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SIGURANȚĂ MAXIMĂ

ERGI CTRICE!
ÎN LEGĂTURĂ CU HOTĂRÎREA COMITETULUI EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE 
LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ÎN INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE Șl CREȘTEREA 

GRADULUI DE SIGURANȚĂ ÎN FUNCȚIONAREA SISTEMULUI ENERGETIC

In epoca contemporană, producția 
și consumul de energie electrică 
s-au definit ca indicatori esențiali ai 
nivelului de civilizație și progres. 
Pe drept cuvînt, se poate spune că, 
practic, nici un domeniu al tehnicii 
actuale nu se poate lipsi de energie 
electrică, devenită astăzi indispensa
bilă oricărei activități. Iată de ce 
constituie un merit deosebit al par
tidului nostru declanșarea in urmă 
cu mai bine de 20 de ani a marii bă
tălii a electrificării, condiție deter
minantă pentru succesul operei de 
industrializare socialistă a țării, de 
propulsare a întregii vieți economice 
și sociale pe culmi tot mai înalte. 
Efortul pe care l-au făcut statul, po
porul nostru în grandioasa operă 
de electrificare a adus astăzi Româ
nia pe un loc important pe plan 
mondial. Producția de energie elec
trică și puterea instalată s-au du
blat la fiecare 4—5 ani, alungind în 
acest an Ia circa 39 miliarde kWh 
și, respectiv, 8 000 MW putere in
stalată. Ca o urmare directă, pro
ducția anuală de energie electrică 
pe un locuitor a sporit de la 130 
kWh în 1950. la 905 kWh în 1965 
și la circa 2 000 kWh > în 1971. în 
condițiile unui ridicat nivel teh
nic al instalațiilor, comparabil cu 
cel realizat în țările cu energetică 
avansată, s-a mărit ponderea grupu-
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acțiunilor ferme pentru

rilor cu puteri unitare mari, de 175, 
200 și 300 MW, instalate în centrale 
cu puteri de 600 pînă la peste 1700 
MW, cum sînt cele de la Borzești, 
Brazi, Luduș, Deva, Craiova, Porțile 
de Fier, Rovinari ș.ă.

în acest an, ca și în întregul cin
cinal, asigurînd o utilizare superioa
ră a capacităților existente și o va
lorificare promptă, eficientă, a fon
durilor de investiții alocate de stat, 
se va dezvolta în continuare în ritm, 
susținut producția de energie elec
trică. Țara noastră va ajunge să 
producă la sfîrșitul acestui cincinal 
58—60,8 miliarde kWh energie elec
trică, iar la sfîrșitul deceniului în 
curs 80—85 miliarde kWh energie ; 
un asemenea nivel al producției — 
care va situa România printre țările 
cu o industrie energetică avansată — 
va asigura cerințele mereu cres- 
cînde ale dezvoltării și modernizării 
economiei, ale ridicării gradului de 
bunăstare și civilizație al poporului 
nostru.

Tocmai pornind de la rolul și im
portanța deosebită pe care le are in
dustria energiei electrice și termice 
în dezvoltarea economico-socială a 
țării, de la cerință majoră a utili
zării raționale a capacităților ener
getice construite și avînd în ve
dere dezvoltarea susținută a a- 
cestul sector în perspectivă, con
ducerea partidului a acordat și 
acordă o atenție permanentă exploa
tării și funcționării în cit mai bune 
condiții a sistemului energetic na
țional. în cadrul acestor preocupări 
constante se înscrie și recenta 
Hotărîre a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la îmbună
tățirea activității in industria ener
giei electrice și creșterea gradului 
de siguranță în funcționarea siste
mului energetic, care urmărește a- 

unor condiții tot mai 
i ridicarea pe 

activității

sigurarea t...:. 
favorabile pentru 
o treaptă superioară a 
din această ramură importantă a eco
nomiei naționale. Noile măsuri cu
prinse în această hotărîre converg 
spre înfăptuirea unei viziuni uni
tare, superioare asupra activității 
industriei energiei electrice și ter
mice ; ele sînt de natură să perfec
ționeze întregul proces de produ
cere, distribuire și utilizare a ener
giei electrice și termice.

Hotărîrea Comitetului Executiv 
prevede înființarea Comisiei de Stat 
de analiză a funcționării sistemului 
energetic național și de elaborare a 
măsurilor corespunzătoare

Îmbunătățirea activității In acest do 
meniu, care trebuie să prezinte 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, pînă la 31 ianuarie 1972, 
concluziile analizei, ca și programul 
de măsuri pentru îmbunătățirea or
ganizării și funcționării sistemului 
energetic național. Este vorba de o 
amplă acțiune de analize, dezbateri 
și de stabilire a măsurilor necesare 
care se va desfășura in cursul aces
tui trimestru la centralele electrice, 
nodurile importante ale sistemului 
energetic și la stațiile de transfor
mare care alimentează platformele 
industriale. O atenție deosebită va 
trebui să fie acordată centralelor 
electrice și stațiilor de transformare, 
la care în ultimii doi ani au avut loc 
avarii, cu repercusiuni negative în 
alimentarea cu energie electrică șl 
termică a unor consumatori și, în
deosebi, a unor platforme ale in
dustriei chimice. Este cazul centra
lelor electrice Craiova, Borzești, 
Govora, București-sud, Palas, precum 
și al stațiilor de transformare Slati
na, Săvinești, Turnu Măgurele ș.a. 
In efectuarea acestor analize trebuie 
să se aibă în, vedere î că in ultimii 
ani în -sistemul-energetic național 
s-â înregistrat o tendință de creștere 
a numărului de avarii, un număr 
de agregate energetice fiind scoase 
din funcțiune — ceea ce a determi
nat suprasolicitarea altora, neefec- 
tuarea reparațiilor la termenele pro
gramate ; aceste avarii au dus la 
întreruperi în alimentarea cu ener
gie electrică și termică a unor con
sumatori, au provocat perturbarea 
proceselor tehnologice și, impli
cit, pierderi de producție. Așa 
cum s-a apreciat, neajunsurile in 
funcționarea sistemului energetic se 
datoresc, in principal, slăbirii exi
genței și răspunderii Ministerului 
Energiei Electrice, a centralelor in
dustriale și întreprinderilor subor
donate față de îndeplinirea atribu
țiilor ce le revin în asigurarea func
ționării normale a sistemului ener
getic.

