regional _ .,
kent, care face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Mihail Roșianu, preșe
dintele Consiliului General A.R.L.U.S.

A fost prezent N.V. Maslenikov,

ministru consilier al 
U.R.S.S. la București.

★
Delegația 'Asociației 

sovieto-română condusă 
jaeva Saiera, vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Sovietului regio
nal Tașkent, care, la invitația Consi
liului General A.R.L.U.S., a făcut o 
vizită in țara noastră, a părăsit joi 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fo_st_ condusă de C. Paraschivescu- 
^Bălăceanu, vicepreședinte al Asocia
ției juriștilor din România, membru 
în Consiliul General A.R.L.U.S., de 
activiști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

de prietenie 
de Rahmat-

Vizita președintelui Comisiei

Joi s-au încheiat convorbirile între 
Iosif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul agricul
turii, industriei alimentare, silvicul
turii și apelor, și Ciang lung Phil, 
președintele Comitetului de stat pen
tru agricultură, conducătorul delega
ției agricole din R. P. D. Coreeană, 
care face o vizită în țara noastră.

La convorbiri au participat, din 
partea română, Angelo Miculescu, 
ministru secretar de stat, Nicolae 
Giosan, președintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, Nicolae 
Ștefan, adjunct al ministrului agri
culturii, industriei alimentare, silvi
culturii și apelor, Ion Ceaușescu și 
Marin Capisizu, secretari generali în 
minister, experți.

Din partea coreeană au luat parte

Ri.Hak Ci ol, directorul Direcției spe
ciale din- Comitetul de stăt pentru 
agricultură, Kim Giong Taek, direc
tor adjunct al Direcției producției și 
export de legume, experți.

A luat parte, de asemenea, Kang 
Iăng Săp, ambasadorul R. P. D. Co
reene la București.

Cu acest prilej . au fost discutate 
posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării în agricultură între 'cele două 
țări. îndeosebi în ceea ce privește 
Schimbul de semințe și specializarea 
de cadre în diferite domenii ale pro
ducției agricole.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de deplină 
înțelegere.

(Agerpres)

★ ★

Cu prilejul-vizitei în țara noastră 
a delegației agricole din R.P.D. Co
reeană, condusă de Ciang lung Phil, 
președintele Comitetului de stat 
pentru agricultură, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Kang 
Iăng Săp, a oferit un dineu.

Au participat Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare. silviculturii și apelor, An-

gelo Miculescu, ministru secretar de 
stat, Nicolae Giosan, președintele A- 
cademiei de Științe Agricole și Sil
vice, Nicolae Ștefan și Florin Pave- 
lescu, adjuncți ai ministrului, Ion 
Ceaușescu și Marin Capisizu, secre
tari generali, specialiști 
tură.

Dineul s-a desfășurat 
mosferă prietenească.

Comisia economică-financiară, în-, 
trunită sub președinția tovarășului 
Aurel Vijoli, a analizat modul în 
care s-au aplicat prevederile Legii 
nr. 72/1969 eu privire la organizarea, 
planificarea și executarea investiții^ 
lor.' La această analiză, efectuată din 
însărcinarea Consiliului de Stat, au 
fost prezenți miniștri, reprezentanți 
ai conducerii organelor centrale de 
sinteză și ai băncilor finanțatoare.

Raportul și dezbaterile care au 
avut loc au scos în evidență realiză
rile importante din acest domeniu de 
activitate, precum și unele neajunsuri 
care mai persistă în aplicarea preve
derilor legale privind înfăptuirea in
vestițiilor.

De asemenea, Comisia permanentă 
pentru industrie, construcții și trans
porturi, prezidată de tovarășul A- 
lexandru Sencovici, președintele co
misiei, a dezbătut rezultatele anali
zei privind activitatea ■ Ministerului 
Construcțiilor Industriale, efectuată 
din însărcinarea Consiliului de Stat.

Au participat tovarășul Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor in
dustriale, reprezentanți ai organelor 
centrale de stat, precum și un larg 
colectiv de specialiști din domeniul 

, construcțiilor.
în cursul lucrărilor, deputății și 

ceilalți participanți au examinat pro
blemele principale ale activității cu
rente și de perspectivă ale construc
țiilor industriale.

Comisia a făcut recomandări pentru 
perfecționarea și creșterea eficienței 
activității de construcții.

Concluziile și propunerile rezultate 
din lucrările celor două comisii vor fi 
prezentate' Consiliului de Stat.

(Agerpres)

INDUSTRIA
(Urmare din pag. I)

din agricul-
într-o at-

(Agerpres)
Plecarea delegației 
femeilor din Chile

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

18,00 Deschiderea emisiunii. Că- 
. minul.

18,50 Lumea copiilor. „Năzdrăva
nii... pietoni". Interpretează 
Iurie Darie și Mihaela Is
tra te.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. Cinci

nalul în acțiune.
20,15 Cronica politică internă de 

Eugen Mândrie.
Melodiile serii — cu orches
tra Sile Dinicu.
Panoramic științific. Valoa
rea aurului cenușiu.

21.10 Film artistic : „Femeia mă
rii" — cu Richard Burton șl 
Joqn Collins. Regia: Bob Mc 
Naught.

22,25 Din muzica popoarelor.
22,45 Telejurnalul de noapte.

20.30

20,40

NOASTRĂ
talurgică 52 la sută, iar în industria 
ușoară se va realiza o reînnoire a- 
proape integrală a sortimentului de 
mărfuri. Sînt prevederi mobilizatoa
re, de mare răspundere, dar pe deplin 
realizabile ; înfăptuirea lor va situa 
România printre țările cu un mare 
grad de adaptabilitate la nou, sporind 
forța competitivă a industriei noas
tre.

Partidul nostru promovează neabă
tut politica de industrializare, de dez
voltare puternică a industriei, ținînd 
seama de implicațiile deosebite pe 
care ea le determină pe plan social- 
politic. Dezvoltarea impetuoasă 
industriei, a forțelor de producție, a 
asigurat creșterea și întărirea conti
nuă a rindurilor clasei muncitoare, 
în anul 1970, numărul muncitorilor 
din economie a fost de peste trei 
ori mai mare decît în 1950. Par
tea cea mai însemnată a clasei 
muncitoare este legată de forma cea 
mai înaltă a producției sociale — in
dustria, ramură in care lucrează 
circa jumătate din numărul munci
torilor din întreaga economie. Din 
cei un milion de noi salariați care 
vor lucra în economie, pînă în 1975, 
sule de mii vor fi muncitori. Con
comitent, în ampla operă de indus
trializare s-a afirmat și se afirmă 
viguros conștiința socialistă a clasei 
muncitoare, capacitatea creatoare, 
receptivitatea ei față de ceea ce este 
înaintat în tehnica și știința contem
porană, devotamentul său în munca 
pentru edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Se cuvine relevat, chiar și numai 
sumar, rolul hotărî tor pe care îl joacă 
industrializarea în ridicarea economi
că și socială a tuturor județelor țării, 
ca rezultat al traducerii în viață a po
liticii promovate cu stăruință de 
partidul nostru de așezare rațională 
a industriei pe întreg teritoriul țării, 
pentru realizarea în practică a ega
lității în drepturi între toți cetățenii 
patriei, în primul rînd pe tărîmul 
existenței materiale.

Ne aflăm' în plină desfășurare de 
forțe pentru înfăptuirea unui nou 
plan cincinal, străbătut de ritmul 
viguros al industrializării. Putem spu
ne că cunoaștem. ..bine. drumul pe 
care-Y ayemy.de/urmați și mai știm 
că fîaiqarea necontenită a bunăstării'

pri'n'muncă perseverentă, fără pre-’ 
get, pentru dezvoltarea industriei, a 
întregii economii, că se află in mîi- 
nile noastre toate pîrghiile înfăptui-

ramuri, împreună cu industria ener
giei electrice și a metalurgiei, vor de
ține în anul 1975 o pondere de peste 
56 la sută in totalul producției indus
triale, față de 50,7 la sută cît a fost 
în 1970. Concomitent, se vor depune ... — ca jn(iustria

răspundă în- 
cerințelor de

eforturi sporite pentru 
ușoară și alimentară să 
tr-un grad mai înalt 
consum ale populației.

întregul program de dezvoltare a 
industriei în perioada 1971—1975 este 
străbătut ca un fir roșu de impera
tivul ridicării nivelului eficienței în
tregii activități. Notăm, de pildă, că 
nivelul productivității muncii indus
triale va spori cu cel puțin 42 la sută, 
că cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă vor fi reduse cu 11—12 la sută. 
Pentru realizarea acestor sarcini mo
bilizatoare ale cincinalului, în fiecare 
unitate industrială trebuie să se ac
ționeze hotărît, în spiritul indicații
lor date de conducerea partidului, 
pentru a valorifica operativ toate re
sursele interne existente, prin utili
zarea deplină, intensivă și extensivă, 
a capacităților de producție, folosirea 
mai judicioasă a timpului de lucru, 
ridicarea calificării, reducerea consu
murilor specifice, economisirea și va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, materialelor, combustibilului 
și energiei electrice.

De maximă importanță pentru asi
gurarea unei înalte eficiențe econo
mice este ridicarea nivelului calită
ții producției — criteriu esențial de 
apreciere a rezultatelor într-o econo
mie modernă. Nu se poate vorbi as
tăzi despre creșterea eficienței, ran
damentul muncii sociale și cu atit 
mai puțin despre competitivitatea 
mărfurilor pe piața, externă fără a 
asocia strîns aceste categorii de re
înnoirea producției — ca un proces 
permanent de îmbunătățire a cali
tății, a caracteristicilor tehnice, eco
nomice, funcționale și estetice ale 
produselor. Capătă o semnificație 
aparte, în acest sens, faptul că 
pentru prima oară în actualul cinci
nal a fost elaborat un program spe
cial de ridicare a nivelului tehnic și 
a calității produselor. în acest fel, o- 
rientarea, spre „accentuarea laturilor . 
calitative' ale procesului de indjistrîă- . 
lizare. își, găsește;..expresia, dgopo.trj-'. 
vă, în' înnoirea și modernizarea pro
duselor din fiecare ramură și subra- 
mură în parte. în această privință, 
este edificatoare activitatea susținută 
care se desfășoară-și trebuie să se __ ______
accentueze în fabrici și uzine pentru .. rilor de azi ș'fd’e mfine“ Să' mT‘pre- 

«, —a„„„:------ cupețim, așadar, nici un efort pen
tru realizarea neabătută a sarcini
lor și obiectivelor noului plan cin
cinal. conștienți fiind că în acest fel 
contribuim la înaintarea hotărîtă și 
rapidă a societății noastre pe drumul 
progresului și civilizației socialiste.

Joi a părăsit capitala delegația fe
meilor ” ~ "
Nilda Panicucci, 
tidului socialist, 
al Coordonării centrelor de mame 
(COCEMA) care, la invitația Con
siliului Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România, a fă
cut o vizită de prietenie în țara noas
tră. Din delegație au făcut parte : 
Ester Calvo, consilier național al 
COCEMA, membră a Mișcării de 
acțiune populară unitară, Elsa Go
mez, membră a partidului socialist, 
director executiv al COCEMA din 
Punta Arrenas, Norma Hidalgo, 
membră a partidului comunist, și 
Gloria Casanueva.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a vizitat unități economice 
și social-culturale din București și 
din județele Brașov și Argeș și a 
avut întîlniri și discuții la Consiliul 
Național al Femeilor, la Consiliul 
popular județean Brașov, precum și 
cu membre ale comitetelor femeilor 
din localitățile vizitate.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Ioana 
Boga, vicepreședintă, și alte membre 
ale Consiliului Național al Femeilor.

Au fost'de față Julio Homero-Lu
ciano Ruiz de Loizaga, ambasadorul 
Republicii Chile la București, și 
membri ai ambasadei.

din Chile, condusă de 
membră a Par- 
director executiv

La 28 octombrie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Pățan, a pri
mit pe Peter Hermes, ambasador, 
șeful' delegației R.F. a Germaniei, 
care poartă tratative în vederea în
cheierii Protocolului privind schim
burile comerciale dintre România și 
R.F. a Germaniei pe anul 1972.

Cu acest prilej au fost discutate • 
probleme referitoare la dezvoltarea 
și lărgirea colaborării economice din
tre cele două țări.

La întrevedere a participat Pretor 
Popa, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

(Agerpres)

Intilnire cu delegația

Joi, președintele Comisiei pentru 
politică externă a Bundestagului. 
Gerhard Schroder, și persoanele care-1 
însoțesc au sosit la Brașov, unde au 
vizitat Uzinele de tractoare, Com
plexul muzeal din Scheii Brașovu
lui și Biserica Neagră. în continua
re, oaspeții au făcut o călătorie în 
stațiunea turistică Poiana Brașov.

In cursul vizitei la Brașov, Ger-

hard Schroder a fost însoțit de Mi
hai Dalea, președintele Comisiei pen
tru politică externă a Marii Adunări 
Naționale, Tudor Drăganu, vicepre
ședinte al Grupului român din Uniu
nea Interparlamentară, precum și de 
ambasadorul R. F. a Germaniei 
București, Erwin Wickert.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale ■ a 
Turciei, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a transmis o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al acestei țări, Osman 
Oloay.

de cineaști sovietici
film, cu redactori ai presei centrale 
și ai Radioteleviziunii. Oaspeții au 
împărtășit din munca lor de creație, 
din proiectele artistice de viitor.

La întîlhire au fost prezenți mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Delegația de cineaști sovietici, con
dusă de regizorul Vasili Ordînski, 
care ne vizitează țara cu prilejul fes- 

. tivalului filmului sovietic, organizat 
în cadrul manifestărilor dedicate ani
versării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, s-a întilnit joi, la se
diul A.C.I.N., cu cineaști și critici de

zației Națiunilor Unite. Au susținut, 
de asemenea, comunicări Mircea 
Tudor, de la Ministerul Afacerilor 
Externe, și conf. univ. dr. Marțian 
Niciu, de la Universitatea Babeș- 
Bolyai, despre O.N.U. și problemele 
juridice ale fundului mărilor și 
ceanelor și respectiv O.N.U. și 
dificarea dreptului cosmic.

A fost prezentat apoi un 
documentar pus la dispoziție 
Centrul de informare O.N.U. 
București.

(Agerpres)

Chineze la Bucu-

deca- 
vorbit 

activitatea desfășurată de 
important for internațional, 

obiectivele de viitor ale

(Agerpres)

trofeul carpați" Handbalistele noastre
llie Năstase l-a invins

la a treia victorie: 13-11 cu Iugoslavia Newcombe

arhitectonice 
învecinîndu-se 

suprapunîndu-se

și pe John

în R. P. Chineză a unui

it
Joi s-a înapoiat în Capitală dele

gația Ministerului Turismului, con
dusă de Mihai Părăluță, adjunct. al 
ministrului turismului, care a parti
cipat la cea de-a XXII-a adunare ■ 
generală a Uniunii Internaționale a 
Organismelor;, ,.,p£jqiale. ■ de,. Turism 
(uS.O.O.T.), care:.a«avut l»e. la .An-/ .■ 
lutfa.

. La actuala- adutiapp...generalâ . , au. 
fost dezbătute b serie de problemă.', 
legate de colaborarea și circulația 
turistică internațională.

★
Joi a avut loc la Biblioteca cen

trală universitară din Cluj, sub 
egida Asociației de drept interna
țional și relații internaționale, un 
simpozion consacrat celei de-a 26-a 
aniversări a Organizației Națiuni
lor Unite.

Participanțiî, cadre didactice uni
versitare și cercetători din dome
niul științelor juridice și istoriei, 
au fost salutați de Liviu Bota, di
rector adjunct al Centrului de in
formare O.N.U. din România. Prof, 
dr. docent Vladimir Hanga, 
nul Facultății de drept, a 
despre 
acest 
despre 
O.N.U. Conferențiarul univ. dr. Că
rnii Mureșan, decanul Facultății de 
istorie, a evocat, în cuvîntul său, 
momentul istoric al creării Organi-

(Agerpres) 
,! 2? * * $ * f V 
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Joi dimineața a plecat spre Pekin 
un grup de turiști români, alcătuit din 
activiști de partid și de stat, lucrători 
din domeniul economic, învățămînt și 
cultură, condus de Gheorghe Mari
nescu, secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.