Pornind de la necesitatea înlăturării 
acestor neajunsuri, colectivele de a- 
naliză vor trebui să examineze, pînă 
la începutul lunii decembrie a.c., prin
tre altele : starea tehnică a instala
țiilor și modul în care se desfășoară 
întreținerea și repararea lor, gradul

pentru (Continuare in pag. a IlI-a)
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Mărturisit sau nu, acest 
adevăr este dovedit de 
biografiile unor intelec
tuali din Delta Dunării, 
eroii reportajului nostru

• REPORTAJ

Tragedia celor de 
prisos
Comorile ascunse ale 
Adriaticii
De pretutindeni

Vineri, în cursul dimineții, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit un grup de ziariști 
cubanezi, condus de Hugo Rius 
Blein, șeful redacției de actualități 
a Televiziunii din Havana.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a acordat ziaristului 
Hugo Rius Blein un interviu.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. A fost, de asemenea, 
de față Constantin Mitea, consilier 
la Comitetul Central al partidului.

PE GLOB
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion.Gheorghe Maurer, a primit 
vineri la amiază pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Indoneziei, contraamiral Hamzah

Atmohandojo, în legătură cu pleca
rea sa definitivă din țara noastră.

A particip».c George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe.

(Agerpres)

DIN OBIECTIVELE CINCINALULUI

al bilelor argintii
ALEXANDRIA Fabrica 

de rulmenți — unul dintre 
marile obiective industriale 
ale actualului plan cincinal 
— a cărei construcție a în
ceput în anul 1971, produce. 
Cele 30 de milioane de rul
menți anual înscriu orașul 
de pe rîul Vedea în constela
ția industriei românești. Prin 
darea in funcțiune, la ter
menul stabilit, a acestei mari 
unități, economia națională 
primește numai de la fa
brica teleormăneană un nu
măr de rulmenți echivalent 
cu producția anului 1971 
realizată la Brașov și Biriad.

Știrea pe care ați citit-o are, 
deocamdată, valoare de antici
pație. Ea constituie, dacă vreți, 
începutul reportajului pe care 
autorul intenționează să-l trans
mită ziarului în anul... 1974.

De ce tocmai atunci ?
Pentru că acum Alexandria și 

locuitorii săi trăiesc încă un a- 
potimp al șantierelor. Pentru 

acum, in acest iutii an

mare efervescență constructivă 
și spirituală al noului plan cin
cinal orașul-reședință a 
dețului Teleorman se află 
schele. Pentru că, după ce 
înălțat o modernă întreprindere 
profilată pe producerea de apa- 
rataje și instalații destinate 
construcțiilor si alta specializată 
in confecționarea pupitrelor și 
tablourilor de comandă, aceiași 
oameni, constructorii de la 
T.C.I.M. București, s-au retras 
într-o altă extremitate a orașu
lui, unde, pe la mijlocul acestei 
veri, au „atacat" obiectivul re
portajului pe care îl vom termi
na în anul 1974. Pentru că a- 
tunci oamenii pe care i-arn cu
noscut în aceste zile se vor muta 
in altă parte...

Deocamdată fabrica de rul
menți e un șantier, un loc unde 
ideile proiectanților au început 
să fie turnate în beton, așezate 
în verticala unei adevărate pă
duri de stilpi. De fapt, ne spune 
ing. Gheorghe Nicolau, coordo
natorul lucrărilor de pe întrea
ga platformă industriala a ora.

țului, la acest obiectiv, respec
tând indicațiile conducerii parti
dului, soluțiile constructive sînt 
bazate aproape in exclusivitate 
pe folosirea prefabricatelor. A- 
ceasta conferă lucrărilor un 
înalt grad de mecanizare, o 
mare productivitate a muncii.

începute in iunie, lucrările a- 
pansează peste prevederile pla
nului. La 1 octombrie erau 
realizate în întregime sarcinile 
acestui an. Organizarea de șan
tier, capitol de activitate căruia 
s-au plătit și se mai plătesc tri
buturi grele, pare a fi atins la 
acest obiectiv o formă foarte 
aproape de calificativul maxim. 
Drumurile de acces în șantier 
au fost betonate în întregime, 
s-au asigurat rețele de apă și de 
încălzire, astfel că pe timpul 
iernii există condiții asigurate 
pentru a se putea lucra intens 
la montaje de construcții me-

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a IV-a)

în șirul măsurilor stabilite pen
tru dezvoltarea mai accelerată a 
zootehniei, un rol de excepțională 
însemnătate are organizarea bazei 
furajere de care depinde în cel mai 

, înalt grad cantitatea și calitatea 
•reducției de carne, lapte, lînă, ouă 

• fi prețul de cost al acestor produse. 
In recenta Lege privind organiza
rea producerii și folosirii nutrețuri
lor, se 
librării 
sporirii 
volum, 
proteic 
care să 
stanțele 
categorii de animale. Dar pentru a 
echilibra balanța furajelor, pentru a 
înlătura risipa și consumul exagerat 
de concentrate, este nevoie ca, în 
fiecare unitate agricolă, să se obțină 
maximum de producție de pe tere
nurile arabile destinate furajelor, ca 
și de pe fiecare hectar de pajiște, la 
preț de cost cit mai redus. Expe
riența multor I.A.S. și cooperative 
agricole demonstrează necesitatea 
creării mai multor sortimente de 
plante furajere, adecvate fiecărei 
zone pedoclimatice.

Una din cauzele care frînează a- 
plicarea măsurilor . în domeniul asi
gurării 
ficiența 
litativă 
nutreț, 
mii de 
sînt cultivate cu plante mai puțin 
valoroase, situație deosebit de pă
gubitoare, mai ales în cazul pajiști-

subliniază necesitatea echi- 
balanței furajere pe seama 
producției nutrețurilor de 
cu un conținut energetico- 

corespunzător cerințelor, 
asigure, în totalitate, sub- 
nutritive necesare fiecărei

furajelor o constituie insu- 
cantitativă și mai ales ca- 

a semințelor de plante de 
Din această cauză sute de 
hectare din pămîntul țării

lor, unde predomină ceea ce este ofe
rit de natură. Aceasta se datorește, 
între altele, faptului că problemele 
ameliorării, producerii și condițio
nării semințelor furajere sînt ade
sea lăsate pe ultimul plan de către 
organele agricole. în unele județe 
primăvara se constată că nu există 
semințe de lucernă, trifoi, sparcetă, 
iar unele din acestea nu sînt nici 
măcar treierate Ia data cînd trebuie 
să fie deja însămînțate.

Calitatea semințelor reprezintă cea 
mai eficientă investiție pentru spo
rirea producției agricole, acestea a- 
vînd un mare rol pentru a pune în 
valoare cheltuielile efectuate pen
tru extinderea mecanizării, chimi
zării și irigațiilor pe suprafețele 
destinate bazei furajere. în Legea 
privind producerea, folosirea și con
trolul calității semințelor și mate
rialului săditor pentru producția a- 
gricolă vegetală există o serie de 
prevederi care trebuie aplicate, pen
tru asigurarea unui fond biologic va
loros al semințelor, însușiri gene
tice și culturale ridicate. în acest 
sens, principala condiție este să fie 
înlăturate mentalitățile că se poate 
amîna rezolvarea acestei 
pînă spre primăvară, că 
se poate completa stocul 
țe pe seama repartițiilor 
ganele centrale. Pentru 
tendinței de a aștepta semințe pro
duse de alții și de a acoperi defi-

probleme 
an de an 
de semin- 
de la or- 

înlăturarea

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. a Iîl-a)

Excelenței Sale domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiște România

Excelența Voastră,
Vă rog să primiți mulțumirile mele cordiale pentru felicitările și 

bunele urări adresate cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru 
al Danemarcei.

Mă gîndesc cu plăcere la viitoarea noastră cooperare care, sper, va 
iervi consolidării și întăririi pe mai departe a bunelor relații dintre 
Danemarca și România.

JENS OTTO KRAG 
prim-ministru al Danemarcei

„Ne plimbam 
și admirăm în 
în devenire a constructori
lor, însă rămînem stupe- 
fiați de tabloul babilonian 
al neorînduielii și risipei. 
Prefabricate din fier-be- 
ton, tuburi de oxigen, che
restea și laminate stau ri
sipite încotro privești.

în curțile gospodăriilor 
particulare vecine cu șan
tierul observăm acareturi 
construite din panouri de 
cofraje...

— Ce-ar fi să încărcăm și 
noi o mașină cu mate
riale ?

...Am tras în mijlocul 
șantierului, am încărcat-o 
vîrf cu 
fier-beton și 
diat-o fără nici 
tate..."

Fapta descrisă 
nu s-a petrecut 
tăm însă această secvență 
dintr-un reportaj apărut 
în ziarul nostru în urmă 
cu doi ani, fiindcă de a- 
tunci pe șantierele de 
construcții nu s-au schim
bat prea multe. Și acum- 
pe multe din ele continuă 
să fie aceeași dezordine, 
harababură șl risipă, do
vadă a unei indiferențe 
crase față de obligațiile de 
serviciu ale celor puși să 
gospodărească și să pă
zească avutul obștesc ca 
pe ochii din cap.

Recent, am întreprins 
din nou împreună cu or
ganele de control din In- 
spectoratul Miliției muni- ‘ 
cipiului București un raid 
de edificare asupra modu
lui în care este asigurată 
în timpul nopții securita
tea avutului obștesc pe 
șantierele de construcții 
din Capitală. Puteam să 
refacem fără dificultăți ex
perimentul descris mai 
sus : în multe locuri șan
tierele erau parcă ogrăzi 
părăsite, în altele paznicii 
dormeau duși. Am găsit 
atîta neorînduială și bel
șug de materiale lăsate

vraiște în grija nimănui, 
încît ne puteam încropi 
într-o singură noapte tot 
„necesarul" pentru o vilă 
cu parter și etaj — bașca 
dependințele. Iată doar. 
cite ceva din cele ce ni 
se „ofereau" cu dărnicie 
în noaptea de 17 noiembrie:

de oxigen, 2 aparate 
sudură, electromotoare 
pentru instalarea hidroîo- 
rului ; plăci de marmură 
și de mozaic (să tot fi fost 
vreo 3—4 mașini cit să ne 
fi pardosit toată curtea). 
La nevoie, puteam să-i 
luăm fără să știe și pe cei

noapte pop
string® materiale

vreo 10 mașini de cără
midă, 4—5 de var stins, 5 
sau 6 de beton, peste 15 
m.c. de cherestea, geamuri 
cu sutele de m.p. (aveam 
să-i împrumutăm și pe ve
cinii de pe străzile alătu
rate), uși și ferestre pe 
alese, cabluri și țevi sute 
de metri, în diferite mă
rimi, calorifere și altele. 
Dispuneam și de utilajele 
trebuincioase : două tuburi

8 paznici care dormeau In 
post 1

încheiem aici lista ma
terialelor puse la dispozi
ția oricui și derulăm 
cele ce urmează firul 
telor care vorbesc de 
sine.

...Șoseaua Colentina.

in 
fap

ta

o- 
rele 23.30. în jurul blocu
rilor OD-46 și OD-16 cea 
mai perfectă... dezorgani
zare : cabluri, electromo-

toare, var, saci cu humă 
și praf de mătase pentru 
finisaje ș.a.m.d. Sînt sin
gurele obstacole pe care le 
întîlnim, patrulind zadar
nic mai bine de jumătate 
de oră în căutarea... paz
nicului. Constatări de a- 
ceeași natură am făcut și 
pe șantierul din str. An
tiaeriană (I.C.P.B.). Aici 
ne-a impresionat o „ini
țiativă" locală : noroiul 
din jur era pardosit 
cărămizi destinate 
strucțiilor ; la doi 
grămezile de var și ciment 
împărtășeau aceeași soar
tă fără a mai vorbi de 
aite utilaje împrăștiate 
peste tot.

Risipă, materiale depo
zitate .
supuse degradării... Ase
menea' 
întilnit

cărți de vizită am 
și în alte unități. 

Nu ne-am propus aici o 
analiză amănunțită a aces
tor stricăciuni și a conse
cințelor lor. Dar chiar în
tr-o tratare sumară nu 
s-ar putea trece, cu vede
rea faptul că utilajele 
prost întreținute se uzează 
prematur, că tot ce a de
venit inutilizabil datorită 
neglijenței înseamnă pier
deri care scumpesc costul 
lucrării, care întîrzie exe
cutarea și prejudiciază ca
litatea ei. O subliniere : 
împrejurarea că tocmai în 
aceste locuri nu s-au aflat 
la datorie nici paznicii, nu 
reprezintă nicidecum o 
simplă coincidență. Ea nu 
este altceva decit conse
cința modului defectuos de 
organizare, control și su
praveghere a activității u- 
nităților respective. Este o 
consecință care ne-a fost 
confirmată concludent și 
de alte constatări făcute 
pe parcursul raidului nos
tru.