Pe aeroportul Otopeni, grupul de 
turiști români a fost salutat de Ște
fan Enache, adjunct al ministrului tu
rismului. A fost de față Cian Haj-fun, 
ambasadorul R. P. 
rești.

(Agerpres)

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

LA CINEMATOGRAFUL
linjîsb .sjînnrn

CAPITOL
WJS!?' iVtSltiOn'XW.

UNCHIUL VANIA

asimilarea și modernizarea diferite
lor produse, astfel ca aproape jumă
tate din producția anului 1975' să o 
reprezinte produsele noi și moderni
zate. în industria construcțiilor de 
mașini, 63 la sută din produsele anu- ’ 
lui 1975 vor fi noi, în industria me-'

Nț

Vocația nouă a orașului
Scenariul și regia : Andrei Mihalkov Koncialovski, după piesa lui A. P. Cehov. Cu: 
Innokenti Smoktunovski, Serghei Bondar ciuk, Vladimir Zeldin, Irina Kupcenko, 

Irina Miroșnicenko, Irina Anisimova-Vulf.
de pe malurile Bosforului

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

In turneul de tenis „open" de la Wembley

i în ziua de 26 octombrie a.c. a în
cetat din viață, după o lungă și grea 
suferință, tovarășul Emanoil Țiules- 
cu, vechi militant al mișcării munci
torești din țara noastră, membru al 
Partidului Comunist Român din anul 
1925.

Născut în București, la 26 aprilie 
1908, fiu de muncitor, el însuși mun
citor tăbăcar, Emanoil Țiulescu s-a 
angajat încă din tinerețe în.mișcarea 
revoluționară, a desfășurat o susți
nută activitate în organizațiile U.T.C. 
și de sindicat, în cadrul breslelor, 
devenind un militant consecvent în 
lupta condusă de partid pentru li
bertate națională și socială, pentru 
triumful cauzei socialismului. S-a a- 
firmat ca un activ organizator al ma
nifestărilor de solidaritate cu comu
niștii întemnițați sau implicați în 
procese, a participat intens la acțiu
nile greviste, revendicative ale mun
citorilor cizmari și tăbăcari, la alte 
acțiuni de luptă inițiate și conduse 
de Partidul Comunist Român împo
triva regimului burghezo-moșieresc, 
pentru drepturi și libertăți democra
tice.

După 23 August 1944 a îndeplinit ■ 
munci de răspundere în aparatul de 
partid și de stat ; în ultimii ani a 
desfășurat o susținută activitate ca 
membru al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

în semn de prețuire a activității 
îndelungate depuse în mișcarea mun
citorească, pentru merite deosebite în 
opera de edificare a societății socia
liste, Emanoil Țiulescu a fost distins 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Amintirea sa va rămîne mereu vie 
în inimile noastre.

COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL 

PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

Sicriul cu corpul neînsuflețit al de
functului va. fi depus vineri, 29 oc
tombrie a.c., qra 9, la Clubul „A- 
desgo“, calea Șerban Vodă 209.

Incinerarea va avea loc în aceeași 
zi, la orele 16, la crematoriul „Ce
nușa".

CLUJ (prin telefon). — De ieri, e- 
chipa României a început să ia cunoș
tință direct pe teren cu viitoarele ad
versare de la mondiale. Prilej de e- 
moții firești, ca și de învățăminte. 
Oricît, se zice — deși nu întotdeauna 
argumentat — că acum, la Cluj, echi
pele păstrează încă secrete „armele" 
pregătite special pentru C.M., s-a des
prins clar din acest meci, România— 
Iugoslavia, cam ce poate fiecare, cam 
ce idei tactice preconizează antrenorii 
și formațiile lor.

Aflate în aceeași serie (împreună cu 
Norvegia), selecționatele Iugoslaviei și 
României au făcut aseară, în Sala 
Sporturilor din Cluj, fiecare în felul 
ei, o repetiție a ceea ce ar putea fi și 
partida lor directă la campionatele 
mondiale. Formația noastră a cîștigat, 
dar mult prea greu, atit timp cit se 
presupune că, pentru moment, are o 
formă mai bună decît aceea a selec
ționatei iugoslave. Probabil că replica 
strictă (uneori cam dură) a adversa
relor s-a repercutat asupra stării de 
spirit a handbalistelor noastre. Expli
cații există, dar nu și motivația nece
sară ; la mondiale, meciurile nu vor 
fi de fel ușoare. în fine, totul este 
bine cînd se termină cu bine. Echipa 
României a condus la pauză cu 7—5, 
menținîndu-se în avantaj tot timpul 
reprizei secunde și cîștigînd cu scorul 
de 13—11. Golgeterele echipei : Si
mona Arghir (5 goluri), Rozalia Șoș 
(3), Doina Băicoianu (2).

Celelalte două meciuri de ieri s-au 
caracterizat, de asemenea, prin echi
librul forțelor, deși nu întotdeauna 
pe toată durata partidelor. Handba
listele olandeze — „venite la Cluj, să 
învețe", spunea antrenorul lor — au 
reușit ieri faze și goluri de toată 
frumusețea. Și aceasta în compania 
unei formații de autentică valoare, 
foarte posibilă medaliată (chiar cu 
aur 1) la apropiatele campionate ale 
lumii. Cine ar fi crezut, oare, că 
echipa R. D. Germane, principala 
favorită la acest Trofeu al Cârpa- 
ților, va avea de lucru cu echipa 
Olandei, pentru care chiar și cla
sarea pe penultimul loc ar fi o per
formanță ? Desigur, nu s-a pus nici 
un moment sub semnul îndoielii vio»

toria selecționatei germane, nici chiar 
atunci cînd în minutele de început 
olandezele au condus cu 3—1. Dar
nu au trecut neobservate dezinvol
tura, siguranța mai mare în ofensi
vă, dibăcia chiar cu care handbalis
tele din țara lalelelor au angajat 
pivoții pe semicerc, cu scheme tac
tice pe cît de simple, pe atît.de spec
taculoase și eficace. Am 
aceste aspecte ale 
Germane — Olanda pentru că, de 
fapt, este singura ieșită în evidență; 
Durata acestor „sclipiri" ale echipei 
olandeze a fost cum spuneam destul 
de redusă, înscriindu-se doar în pri
ma parte a jocului. în rest, echipa 
R. D. Germane, chiar și atunci cînd 
în teren s-au aflat doar rezervele, 
a făcut mai bine zis un antrenament 
de șuturi la poartă. Scor final — 
19—8 (10—5) pentru R. D. Germană.

Ca și în partida de 
formația țării noastre, 
a Uniunii Sovietice a 
început de joc foarte 
compania selecționatei Ungariei. Sur
prinzător pentru public, surprinzător 
pentru adversare, deși antrenorului 
Torok nu i-a fost deloc la îndemînă 
să privească și să nu poată influența 
în bine jocul elevelor sale, sovieti
cele au condus toată repriza întîia, 
la pauză, însă, scorul fiind egal : 
6—6. Cam în același fel s-a desfășu
rat multă vreme și după pauză. E- 
chipa maghiară s-a desprins în ciști- 
gătoare sigură destul de tîrziu, spre 
finalul meciului, prin angajarea pe 
semicerc sau prin contraatacuri. Rea
lizatoarele principale ale echipei au 
fost Barbala Toth, Csik Clara, Fleck 
Ottone, fiecare cu cite trei goluri. 
Scor final : 13—9.