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

(Continuare in pag. a Il-a)

Cu sentimente de calda prietenie 
și ospitalitate este așteptată de că
tre poporul român apropiata vizită 
pe care o va face în țara noastră to
varășul Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, ca răspuns 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

înscriindu-se ca o practică stator
nică și fructuoasă în relațiile 
mâno-iugoslave, asemenea 
reciproce și convorbiri — 
este a noua întîlnire dintre 
președinți — constituie, de

.intîlnirile cu alți

ro- 
vizite 

aceasta 
cei doi 
fiecare 

condată, ca și
ducători de partid și de stat ai țări
lor frățești, momente de o deosebită 
însemnătate,, reliefînd dorința și ho- 
tărirea comună de a adinei și am
plifica prietenia și colaborarea multi
laterală dintre țările și popoarele 
noastre.

Avîndu-și izvorul în trecutul isto
ric, in străvechi tradiții de luptă co
mună pentru libertate și indepen
dență, cînd nu o dată forțele pro
gresiste din cele două țări și-au 
acordat sprijin frățesc, raporturile de 
prietenie româno-iugoslave au cu-

noscut și cunosc o continua dezvol
tare în amplul proces în care sînt 
angajate țările noastre — de făurire 
a societății socialiste. Ca buni ve
cini și, în același timp, constructori 
ai socialismului, popoarele român și 
iugoslav, animate de aceleași țeluri 
și năzuințe, sînt dornice să se cu
noască din ce în ce mai mult, să in
tensifice circuitul în dublu sens al 
roadelor creației lor materiale și 
spirituale — dorință ce și-a găsit, cu 
deosebire în ultimii ani, o mereu mal 
amplă concretizare.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc cu interes eforturile rodni
ce ale popoarelor iugoslave sub con
ducerea U.C.I., succesele lor în con
strucția socialistă, in consolidarea și 
dezvoltarea noii orinduiri — succese 
care au făcut ca Iugoslavia, odinioară 
o țară agrară, slab dezvoltată, să se 
înscrie astăzi printre țările cu o eco
nomie dinamică, cu un potențial in
dustrial și tehnico-științific în con
tinuă creștere.

Dorința comună de adîncire a re
lațiilor de prietenie dintre țările

Dumitru ȚINU

(Continuare in pag. a VII-a)
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Adeziunea față de programul 
educației socialiste-expresia

hotarîrii de a îndeplini 
obiectivele Congresului

al X4ea
Comuniștii, toți oamenii muncii din 

Județul Timiș — români, germani, 
maghiari, sirbi și de alte naționali
tăți — au primit cu vie satisfacție 
și unanimă aprobare documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971, care jalonează în chip 
realist și într-o viziune de largă 
perspectivă căile perfecționării ne- 
înoetate a vastei activități de edu
cație a maselor, în spiritul înaltelor 
idealuri ale clasei muncitoare din 
România, ale partidului ei revolu
ționar, ale societății noastre socia
liste — se arată in telegrama Comi
tetului județean Timiș al P.C.R. 
Avînd drept călăuză tezele teoretice, 
aprecierile și indicațiile dumnea
voastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, 
sarcinile stabilite 
în hotărîrea ple
narei Comitetului 
Central, Comite
tul județean Timiș 
al P.C.R. și-a îm
bogățit planul de 
măsuri cu privire 
la îmbunătățirea 
muncii politico- 
ideologice și cul
tural-educative și 
a trecut la organi
zarea unor acțiuni .. .___ _____
să asigure activității educative locul 
oe 1 se cuvine în ansamblul activității 
de partid, pentru mobilizarea mai ac
tivă a marelui potențial de gîndire și 
creație conștientă al celor ce muncesc 
în slujba înfăptuirii politicii partidu
lui, precum și o sporită forță de influ
ențare în vederea lichidării fenome
nelor negative, dăunătoare mersu
lui înainte al societății. Intensifica
rea muncii politico-ideologice își gă
sește expresia în importantele 
realizări obținute de județul Timiș 
— în industrie, agricultură, în viața 
socială și spirituală, în toate domeni
ile construcției socialiste. Comitetul 
județean Timiș al P.C.R. este hotă- 
rît să-și perfecționeze în continuare 
stilul și .metodele de muncă, spre 
a imprima activității ideologice 
politico-educative un conținut 
mai bogat și o eficiență mereu : 
rită, astfel încît această latură 
damentală a vieții de partid 
exercite înitrutoțul rolul, ce-i. revine.

Intr-un climat de,efervescență, ere-

organizațiilor de masă și obștești, alte 
cadre de răspundere, felul în care se 
înfăptuiește programul educației co
muniste, cum se valorifică bogăția 
de idei de o excepțională valoare te
oretică și practică din strălucitele 
dumneavoastră cuvintări programa
tice, in care abordați vasta problema
tică a activității ideologice și politico- 
educative, vă raportează, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că aplicarea aces
tui măreț program al partidului se 
reflectă în modul cel mai elocvent în 
îndeplinirea și depășirea, și de către 
oamenii muncii de pe aceste minu
nate locuri ale patriei noastre, a sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
ce și le-au asumat pe acest an în in
dustrie, agricultură, investiții și în

Telegrame adresate C. C. al P.C.R.,

tovarășului Nicola® Ceausescu

concrete, menite celelalte domenii de activitate. Asi
gurăm conducerea partidului, pe dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că membrii 
partid, toți oamenii muncii din ju
dețul nostru, afirmîndu-și tot 
pregnant virtuțile politice și morale 
ce caracterizează omul societății 
noastre noi, nu vor precupeți nici 
un efort pentru aplicarea consecventă 
în viață, cu maximă responsabilitate 
și exigență partinică, a programului 
profund uman, fundamentat pe cri
terii riguros științifice, elaborat de 
partid în vederea edificării societății 
socialiste și comuniste pe pămîntul 
României.

Printr-un dialog viu cu membrii de 
partid, cu masele de cetățeni, vom 
asigura cunoașterea și aplicarea de 
către aceștia a programului comunist 
de ridicare a conștiinței, vom spori 
răspunderea și combativitatea organi
zațiilor de partid in promovarea con
secventă a normelor de conviețuire 
socială și vom milita neobosit pentru 
creșterea continuă a rolului condu- 

atoare, biroul Comitetului județean câtor al partidului în toate domeniile
de partid Sugeâva,-. apalizînd împ.re- de activitate — se menționează, între
ună cu activul' de partid,' conducerile altele, în telegrama Comitetului mu

și tot 
spo- 
fun- 
să-și

de
nuii

nicipal Tg. Jiu al P.C.R. Dîndu-ne 
deplina noastră adeziune la progra
mul grandios al perfecționării etice 
și spirituale a omului, asigurăm con
ducerea partidului, pe dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe secretar 
general, că organizația municipală de 
partid și, sub conducerea ei, toți ce
tățenii orașului vor munci cu înaltă 
răspundere, cu pasiune și fermitate 
revoluționară pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economică și 
social-politică elaborat de Congresul 
al X-lea, pentru aplicarea în viață a 
politicii marxist-leniniste a partidului 
nostru de formare și dezvoltare mul
tilaterală a omului nou, în stare să 
ridice România pe treptele cele mai 
înalte ale progresului și civilizației.

Animați de sen
timentul dragostei 
fierbinți față de 
patrie și partid, de 
spiritul înaltei 
răspunderi față de 
cerințele actualei 
etape de dezvol
tare a 
noastre, comuniș
tii și toți lucrăto
rii din cadrul Mi
nisterului Indus
triei Construc

țiilor de Mașini vă asigură, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că hotărîrile Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
au fost primite cu adeziune de
plină. Adeziunea noastră față de 
programul educației socialiste o vom 
dovedi prin fapte. Ne angajăm să 
milităm neabătut pentru a traduce în 
mod exemplar în viață hotărîrile 
Congresului al X-lea al partidului, 
să ne îmbunătățim stilul și metodele 
în munca politică și ideologică pe 
care o desfășurăm, pentru forma
rea unei atitudini înaintate, comu
niste față de muncă și proprietatea 
obștească, pentru dezvoltarea spiri
tului combativ față de neajunsuri și 
promovarea cu curaj a noului in toa
tă activitatea ministerului.

Telegrame cu un conținut asemă
nător au mai trimis colectivele de 
muncă de la : Institutul de cercetări 
și proiectări tehnologice pentru pre
lucrarea țițeiului, Uzina de fier Vla- 
hița, Uzina de mașini agricole „Se- 
mănătoarea“, precum și membrii 
Cooperativei agricole de producție din 
comuna Poieni, județul Satu Mare.

patriei

Dintr-un interviu acordat 
unui reporter al ziarului 
local de către directorul 
Direcției comerciale jude
țene Vîlcea, Gh. Tomescu, 
cititorii au aflat că în o- 
rașul Hm. Vîlcea se va în
ființa, în fine, o unitate 
„Gospodina11. „Era și 
timpul**,, și-au spus ei. In
tr-adevăr, în alte orașe din 
țară există, de multă vre
me, asemenea unități de a- 
timentație publică desti
nate să ajute în special 
femeilor salariate la eco
nomisirea din timpul desti
nat aprovizionării și prepa
rării mîncărurilor. în Rm. 
Vilcea — localitate a cărei 
dezvoltare a făcut în ulti
mii ani pași importanți — 
comerțul nu a întreprins 
însă aproape nimic în a- 
cest sens. Se înțelege de ce 
publicul a așteptat cu in
teres deschiderea acestei 
unități speciale. întîmpla- 
rea a făcut să o vizităm 
chiar în ziua inaugurală. 
Spațiul afectat este bun, 
vadul este bine ales. Dar 
principalul rămîne — fără 
îndoială — oferta de pre
parate și semipreparate. 
Cu ce-și propunea noua u- 
nitate să ispitească clien
tela ? Vitrina frigorifică 
afișa doar vreo șapte sor
timente, dacă includem în 
calcul și bucățile de tele
mea și cutiile de brînză 
topită care se găsesc din 
belșug și la „Alimentara** 
din colț. Firește, o aseme
nea „diversificare" și o ast
fel de „ispită** nu era de 
natură să atragă o clien
telă numeroasă. L-am în
trebat pe responsabil dacă 
a văzut, în alte orașe, u- 
nități cu un profil similar, 
din experiența cărora să se 
inspire.

— N-am văzut în viața 
mea o asemenea unitate. 
Eu am fost, pînă mai ieri, 
canagiu.

— Și atunci după care 
idei ați organizat această 
unitate ?

— După nici o idee. Am 
primit dispoziție și am in- 
ființat-o. Am făcut și eu 
cum m-am priceput. Dar 
n-o să meargă treaba — a 
pronosticat el sceptic. In a- 
cest local era un bufet gro
zav : scotea lunar sute de 
mii de lei.

— Din vinzarea băuturi
lor, nu ?

— Păi, băuturile sînt 
baza...

Despre rețeaua de imitați 
„Gospodina** am mai scris 
și în alte rînduri. De fie
care dată observațiile cri
tice erau urmate de decla
rații ale factorilor de răs
pundere prin care se dădeau 
asigurări că situația se va 
ameliora, că cerințele cum
părătoarelor vor fi luate 
în seamă, în cadrul noi
lor măsuri de diversifi
care a rețelei comer
ciale. Intr-adevăr, an de 
an rețeaua comercială se 
îmbogățește cu noi localuri, 
se fac eforturi pentru ge
neralizarea experienței po
zitive în diversificarea pre
paratelor oferite publicului, 
se organizează expoziții, 
concursuri etc. Toate aces
tea vor rămîne, în conti

nuare, fără rezultatele 
scontate pe planul adaptă
rii la cerințele publicului 
dacă, așa cum s-a întîmplat 
la Rm. Vîlcea, reprezentan
ții comerțului local, o dată 
întorși acasă de la expozi
ții și din schimburile de ex
periență, procedează tot ca 
mai înainte.