Astăzi este zi de odihnă. De mîine, 
competiția se reia cu meciurile deci
sive pentru cucerirea trofeului. îna
intea ultimelor două zile, echipele 
R. D. Germane și României sînt sin
gurele neînvinse, partida lor directă 
de duminică seară anunțîndu-se ho- 
tăritoare pentru locul I în clasament.

subliniat 
partidei R. D.

miercuri . cu 
noua echipă 
avut ieri un 
puternic în

Ion DUMITRIU

Joi, la Wembley din Londra, în 
cadrul sferturilor de finală ale tur
neului internațional de tenis „Open“, 
campionul român llie Năstase și-a 
înscris în palmares una din cele, mai 
strălucite victorii ale prodigioasei 
sale cariere. în numai 70 de minute, 
Năstase l-a eliminat din cbncurs pe 
celebrul jucător australian John 
Newcombe, de mai multe ori cîști- 
gător al turneului de la Wimbledon, 
considerat ca unul dintre cei mai 
buni jucători profesioniști din lume. 
Năstase' a cîștigat în două seturi. El 
a obținut primul set cu 9—7, la ca
pătul unei partide electrizante. Se

părea că în setul următor Newcombe 
se va revanșa. Năstase însă a jucat 
de-a dreptul fenomenal, cucerind al 
doilea set cu 6—2 și dreptul de a ju
ca în semifinale. După ce în ajun 
eliminase o altă vedetă a profesio
nismului, pe Roy Emerson '(Austra
lia), iată că ieri Năstase a reușit, la 
capătul unui tur de forță, Să-și con
firme marele său talent și să obțină 
un nou succes de prestigiu.

în alt meci, contînd pentru sfertu
rile de finală, Bob Hewitt (Republi
ca Sud-Africană) l-a învins 
6—2 pe australianul Roy 
care-1 eliminase în primul 
americanul Stan Smith.

ÎN CÎTEVA RÎNDURIr-

TĂTARU, SUSPENDAT DIN 
ACTIVITATEA INTERNĂ Șl 
INTERNAȚIONALĂ PÎNĂ LA 

31 DECEMBRIE A.C.
De la clubul Steaua ni se anunță 

că într-o ședință comună a Biroului 
clubului și a secției de fotbal, în care 
s-a analizat comportarea echipei în 
primele opt etape ale campionatului, 
a fost dezbătut și „cazul Tătaru" (ci
titorilor noștri le este cunoscut faptul 
că jucătorul amintit a refuzat să facă 
deplasarea la Barcelona, pentru me
ciul din „Cupa cupelor" cu formația 
C. F. din localitate). Apreciindu-se 
ca nejustificat gestul' amintit, con
ducerea clubului bucureștean și cea 
a secției de fotbal respective au decis 
suspendarea jucătorului Gh, Tătaru 
din activitatea internă și internațio
nală pînă la data de 31 decembrie a.c.

AGENȚIILE INTERNAȚIONALE 
DE PRESA COMENTEAZĂ DES
FĂȘURAREA MECIURILOR DIN 
CADRUL CAMPIONATULUI EURO
PEAN DE FOTBAL care au avut loc 
miercuri seara. Pe marginea întîlni-

cu 6—4, 
Ruffels, 
tur pe

rii Cehoslovacia—Țara Galilor, desfă
șurată la Praga și încheiată cu sco
rul de 1—0 în favoarea gazdelor, se 
arată că nivelul tehnic al meciului a 
fost mijlociu. Echipa cehoslovacă ’ a 
dominat cu autoritate dar nu a pu
tut concretiza situațiile favorabile. 
Dintre jucători sînt evidențiați Ta- 
borsky, Dobias, Pollak și Kuna, au
torul unicului punct. Agenția U.P.X., 
subliniază că echipa cehoslovacă po-. 
sedă o excelentă condiție fizică. După 
echipa U.R.S.S., care a terminat ia 
egalitate (0—0) la Sevilla cu Spania, 
formațiile Iugoslaviei, Italiei și Un
gariei sînt calificate de pe acum în 
sferturile de finală ale campionatului 
Echipa Cehoslovaciei, cu toate că este 
neînvinsă, scrie comentatorul agen
ției Reuter, nu are calificarea asigu
rată deoarece echipa României mai 
are de jucat două partide pe teren 
propriu (cu Cehoslovacia și Țara Ga
lilor) și ar putea produce o surpriză.

O SELECȚIONATA DE FOTBAL 
A LUXEMBURGULUI a susținut un 
meci amical la Reims în compania 
formației locale Stade de Reims. Fot
baliștii francezi au obținut victoria 
cu scorul de 3—0.

Așezat pe șapte 
line, Istanbulul se 
cupează în trepte 
coboară, în neorînduia- 
lă, spre cheiuri. O- 
chiul distinge ușor 
succesiunea variatelor 
stiluri 
care, 
sau 
de-a lungul' secolelor, 
au conferit orașului o 
panoramă caleidosco- 
pică. Palatele dantela
te, mozaicurile in
genioase ale moschee- 
lor, cu siluetele delica
te ale minaretelor lor, 
frapează și azi pe vi
zitator.

Dar nu în mai mică 
măsură se impune a- 
tenției orașul propriu- 
zis, viața lui cotidia
nă. Din cartierul Pera, 
un păienjeniș de dru
muri coboară spre Cor
nul de Aur, ce împarte 
orașul în două. Am
barcațiuni de tot soiul 
se încrucișează printre 
carcasele negre ale va
poarelor ce-și croiesc 
aici calea cu pruden
ță. în drum spre podu
rile neincăpătoare ce 
leagă orașul nou de cel 
vechi, caravanele de 
camioane, încărcate cu 
produse agricole, saci 
de ciment, motoare, 
cauciucuri, laminate, 
se înghesuie pe che
iuri. De-a lungul bule
vardelor ce flanchea
ză Cornul de Aur, con
strucții solide, ca niș
te fortărețe, adăpos
tesc activitatea, atît de 
răspîndită la Istanbul, 
a corporației meșteșu
garilor. De la răsăritul 
soarelui și pînă seara 
tîrziu, o adevărată 
cursă pentru ingenio
zitate și inventivitate 
se desfășoară în micile 
încăperi ce se succed 
pe distanțe de kilome
tri. Orice piesă de ma
șină, tractor sau chiar 
de vapor se poate fa
brica aici, „la coman
dă". Nu există bucăți
că de fier sau oțel care 
să nu fie reconvertită. 
Ndțiunea de ’ „deșeu", 
de „rebut" nu e cunos- 

.cută prin părțile locu- 
zlui. în micile ateliere 

de pe cheiurile Cornu-

co- 
de- 
ce

lui de Aur este îmbi
nată îndemînarea fos
tului producător de ar
ticole de artizanat cu 
exigențele 
moderne.

Această 
tanbulului 
fel o sursă de munci
tori calificați și mai
ștri pentru uzinele o- 
rașului, devenit în ul
timele decenii unul din 
principalele centre in
dustriale ale țării. Im
plantarea întreprinde
rilor de tractoare, 
constructoare de ma
șini, a zeci și zeci de

industriei
zonă a Is- 
este de alt-

însemnări
din Turcia

țiile cînd exigențele ur- 
. banismului modern au 
făcut, concomitent, să 
dispară cartiere /Întregi 
de cocioabe, pentru a 
face loc bulevardelor. 
Un plan amplu de 
„expansiune" pe o axă 
ce se confundă cu 1 fi
rul Bosforului este în 
curs de înfăptuire.

Istanbulul rămîne 
însă înainte de toate o 
importantă 
deschisă spre 
Zecile și sutele 
targe purtînd 
Iele a numeroase țări 
de pe diverse 
nente, pe care 
nești. în port, eviden
țiază 
punct nodai a nume
roase drumuri comer
ciale. Și nu o dată am 
avut prilejul să constat 
aici prezența vaselor 
românești, mărturie a 
bunelor relații dintre 
România și Turcia; 
Așa cum se știe, aces
te relații cunosc o e- 
voluție ascendentă pe 
diverse planuri — po
litic, economic, cultu
ral — spre binele și 
în interesul ambelor 
popoare.