Din păcate, o asemenea 
concepție și asemenea prac
tici nu sînt proprii doar 
conducătorilor comerțului 
vîlcean. în municipiul Pe
troșani nu funcționează nici 
o unitate „Gospodina**, 
trustul de alimentație pu
blică locală realizînd, în se
mestrul I. doar 16,7 la sută

să se ocupe special cu acest 
sector. Tovarășul D. Popes
cu, director adjunct al în
treprinderii, afirmă că în 
unitățile „Gospodina" se 
obține cel mai înalt indice 
de rentabilitate, productivi
tatea pe salariat ridicin- 
du-se la 6—7 000 lei pe zi, 
sume realizate leu cu leu, 
din vînzarea unor prepara
te ieftine și foarte căutate. 
Aceste cifre demonstrează 
negru pe alb că dezvoltarea 
activității „Gospodinei" 
este nu numai impusă de 
cerințele publicului, ci și 
foarte rentabilă, că aceste 
unități nu sînt un fel de 
apendice incomod al rețelei

Nu de rețete 
duce lipsă

GOSPODINA11...
din volumul desfacerilor 
din producția proprie față 
de media pe țară de 26 la 
sută ; în județele Alba, Bo
toșani, Gorj, Ilfov, Olt, 
Vaslui și altele situația 
este aproximativ aceeași. 
Reținerea comerțului local 
față de extinderea rețelei 
de astfel de unități este mo
tivată stereotip : nu sînt 
rentabile. Iată de ce — în 
continuare — rostul rîndu- 
rilor de față este tocmai să 
demonstreze contrariul, de
oarece această înțelegere 
îngustă a rolului pe care 
comerțul trebuie să-l joace 
în viața socială a orașelor, 
nu numai că nu este con
formă cu interesele cumpă
rătorilor, dar este contrară 
chiar propriilor interese co
merciale.

Experiența camercianților 
din alte județe demonstrea
ză, prin fapte, că secretul 
unei activități comerciale 
rentabile cu reputație bună 
în rîndul cumpărătorilor 
este tocmai dezvoltarea 
producției proprii, diversi
ficarea necontenită a pre
paratelor culinare, printre 
care cele de tip „Gospodi
na**. De pildă, la Cluj, în 
activitatea I.A.P. „Some- 
șul“, „Gospodina" are o 
pondere în desfacerea to
tală de 13—14 la sută ; în 
ultimii trei ani volumul 
vînzărilor prin cele 10 uni
tăți amplasate. în diferite 
puncte ale orașului dublîn- 
du-se, a fost necesară -, în
ființarea unui serviciu care

de restaurante, ci un sector 
de sine stătător, aducător 
de beneficii sigure.

Care este de fapt secre
tul succesului comercial al 
„Gospodinelor" clujene ? 
Răspunsul se află în însăși 
înfățișarea și în posibilită
țile de ofertă ale acestor u- 
nități. Deși majoritatea dis
pun de spații restrînse, ră- 
mîi uimit de -ingeniozita
tea cu care este folosit fie
care centimetru pătrat pen
tru expunerea atrăgătoare 
a preparatelor, pentru de
pozitarea lor în condiții de 
perfectă igienă. Mina de 
veritabil comerciant se sim
te peste tot. Unitățile „Gos
podina" din Cluj inspiră 
încredere chiar și celor mai 
exigente cumpărătoare da
torită marii varietăți de 
preparate și semipreparate 
culinare, prețului lor mo
dest, calității lor nedezmin
țite. Zilnic se oferă circa 
50—60 de sortimente — sa
late de tot felul, diferite 
preparate și semipreparate 
pe bază de pește, carne sau 
pasăre, pe bază de legume, 
afumături de casă, peste 20 
de sortimente de patiserie, 
produse în laboratoarele 
„Gospodinei", dar după 
rețete „de casă". Nu e de 
mirare deci că. de diminea
ța și pînă seara, cele 10 
unități sînt pline de solici- 
tanți. Interesul sporit din 
partea publicului a deter
minat conducerea S’EA.P.'

teritorială ; prin reprofila
rea, in special a unor bu
fete nerentabile, vor fi în
ființate unități „Gospodina" 
și în cartierele Grigorescu, 
Mănăștur, precum și în u- 
nele întreprinderi indus
triale mari.

Iată un alt fapt demn 
de menționat din activita
tea cornercianților clujeni. 
La cererea întreprinderilor 
„Tehnofrig" și „16 Februa
rie", ;,Gospodina" a pătruns 
la locul de muncă. La „Teh
nofrig" de pildă, o con
strucție nouă, realizată din 
resurse interne și prin 
munca patriotică a mese
riașilor uzinei, a fast încre
dințată „Gospodinei" care 
oferă preparate calde și 
reci, cu consum pe loc sau 
în ambalaj pentru acasă. 
Considerăm această expe
riență deosebit de valoroa
să, vrednică de a fi extinsă, 
în primul rînd, în între
prinderile unde lucrează în
deosebi femei. Miile de sa
lariate din întreprinderile 
textile, de confecții și altele 
ar avea de ce să mulțu
mească organizațiilor co
merciale pentru ajutorul 
dat nu numai în pregătirea 
mincărurilor, ci și pentru 
economia de timp realizată 
prin eliminarea timpului 
irosit prin magazine.

Exemplele pozitive arăta
te, ca și cele negative, con
duc la următoarea conclu
zie : existența unui număr 
nesatisfăcător de unități co
merciale de acest tip, în a- 
numite județe și orașe, nu 
poate fi motivată prin nici 
un fel de cauze obiective. 
Frîna în dezvoltarea unită
ților „Gospodina" se iden
tifică cu concepția conser
vatoare a unor conducători 
ai comerțului local, care în 
dezvoltarea rețelei, în di
versificarea ei și in perfec
ționarea organizării ser
virii nu țintesc spre satis
facerea noilor cerințe ale 
publicului, preferind să 
înainteze pe vechile cărări 
bătătorite care duc tot spre 
„bufetul" șablon. Ce se 
poate face pentru ca această 
stare de fapt să fie înlătu
rată și, în toate județele ță
rii, comerțul să devină un 
aliat al femeii salariate, să 
o ajute în strădania sa 
neîntreruptă de a-și folosi 
mai bine timpul ? Părerea 
noastră este că lucrurile 
s-ar urni din Ioc, ar evo
lua rapid, dacă consiliile 
populare ar exercita influ
ența cuvenită asupra orga
nelor comerciale obligîn- 
du-le să se supună exigen
țelor populației, cerințelor 
unui comerț modern. Pe de 
altă parte, direcția de re
sort din M.C.I., nemulțumi
tă, la rîndu-i, de felul în 
care sînt duse la îndeplini
re, în unele județe, pro- 
priile-i indicații, de roadele 
sărace date de expozițiile 
de produse alimentare, 
schimburile de experiență 
etc., ar trebui să găsească 
mijloacele eficace pentru a 
determina direcțiile comer
ciale județene să aplice in
dicațiile primite și nu să le 

.pună ,1a dosar, după ce. „au 
luat cunoștință" de ele.

FAPTUL
DIVERS
La înălțime

S-a petrecut cu cîtăva vreme 
în urmă în apropierea lacului 
Vidrairu al hidrocentralei de pe 
Argeș. De la cîrligul de tracțiu
ne al unei mașini ce tracta un 
motocompresor pe șoseaua care 
înconjoară lacul s-â rupt un 
splint. Motocompresorul a că
zut în lac, scufundîndu-se la 
o adincime de cîțiva metri. 
Apa era foarte rece. Doi mili
tari, caporalii Teodor Ungureanu 
și Constantin Stroe, care se a- 
flau nu departe de locul acestui 
accident, s-au dezbrăcat imediat 
și au intrat în apă. Intr-un timp 
record au găsit motocompreso
rul și l-au ancorat cu cabluri 
de oțel care l-au readus la șo
sea. După numai cîteva ore de 
la această „baie", grație celor 
doi militari, motocompresorul 
era pus deja in funcțiune în 
drul frontului său de lucru.

Unde se

I
noaptea de 14 noiembrie 

a.c., pe un drum secundar din 
comuna Feleac (Cluj), a fost gă
sit un cetățean decedat in condi
ții suspecte. Trecindu-se la iden
tificarea lui, s-a constatat că era 
vorba de lăcătușul loan Balea 
de la Uzina de reparații auto 
din Cluj, domiciliat in aceeași 
comună. Serviciul medico-legal 
a stabilit că I. B. a fost victima 
unui accident de circulație. Șo
ferul care l-a lovit a fugit de la 
locul faptei. Acum, organele de 
miliție au început investigațiile 
de rigoare pentru identificarea 
lui. In acest sens pot fi de folos 
orice relații din partea celor ce 
au circulat, in noaptea amintită, 
pe raza comunei Feleac.

CC

tragică
meserie 
comuna 

chema a-

„Someșul" să se gîndeaseă
la o mai bună cuprindere Rodica ȘERB AN

IGavril Cirlan, de 
croitor cojocar din

ICristești (Botoșani) îl 
desea in casa lui pe Victor Con- I 

dur, in virstă de 20 de ani, pen- I

Itru a-i da cite o mină de aju- : 
tor. Intr-o zi, pe cind se afla 
sub influența alcoolului, s-a. ,| 
gindit să pună la cale „o farsă“ 

(pentru vizitatorul său și a legat 
. clanța ușii; cu un fir de sîrmă 

introdus in priza electrică ! '

ICum a pus mina pe ea, băiatul, i 

curentat puternic, a căzut jos. 
După aceasta, G. C. i-a dat in | 
mină o linie metalică, pusă, de

I asemenea, în legătură cu priza | 
și a început să-l bată. Consecin
țele au fost tragice. Deși trans- 1

I* .portat la spital, tînărul V. Con- I 

durnu a mai putut fi salvat. 
In urma acestui fapt, Gavril I 

Cirlan a fost arestat și trimis .
I în fața instanței de judecată. I 

Procesul s-a judecat acum cîteva I

I zile in fața consătenilor săi. Pen- 1 
Itru fapta săvirșită, el a fost con- | 

damnat la 9 ani închisoare.

| Filme
| amuțite

(Urmare din pag. I)

Succese de prestigiu 
la Fabrica de celuloză 

si hîrtie Palas-Constanta » »
Colectivul Fabricii de celuloză 

și hîrtie Palas din Constanța a 
obținut realizări importante în 
producție. Sarcinile Ia zi, la toa
te sortimentele de hîrtie și car
toane — ne informează ing. Du
mitru Ștefan, directorul fabri
cii — au fost ritmic îndeplinite 
și depășite. Nici o restanță in 
onorarea contractelor. Valoarea 
producției peste plan din perioa
da 1 ianuarie—15 noiembrie de
pășește 2,5 milioane Iei. în 1971, 
circa 60 la sută din producția în
treprinderii este destinată ex
portului. Produsele fabricii sînt 
exportate în numeroase țări, 
printre care Austria, Italia, R. F. 
a Germaniei, Olanda. Irak, Iran, 
Turcia și altele. Important este 
și faptul că în fabrică au fosta- 
similate anul acesta 50 de sorti
mente noi. Aici s-a. produs pri
ma dată în țară, hîrtie înnobilată 
destinată instalațiilor automate 
de ambalare a produselor ali
mentare. Capacitatea de produc
ție — 5 500 tone pe an. Sorti
mentele de hîrtie înnobilată de 
la fabrica din Constanța sînt cu
noscute acum în toate unitățile 
noastre de industrie alimentară. 
Au fost formulate și primele ce
reri ale unor parteneri externi, 
care sînt onorate cu promptitu
dine.

Radu APOSTOI
corespondentul „Scinteii”

...Șantierul nr. 1 Titan. 
(I.C.M.-l). E puțin după 
miezul nopții. O lumină 
puternică ne atrage aten
ția chiar de la intrare,
înăuntru, într-unul din bi
rouri, un om iși pregă
tește tacticos cina. Coșul 
sobei scoate vălătuci de 
fum. Totul respiră liniște
și tihnă. Vizităm între
timp (fiindcă prezența noas
tră n-a reușit să-l tulbure 
pe paznic din îndeletnici
rile sale) șantierul, a că
rui arie destul de largă 
impune o plimbare conti
nuă din partea celui pus 
să-l păzească noaptea. Un
deva, la colțul străzii, ne 
împiedicăm de un corp 
lung și greoi : sună a me
tal. Ne .lămurim în cele 
din urmă că e vorba de 
un tub de oxigen. Alături 
încă unul ; la cîțiva metri 
zac în noroi două aparate 
de sudură. O căruță care 
tocmai trecea pe acolo ar fi 
putut să descurce foarte 
ușor drumul...

Ne întoarcem după ce se 
scursese aproape o oră să 
aflăm ce știe paznicul des
pre bunurile pe care e obli
gat să le păzească. înăun
tru tabloul e neschimbat. 
Ba nu. Omul a terminat cu 
cina, și, ca oricine care se 
respectă, a trecut la siestă. 
Doarme. Fără griji. II tre
zim. Din bilbîiâla aproape 
ininteligibilă înțelegem că 
(Stan Bratu) tocmai avea 
intenția să iasă în „inspec
ție" pe-afară...