De-a lungul istoriei 
sale, Istanbulul a fost 
reconstruit de 32 de 
ori. Abia acum însă 
refacerea și lărgirea o- 
rașului are la bază o 
viziune unitară. în a- 
cest program își găseș
te finalizarea și cele
bra ofertă făcută auto
rităților vremii de Leo
nardo da Vinci : podul 
peste Bosfor. Dacă la 
vremea respectivă pro
iectul era un rod al 
cutezanței, acum con
struirea podului răs
punde unor necesități 
economice : el va per
mite accelerareasim

vocația

poartă 
lume, 

de ca- 
drape-
conti- 

le întîl-
sa de

fabrici mai mici sau 
mai mari ce răspund 
celor mai variate nevoi 
ale economiei naționa
le a făcut să crească și 
mai mult atracția Is- 
tanbulului. Faima lui 
de oraș unde „se poa
te munci" a captat an 
de an șuvoaie de oa
meni din zonele cele 
mai îndepărtate ale ță
rii. Desigur, problema 
locurilor de muncă 
rămîne încă, pe an
samblul țării — ală
turi de alte probleme 
sociale ce confrunta 
cu acuitate viața eco- 
nomico-politică a Tur
ciei — ca o preocupare 
a unor pături deloc 
neglijabile ale popu
lației și care își aș
teaptă soluționarea. 
Exodul spre Istanbul 
a modificat 
socială a uiu,, a.u., ——— --------- — — — -*
crescînd neîncetat pon- țitoare^a traficului în- 
derea păturii produ
cătoare de bunuri ma
teriale. O dată cu a- 
ceasta, au apărut noi 
cerințe. între aces
tea, asigurarea de lo
cuințe unui număr 
sporit de familii s-a 
impus cu stringență. 
Problemă deloc ușoa
ră, mai ales în condi-

structura 
orașului,

tre partea europeană și 
cea asiatică a Turciei, 
între zonele industria
le din vestul țării și 
cele agricole din est. 
simbolizînd în același 
timp efortul depus de 
poporul turc pentru 
progresul general al 
țării.

AI. CÎMPEANU

ayemy.de/urma%25c8%259bi
at%25c3%25aet.de


După votul din Adunarea Generală a 0. N. U. Vizita președintelui Cu ocazia prezenței în Franța CONFERINȚA
privind restabilirea drepturilor R. P. Chineze I.B. Tito în S.U.A

JENMINJIBAO: „Mulțumiri sincere
L. I. Brejnev a vizitat IN PROBLEMA

tuturor guvernelor și popoarelor
care au sprijinit dreptatea

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Joi a început programul vizitei ofi
ciale a președintelui Iugoslaviei, Io- 
sip Broz Tito, în Statele Unite ale 
Arnericii.

După ceremonia sosirii, la Casa 
Albă au avut loc convorbiri între 
președintele S.U.A., Richard Nixon, 
și președintele Iugoslaviei. Concomi
tent, informează agenția Taniug, se

între repre- 
Statelor Unite 
economice și 
precizează a-

desfășoară convorbiri 
zentanții Iugoslaviei și 
in probleme politice, 
științifice. Discuțiile, 
genția, se referă la ansamblul rela
țiilor dintre cele două țări, la posi
bilitățile de dezvoltare a colaborării 
reciproce, precum și la o serie de 
probleme internaționale actuale.

apartamentul-muzeu „V. I. Lenin“
al P.C.U.S. în clădirea în care a lo
cuit Lenin între anii 1909 și 1912. La 
apartamentul-muzeu, Leonid Brejnev 
a fost întimpinat de Georges Mar
chais, secretar general adjunct al 
P.C.F-., de membri ai Biroului Poli
tic al P.C.F.

PARIS 28 (Agerpres). — Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a vizitat apartamentul- 
muzeu „V. I. Lenin" din Paris, în
ființat de Partidul Comunist Fran
cez în colaborare cu Institutul de 
marxism-leninism de pe lingă C.C.

VIETNAMEZĂ

în această luptă44
PEKIN 28 (Agerpres). — Referin- 

du-se la faptul că, în urma votării 
cu o majoritate covîrșitoare a pro
iectului de rezoluție prezentat Adu
nării Generale a O.N.U. de un grup 
de 23 de țări, au fost restabilite 
drepturile legitime ale R. P. Chineze 
în Organizația Națiunilor Unite, 
ziarul „JENMINJIBAO" subliniază 
în editorialul său de joi, 28 octom
brie, că aceasta reprezintă o victorie 
pentru toate țările iubitoare de drep
tate din cadrul Națiunilor Unite și 
o victorie pentru popoarele din în
treaga lume.

De-a lungul multor ani, numeroase 
țări prietene au depus neîncetate 
eforturi pentru restabilirea drepturi
lor legitime ale Chinei în Națiunile 
Unite, arată ziarul, scriind în conti
nuare : „La actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., cele 23 de 
țări — Albania, Algeria, Birmania, 
Ceylon, Cuba, Guineea Ecuatorială, 
Guineea, Irak, Mali, Mauritania, Ne
pal, Pakistan, Republica Populară 
Democrată a Yemenului, Republica 
Populară Congo, România, Sierra 
Leone, Somalia, Sudan, Siria, Repu
blica Unită a Tanzaniei, Republica 
Arabă Yemen, Iugoslavia și Zambia 
— precum și alte țări prietene au 
susținut cu hotărîre dreptatea și 
principialitatea, aducînd un sprijin 
prețios, țării noastre".

„Exprimăm mulțumirile noastre 
sincere tuturor guvernelor și po

poarelor care au sprijinit dreptatea 
în această luptă", scrie „Jenminji- 
bao“ Ziarul subliniază în continuare 
că votul de la Adunarea Generală a 
O.N.U. reflectă curentul real și sen
timentele universale de prietenie cu 
poporul chinez — tendință a istoriei 
pe care nici o forță din lume nu 
poate să o frîneze.

China este una dintre membrele 
fondatoare ale Națiunilor Unite.' 
După ce poporul chinez a înlăturat 
dominația ‘ reacționară a regimului 
Iui Cian Kai-și și a întemeiat, în 
1949, Republica Populară Chineză, 
este firesc ca guvernul R. P. Chineze, 
singurul guvern reprezentativ al 
Chinei, să ocupe locul său legitim la 
Națiunile Unite, arată ziarul.

Relevînd că Statele Unite au fă
cut o serie de încercări în vederea 
menținerii în Națiunile Unite a e- 
misarilor ciankaișiști, ziarul subli
niază că aceste încercări, au înre
gistrat un eșec.

Deși reprezentanții regimului de 
la Taipe au ieșit din Națiunile U- 
nite, ei continuă să ocupe cu forța 
Taiwanul — menționează „Jenmin- 
jibao", subliniind în încheiere că po
porul chinez nu va inccta nici un 
moment lupta sa împotriva planu
rilor referitoare la existența a „două 
Chine" sau „o Chină, un Taiwan". 
Poporul chinez este hotărît să eli
bereze teritoriul sacru al Taiwa- 
nului.

Alte ecouri internaționale
PHENIAN. — într-un mesaj adre

sat tovarășilor Mao Tzedun și Ciu 
En-lai, tovarășul Kim Ir Sen a rele
vat că adoptarea, cu o mare majo
ritate de voturi, a rezoluției Adunării 
Generale privind restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U. reprezintă nu numai o mare 
victorie a poporului chinez, ci și o 
mare victorie a popoarelor din în
treaga lume. Votul .din Adunarea Ge
nerală — se arată în mesaj — repre
zintă o reflectarp a opiniei omenirii 
că R. P. Chineză, .țară socialistă pu
ternică, nu poate fi exclusă de la 
rezblvarea principalelor problemb in
ternaționale și că ea, trebuie să-și 
joace rolul in această reglementare.

' PARIS. — într-o declarație cu 
privire la restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze la O.N.U., 
Georges Marchais, secretar general 
adjunct al Partidului Comunist 
Francez, arată : „Noi ne felicităm 
pentru această hotărîre, pentru care 
luptăm încă de la victoria revoluției 
populare chineze din 1949”. Secre
tarul general adjunct al P.C.F. a- 
preciază, în continuare, că acest 
eveniment reflectă schimbările is
torice intervenite în lume, slăbirea 
imperialismului pe scară mondială ; 
este un nou succes al politicii de 
coexistență pașnică, o nouă dovadă 
a posibilităților reale de a provoca 
noi înfringeri imperialismului.

ROMA. — Referindu-se la hotărî- 
rea Adunării Generale privind re
stabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze în 
O.N.U., secretarul Partidului Socialist 
Italian, Giacomo Mancini, a decla
rat că votul Adunării Generale mar
chează o dată de mare importanță nu 
numai in viața O.N.U., dar și pentru 
viitorul relațiilor internaționale. „Nu 
încape îndoială, a spus el, că acest 
eveniment va contribui la consolida
rea procesului de destindere și-salv
gardarea păcii în lume".

TOKIO. — Ziarul japonez „Maini- 
chi Daily News" scrie în editorialul 
său de miercuri : „Prezența la O.N.U. 
a R. P. Chineze, țară cu un uriaș te
ritoriu și cu peste o cincime din 
populația globului, a fost esențial- 
mente necesară pentru promovarea 
universalității organizației și pentru 
a ridica prestigiul ei". în același timp, 
scrie ziarul, eforturile guvernelor 
american și japonez de a menține pe 
ciankaișiști în O.N.U. au rămas fără 
rezultate : ele au fost asemenea unei 
încercări de a întoarce soarele îna
poi de la asfințit. Prezența R. P. 
Chineze constituie un moment im
portant, de cotitură, în istoria O.N.U.. 
care va avea în mod sigur repercu
siuni asupra situației din Asia, cît 
și din lumea întreagă.

Comunicatul agenției China Nouă privind

Convorbirile dintre premierul Ciu En-lai 
și H. Kissinger, consilierul președintelui Nixon

PEKIN 28 (Agerpres). — In urtna 
vizitei efectuate la Pekin de Henry- 
Kissinger, agenția China Nouă a dat 
publicității următorul comunicat : 
„Premierul Ciu En-lai și Henry Kis
singer, consilierul președintelui Nixon 
în problemele securității,. au purtat 
convorbiri, de la 20 la 26 octombrie

1971, în vederea stabilirii unor aran
jamente concrete pentru vizita în 
China a președintelui Nixon. Pregă
tirile se desfășoară bine. Se așteaptă 
ca în viitorul apropiat să fie dat pu
blicității un nou comunicat, privind 
vizita președintelui Nixon în China".

Spectacolul de gală la Pekin 
al Ansamblului „Doina"

PEKIN 28. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Turneul în R. P. Chineză al ansam
blului artistic „Doina" al armatei 
române s-a încheiat cu spectacolul 
de gală prezentat joi seara.

La spectacol au asistat Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, premierul Consiliului de
Stat, Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de
Stat, Iao Uen-iuan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, Ieh Cien-in, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. Chinez, 
vicepreședinte al Comisiei militare a 
C.C. al P. C. Chinez, Ci Dcn-kuei, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, Li Dă-șîn, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, șeful Direc
ției generale politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, Ci 
Pîn-fei, ministrul ad-interim al afa
cerilor externe, și alte persoane ofi
ciale chineze.

Au asistat, de asemenea, prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele FUNK, Penn 
Nouth, prim-ministru al Guvernu
lui regal de uniune națională, Au 
fost prezenți Aurel Duma, ambasa
dorul României în China, și membri 
ai ambasadei.

Asistența a răsplătit cu vii aplauze 
măiestria artistică a interpreților.
' La sfîrșitul spectacolului, premie
rul Ciu En-lai și celelalte persoane

oficiale chineze, precum și Norodom 
Sianuk, au urcat pe scenă, au feli
citat. colectivul ansamblului pentru 
înaltă interpretare a dansurilor și 
cîntecelor, inspirate din. viața, mun
ca și lupta poporului român.

Artiștilor români li s-aii oferit 
flori.

în legătură cu spectacolul prezen
tat de ansamblul român, tovarășul 
Iao Uen-iuan a declarat corespon
dentului Agerpres următoarele : „Fe
licităm călduros pe artiștii ansamblu
lui artistic „Doina" pentru, spectaco
lul prezentat. Este un spectacol foar
te reușit, plin de eroism și optimism. 
El reflectă istoria luptei eroice a po
porului român, munca sa harnică in 
construcția socialismului, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân', în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Artiștii români au pre
zentat cintece și dansuri chinezești 
intr-o interpretare foarte bună. Do
rim ca prietenia militantă dintre 
popoarele Chinei și României să se 
dezvolte continuu. Vrăm tuturor to
varășilor din ansamblu, precum și 
lucrătorilor pe tărimul artei din 
România să aducă contribuții și mai 
mari pe frontul cultural pentru a 
sluji cauza revoluției și construcției 
socialiste in țara lor. să aducă un 
aport și mai mare la lupta de apăra
re a patriei, la fel ca eroina Ecate- 
rina Teodoroiu, să pună totul in 
slujba cauzei independenței și liber
tății poporului, să fie ca eroii care 
și-au sacrificat viața in lupta împo
triva imperialismului și fascismului".

RĂSPUNSURILE INDIEI ȘI PAKISTANULUI
LA MESAJUL LUI U havana Convorbiri

NEW YORK 28 
New York a fost 
mesajul adresat la 20 octombrie de 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, primului ministru al In
diei, Indira Gandhi, și președintelui 
Pakistanului, Yahya Khan, în legă
tură cu incidentele de la granița ce
lor două țări.

„în această situație, potențial foar
te periculoasă, se arată în mesaj, 

în calitate de 
face tot ce-mi 
a sprijini gu- 
interesate în 
orice evoluție

(Agerpres). — La 
dat publicității

este de datoria mea, 
secretar general, de a 
stă în putință pentru 
vernele țărilor direct 
eforturile de a evita 
care ar putea duce la un dezastru. 
Doresc să fac cunoscut, de aceea, că 
bunele mele oficii sînt puse la dis
poziția ambelor părți, în orice mo
ment, dacă dv. considerați că aces
tea ar putea să vă fie folositoare".

în răspunsul său, președintele Pa
kistanului, Yahya Khan, a salutat

această inițiativă și a cerut secreta
rului general al O.N.U. să între
prindă o vizită în capitalele celor 
două țări. El s-a pronunțat pentru o 
retragere a trupelor Ia o distanță „de 
siguranță", stabilită de comun acord, 
de ambele părți ale graniței, și a 
propus ca dislocarea trupelor masate 
la frontiera celor două țări să se 
facă sub supravegherea unor obser
vatori ai O.N.U.

Premierul indian, Indira Gandhi, 
aflat într-o vizită oficială în Aus
tria, a declarat într-un interviu a- 
cordat agenției austriece de presă 
(A.P.A.) că „nu are nici o obiecție 
pentru ca secretarul general al 
O.N.U. să viziteze India". Indira 
Gandhi a reamintit, însă, poziția gu
vernului său, după care „numai o re
glementare politică acceptabilă Ben
galului răsăritean poate duce la so
luționarea actualei crize".

IN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE AL O.N.U. 
AU ÎNCEPUT

Dezbaterile în legătură tu
întărirea securității internaționale
NEW YORK 28. — Corespondentul 

nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Comitetul pentru probleme politice 
al Adunării Generale a O.N.U. și-a 
reluat lucrările asupra primului 
punct al agendei sale — „Transpu
nerea în viață a Declarației cu pri
vire la întărirea securității interna
ționale".

Declarația reafirmă valabilitatea 
universală și necondiționată a sco-

LONDRA

Camera Comunelor
a votat pentru 

aderarea la C. E. E.
LONDRA 28 (Agerpres). — Camera 

Comunelor a adoptat cu 356 de voturi 
pentru și 244 contra moțiunea guver
namentală cu- privire Ia aderarea 
Marii Britanii la Piața comună. Votul 
a avut loc joi noaptea tîrziu, la sfîr
șitul a șase zile de dezbateri furtu-

- noase.

purilor și principiilor Cartei O.N.U., 
obligația statelor de a respecta su
veranitatea altor state, de a se abține 
de Ia orice acțiuni care ar impieta 
asupra unității naționale și integri
tății teritoriale ale altor țări. Tot
odată, ca subliniază obligația statelor 
de a se abține de Ia amenințarea cu 
forța sau folosirea ei și de a regle
menta diferendele internaționale pe 
calea tratativelor.

Reprezentantul bulgar, G. Grozev, 
a evidențiat în intervenția sa spriji
nirea de către R. P. Bulgaria a efor
turilor pentru transformarea Balca
nilor înțr-o regiune a păcii și coope
rării, precum și contribuția ' statelor 
socialiste la acțiunile menite să pro
moveze îmbunătățirea climatului eu
ropean și internațional.

Edouard Gorra, reprezentantul Li
banului, a declarat că țara sa este 
nemulțumită de „rezultatele minime 
obținute în cadrul tratativelor de 
dezarmare de pînă acum".

Reprezentantul Egiptului, Ahmed 
Osman, a cerut să se pună capăt o- 
cupării teritoriilor arabe de către 
Israel.

Fereydoun Hoveyda, reprezentan
tul Iranului, a subliniat că securita
tea internațională nu poate fi edifi
cată decît pe principiile respectării 
suveranității,' neintervenției în afa
cerile interne ale altor țări, egalită
ții depline în drepturi, și ținîndu-se 
seama de interesele tuturor statelor.

Fidel Castro-Alexei Kosîghin
HAVANA 28 (Agerpres). — La Pa

latul Revoluției din Havana au avut 
loc convorbiri între Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al Partidului

„Acordul
de la Lima“

proclamă dreptul 
ia dezvoltare

și suveranitate asupra 
resurselor naturale

DESCHIDEREA REUNIUNII 
MINISTERIALE

A „GRUPULUI CELOR 77"
LIMA 28. — Trimisul nostru spe

cial E. Pop transmite : în capitala 
peruană au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a 12-a sesiuni a Comisiei speciale 
de coordonare latino-americane 
(C.E.C.L.A.), desfășurate la nivel mi
nisterial. Participanții au adoptat 
„Acordul de la Lima".

Primele două capitole sînt consa
crate dreptului la dezvoltare și suve
ranitate asupra resurselor naturale, 
în articolul II se prevede că „orice 
măsură sau presiune externă, cu ca
racter politic sau economic, care afec
tează exercitarea plenară a dreptului 
suveran al fiecărei țări de a dispu
ne de resursele sale naturale în folo
sul dezvoltării economice și al bună
stării poporului său, violează princi
piul liberei determinări a popoarelor 
și al nonintervenției, recunoscute 
prin Carta'Națiunilor Unite) șî’Con
stituie o agresiune economică împo
triva țării afectate".

Tot joi, la Lima s-a deschis, sub 
președinția ministrului de externe al 
Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, cea 
de-a doua reuniune ministerială a 
„grupului celor 77", care reunește re
prezentanții a 95 de țări in curs de 
dezvoltare, membre ale O.N.U., din 
America Latină, Africa și Asia, pre
cum și observatori și specialiști ai 
unor organizații internaționale. în- 
tîlnirea prilejuiește un amplu schimb 
de păreri în perspectiva pregătirii 
celei de-a treia Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.), ce va avea loc 
în aprilie 1972 la Santiago de Chile.

La lucrări participă, pentru prima 
dată, o delegație din Cuba, admisă, ■ 
de curînd, ca membru cu drepturi 
depline în „grupul celor 77".

Comunist din Cuba, primul ministru 
al Guvernului revoluționar, și Ale
xei Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Cu acest prilej, transmite 
agenția T.A.S.S., s-a procedat la un 
schimb de păreri în probleme pri
vind dezvoltarea cooperării multila
terale dintre Cuba și Uniunea So
vietică și a fost abordat un larg cerc 
de probleme internaționale care in
teresează cele două părți.

Totodată, la Havana a avut loc un 
miting, la care au luat cuvîntul Ale
xei Kosîghin și Fidel Castro.

PARIS 28 (Agerpres). Joi a avut 
loc in capitala Franței cea de-a 134-a 
ședință a conferinței cvadripartite în 
problema Vietnamului.

Nguyen Van Thien, adjunctul șe
fului delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, a subliniat că Ad
ministrația americană, prelungind și 
extinzind războiul prin politica de 
„vietnamizare", blochează și mal 
mult conferința de la Paris. Prin re
fuzul de a răspunde serio3 propune
rii de pace în șapte puncte a G.R.P., ’ 
a spus Nguyen Van Thien, Adminis
trația provoacă pierderi umane și 
materiale crescînde poporului ame
rican.

Din partea delegației guvernului
R. D. Vietnam, Nguyen Minh Vy s*a 
referit la intensificarea acțiunilor de 
Protest împotriva războiului dus de
S. U.A. în Vietnam, la cererile tot mai , 
insistente privind retragerea rapidă 
a tuturor trupelor americane din i. 
Vietnamul de sud, la sprijinul cres- 
cind de care se bucură lupta po
poarelor din Indochina, precum și 
inițiativa de pace în șapte puncte n 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud. 
El a cerut părții americane să răs
pundă serios la oferta de pace a

a scoate din impas 
. Paris.

G.R.P., pentru ; 
conferința de la

DIN LUMEA CAPITALULUI

„Vrem cel mai elementar
drept al omului

dreptul de a munci!“
Ample acțiuni de protest ale clasei muncitoare

britanice împotriva șomajului
• PUTERNICA DEMONSTRAȚIE DE LA SHEFFIELD • 
RIM SĂ *----- “----------- ------------------ ---------- ---------------

„DO-
MUNC1M, NU SĂ CERȘIM; NU NE VOM LĂSA 

AZVÎRLIȚI AFARĂ I”

națională 
șomajului,

la lungul șir al celor 
fără IucriJ. Absolvenții ,. 
școlilor așteaptă zadar
nic să ocupe primul lor 
loc de muncă. Tineri 
cu studii universitara 
nu-și pot începe ca
riera pentru care s-au 
pregătit. în unele re
giuni ale Angliei, pen- • 
tru fiecare post de ' 
muncă așteaptă la rînd , 
cite 25 de șomeri. Dacă | 
guvernul duce în mod ■ 
deliberat o politică de 
creștere a șomajului, 
atunci guvernului tre
buie să i se ceară să-și 
dea demisia. Guvernul 
nu are mandat să spo
rească numărul șome
rilor la un milion. Po
porul trebuie să hotă
rască singur calea de ’ 
urmat, prin alegeri ge
nerale".

Coloana manifestan- 
ților a străbătut timp 
de peste o oră princi
palele străzi ale orașu
lui Sheffield, fiind sa
lutată de mii și mii de 
locuitori. Apoi s-a în
dreptat spre cea mai 
mare sală din oraș, 
unde a avut loc un mi
ting. Hugh Scanlon, 
membru al Consiliului 
general al T.U.C., a 
arătat că în momentul ' 
de față situația din 
Anglia se caracteri
zează, în afară de șo
maj, prin stagnare, in
flație, scăderea nivelu
lui de trai. „A trecut 
timpul cînd ne rugam 
de patroni", a. spus 
Scanlon, care a adău- , 
gat că în prezent mun
citorii nu au altă alter
nativă decît să urmeze 
exemplul celor de la 
„Uper Clyde".

N. PLOPEANU
Londra

cereau „asigurarea ce
lui maj elementar 
drept al omului — 
dreptul la muncă". în 
coloana lungă de peste 
un kilometru se ve
deau din' loc în loc 
drapele în culori întu
necate amintind de pe
rioada întunecată a 
marii crize din 1929— 
1933. Mulți participant 
la demonstrație pur
tau îh piept cocarde 
roșii*} în^coloane măr
șăluiau, alături de de
legați, numeroase fe
mei, mulți copii. 
„Vrem să muncim, nu 
să cerșim" ! Aceasta 
era lozinca scandată 
cel mai des din rindu- 
rile demonstranților, 
în mod deosebit se re
marca prezența deta
șamentului siderurgiș- 
tilor de la „River 
Don", ca și a tovarăși
lor lor de la „Uper 
Clyde Shipbuilders", 
a muncitorilor de la 
„Birmingham Small 
Arms" și „Plessey" — 
toate întreprinderi ale 
căror colective de 
muncă, ignorînd dis
pozițiile patronilor, a- 
sigură cu forțe pro
prii continuarea pro
cesului de producție. 
„We shall not be mo
ved" (Nu ne vom lăsa 
azvîrliți afară) — erau 
cuvintele înscrise pe 
mici pancarte pe care 
mii de baloane le ur
cau spre înaltul ceru
lui pentru a le răs- 
pîndi spre cele mai 
îndepărtate colțuri ale 
țării.

în manifeste distri- ■ 
buite participanților la 
demonstrație se spu
nea : „Tot mai mulți 
muncitori, 
funcționari se

Campania 
împotriva 
organizată de Congre
sul Sindicatelor Brita
nice și care va dura 
timp de o lună, a în
ceput zilele trecute, 
o dată cu demonstrația 
de la Sheffield. Orașul 
Sheffield nu a fost a- 
les întîmplător pentru 
debutul unei asemenea 
acțiuni de mari pro
porții, cum n-a mai 
cunoscut Anglia din 
„furtunoșii an; ai de
ceniului al treilea" — 
așa cum apreciau zia
rele de aici. în această 
localitate,- cu zeci de 
fabrici și uzine, nu
mărul șomerilor s-a 
dublat în ultimul timp. 
Cu o săptămînă în ur
mă, conducerea combi
natului siderurgic „Ri
ver Don",, aparținînd 
companiei „British 
Steel Corporation", a 
anunțat că vor fi con- 
cediați alți 4 500 de 
muncitori. Adunarea 
generală a colectivului 
de la „River Don", res- 
pingînd hotărirea de 
concediere, a stabilit 
ca muncitorii să conti
nue, să lucreze,, urmînd 
exemplul celor de la 
„Uper Clyde", i 
după cum se știe, 
ocupat șantierele na
vale.

Demonstrația de la 
Sheffield a început 
dis-de-dimineață, cînd 
peste 5 000 de delegați 
ai oamenilor muncii 
din localitate, precum 
și din Manchester, 
Leeds, Doncaster, Har
rogate, Bradford și 
alte orașe din comita
tul Yorkshire s-au a- 
dunat pe Sheaf Street; 
ei purtau 
pancarte

care; 
, au

D. Coreene, con- 
Cer, membru al 
al C.C. al Parti- 
Coreea, al doilea

tehnicieni, 
adaugă

steaguri și

Turneul Teatrului Național
în Uniunea Sovietică

săptămînaluluicomentariul grafic al

succesele 
plan in-

de 
după 
pre- 
tur-

Caricatura de mai sus constituie
.Observer", la o recentă declarație a ministrului industriei, John Eden, 

că „problema șomajului trebuie văzută in perspectivă"

(Ager- 
„Prav- 
articol 
între-

Mușatescu,
Alecsandri, 

în cadrul 
articolul relevă

regizorul, Horea 
„a transpus 

comică a

avem de-a face 
colectiv talen- 
continuă căuta- 
cărui eforturi

ne sînt a-.
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agențiile de presă transmit
Leonid Brejnev, secretar 

general al C.C. al P.C.U.S., 
va face, la sfîrșitul lunii octombrie, 
o vizită de prietenie în Republica 
Democrată Germană, anunță agenția 
T.A.S.S.

La Berlin au continuat j°*tra* 
tativele dintre Michael Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Miniștri 
al R.D. Germane, și Egon Bahr, se
cretar de stat la Cancelaria federală 
a R. F. a Germaniei, asupra unui 
acord privind circulația de tranzit 
între Republica Federală a Germa
niei și Berlinul occidental, precum 
șî în legătură cu un. tratat referitor 
la traficul între R.D. Germană și 
R.F. a Germaniei, anunță agenția 
A.D.N. S-a convenit ca tratativele să 
continue la 3 și 4 noiembrie, la Bonn.

motoarelor. Potrivit contractului, pre
cizează agenția T.A.S.S., „Renault" 
va atrage in construirea uzinei de 
automobile de pe Kama și alte fir
me franceze.

Le Duon, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam,a pfi- 
mit joi delegația de partid și guver
namentală a R. P. ~ " 
dusă de Pak Sen 
Comitetului Politic 
dului Muncii din _____ , ____
^vicepreședinte al Cabinetului de mi
niștri, informează Agenția V.N.A.

C.C. al P.C.U.S. și Consî 
liul de Miniștri al U.R.S.S

au adoptat hotărîrea „cu privire la 
măsurile de asigurare a dezvoltării 
în continuare a producției de bunuri 
de larg consum". Potrivit hotărîrii, 
în anii 1971—1975 se prevede ca pro
ducția unor astfel de bunuri să creas
că de 1,9 ori în comparație cu anul 
1970. ,

Boleslaw Ruminski, vice- 
președinte al Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, membru al Comitetului 
Central al P.M.U.P., a încetat din 
viață, după o boală grea și înde
lungată, relatează agenția P.A.P. Ne
crologul, semnat de Biroul Politic al 
C.C. al P M.U.P., relevă că Boleslaw 
Ruminski a fost un comunist polonez 
marcant, animat de un patriotism 
fierbinte, un militant al mișcării re
voluționare poloneze și un eminent 
om de stat.

Intîlnire G. Kohrt - U. 
Muller. La cea de-a șaptea întîl- 
nire dintre secretarul de stat Ia Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. D. 
Germane, Gunter Kohrt, și reprezen
tantul Senatului Berlinului occiden
tal, Ulrich Muller, s-a convenit ca 
tratativele să continue la 3 noiembrie, 
în capitala R. D. Germane, anunță 
agenția A.D.N.

Notă de protest cubane-
După cum relatează agenția 

Prensa Latina, Cuba a dat publicității 
o notă de protest împotriva atitudinii 
arbitrare adoptate de guvernul 
S.U.A., care a refuzat să acorde unei 
delegații cubaneze dreptul de a parti
cipa la lucrările celui de-al XIV-lea 
congres al Asociației internaționale 
de tehnologie a trestiei de zahăr, care 
se desfășoară în localitatea Baton 
Rouge (statul american Louisiana).

La Paris a fost semnat un 
COntraCt cu Pr*vire ^a elaborarea 
de către firma franceză „Renault" a 
proiectului pentru producția motoa
relor Diesel la uzina sovietică de 
automobile de pe rîul Kama — trans
mite agenția T.A.S.S. Contractul, în
cheiat cu organizația unională „Avto- 
promimport", prevede participarea 
firmei „Renault" la montarea, regla
rea, darea în funcțiune a utilajului, 
precum și la organizarea producției

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l București,

MOSCOVA 28 
preș). — Ziarul 
da" publică un 
despre turneul 
prins în Uniunea Sovie
tică de Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" 
din București. Autoarea 
articolului, criticul de 
artă L. Solnțeva, pre
zintă cititorului cîteva 
aspecte din activitatea 
primei scene a teatru
lui românesc, subliniind 
rolul ei în ansamblul 
culturii noastre. Artico
lul subliniază că Tea
trul Național „I. L. Ca
ragiale" „se străduiește 
să fie nu numai un 
continuator al celor mai 
bune tradiții realiste, ci 
și un laborator al dra
maturgiei contempora
ne . El caută să aducă 
o notă proprie, origina
lă, în arta teatrală uni
versală".

Vorbind de 
repurtate pe . 
ternațional de Teatrul 
Național românesc, au
toarea relevă calitatea 
deosebită a spectacolu
lui cu „Bădăranii", care 
a cucerit la Festivalul 
Goldoni de la Veneția 
premiul I. De aseme
nea, se subliniază că 
montarea piesei „Revi
zorul" de Gogol s-a 
distins prin strălucirea 
situației comice și pre
cizia cu care au fost 
conturate tipurile socia
le satirizate de autor.

Elogiind spectacolul 
„Coana Chirlța" 
Tudor
Vasile 
zentat 
neului, 
că 
Popescu, 
încărcătura

piesei, folosind o lar
gă bază populară și fol
clorică" ; spectacolul 
„Coana Chirița" a per
mis spectatorului sovie
tic „contactul cu o artă 
a virtuozității comice 
și cu un înalt nivel 
scenic al interpretării".

De o apreciere poziti
vă s-a bucurat și spec
tacolul cu piesa „Ca
mera de alături" de 
Paul Everac, pusă în 
scenă de Ion Cojar.

„Cele două spectacole 
prezentate de Teatrul 
Național „I. L. Cara- 
giale", conchide L. 
Solnțeva, ne-au confir
mat că 
cu un 
tat, în 
re, ale
creatoare 
propiate".
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