Tot dormind... păzeau a- 
vutul obștesc și Gh. Stan, 
de la șantierul 4 Ferentari 
(I.C.M.-l) și Ștefan Stancu

de la șantierul nr. 1 
(I.C.M.-2) (pe acesta din 
urmă l-am descoperit, în
tr-o baracă improvizată, 
gata să ia foc din cauza 
unei sobe rudimentar ame
najată ad-hoc chiar de el 
însuși).

...La stația de betoane 
„Păcii" (I.P.A.C.) se părea 
că, totuși, cineva veghează. 
Surpriză ! După îndelungi 
tratative purtate cu o voce

nopții. (Bineînțeles că în 
toate cazurile în care paza 
s-a dovedit a fi necores
punzătoare ori de-a dreptul 
inexistentă, acest lucru este 
imputabil în primul rînd ce
lor în cauză).

Nu de mult am partici
pat in municipiul Arad la o 
acțiune asemănătoare celei 
din București, Deficiențele 
se aseamănă ca picăturile 
de apă cu cele relatate mai

dem că nu este cazul să 
mai insistăm — avem în 
față întruchiparea însăși a 
ușurinței față de avutul ob
ștesc, față de îndeplinirea 
atribuțiilor de serviciu.

Revenind la neajunsurile 
privind efectuarea ■ servi
ciului de pază pe unele 
șantiere, am ținut să cu
noaștem și poziția unor fac
tori de răspundere din con-

leze orice împrejurări de 
natură să ducă la păgubi- 
rea avutului obștesc. Este 
greu de crezut că rezolvarea 
problemei ar consta în nu
mărul paznicilor. Esențial 
este ca paza în ansamblul 
ei să-și îndeplinească cu 
corectitudine îndatoririle ei 
de serviciu — ceea ce, după 
cum s-a văzut și de această 
dată, nu se întîmplă în 
toate cazurile. Nu este

Cind Morfeu e paznic pe șantiere
subțire și catifelată din 
spatele unei uși baricadate, 
aprigul paznic s-a dovedit a 
fi în cele din urmă o... fe
tișcană.

— Unde este paznicul ? 
o întrebăm observind că 
i-a mai trecut spaima.

— Păi... să vedeți... paz
nicul e în concediu.

— Și cine-i ține locul ? 
mai iscodim noi.

— Chiar eu ! Eram de 
serviciu la stație și mi s-a 
zis să fac și treaba asta.

Am ales acest caz nu 
pentru latura amuzantă a 
lucrurilor, ci pentru că nu 
constituie altceva decit o 
mostră semnificativă a in
dolenței, a ușurinței cu care 
este tratată cîteodată nece
sitatea asigurării pazei uni
tăților economice pe timpul

sus. La unul din depozitele 
I.L.F. doi paznici dormeau, 
iar al treilea era de negă
sit. Paznicul Avram Traian 
de la depozitul central de 
materiale al șantierului nr. 
4 Arad ne-a spus că l-am 
deranjat din somn tocmai 
cind visa că venise ziua sa
lariului ! Un aspect și mai 
grav l-a oferit lotul nr. 2 
din Piața Arenei (șef de lot 
maistrul Constantin Prun- 
deanu) : în biroul șefului 
de lot, lipsit complet de 
pază, fișetul cu acte era 
descuiat. într-o situație si
milară se găsea și unul din 
birourile șantierului nr. 1 
(I.C.P.B.) din București care 
avea o fereastră larg deschi
să și ușii? dulapului cu do
cumente întredeschise. Cre-

ducerea unităților în cauză. 
Peste tot s-a încercat acre
ditarea ideii că stările de 
lucruri încriminate s-ar da
tora ba numărului mic 
de paznici (pesemne con
ducerile întreprinderilor vi
zate ar dori să fie mai 
mulți paznici pe șantiere 
ca acolo să se poată dormi 
în colectiv !), ba lipsei de 
organizare a șantierelor, ba 
faptului că paznicii nu sînt 
conștiincioși.

Comentînd constatările 
prilejuite de raidul între
prins, tov. colonel Aurel 
Mărgineanu, adjunct al in- 
spectorului-șef al I.M.M.B., 
preciza :

— Serviciul de pază, în 
exercitarea atribuțiilor pen
tru care a fost creat tre
buie să prevină, să semna-

mai puțin adevărat că în 
completarea acestei cerințe, 
organele de conducere din 
unitățile respective trebuie 
să organizeze judicios a- 
ceastă activitate, să asi
gure o repartizare cit mai 
rațională a punctelor de 
pază și mai ales să întă
rească modul de suprave
ghere și control. Altmin
teri, în prezența acelorași 
neajunsuri de ordin subiec
tiv, .numărul paznicilor, fie 
el chiar dublat, nu va asi
gura de la sine eficiența 
cuvenită.

Intr-adevăr, responsabi
litatea conducerii șantiere
lor de construcții și impli
cit modul in care este or
ganizat controlul constituie 
punctul nevralgic al întregii 
probleme. E de aceea nece

sar să precizăm cu cea mai 
mare limpezime un fapt 
esențial : de paza avutului 
obștesc nu răspund numai 
paznicii, ca indivizi separați 
de restul salariaților, ci în
treg colectivul unității și în 
primul rînd directorul. Di
rectorul, în general condu
cerea întreprinderii, ca or
gan special investit cu în
datoriri exprese, au obliga
ția fundamentală de a ve
ghea cu cea mai înaltă res
ponsabilitate, cu exigență 
și fermitate la asigurarea 
securității bunurilor încre
dințate. Ce sens, decît slă
biciune pot avea cuvintele 
„paznicii nu vor să-și facă 
datoria" ? (mai ales spuse 
de oameni cu funcții de 
răspundere care permit și 
obligă să se ia măsurile co
respunzătoare pentru în
dreptarea oricăror situații).

Principala sarcină care se 
desprinde din contextul ce
lor relatate este organiza
rea sistematică în cele mai 
bune condiții a controlului 
pe șantiere. Pentru întări
rea lui e poate, necesar 
ca toți salariații cu munci 
de răspundere din între
prinderile de construcții
— muncitori, tehnicieni, in
gineri, cadre de conducere
— să răspundă prin rotație 
de unul sau mai multe 
șantiere, de modul cum își 
fac acolo datoria paznicii 
de noapte. Controlul, mă
surile drastice sînt în pri
mul rînd chestiuni strîns 
legate de climatul de exi
gență, de responsabilitate, 
de importanța care se . a- 
cordă concret, în orice îm
prejurări apărării integri
tății avutului obștesc.

De citva timp, pe ecranele 
cinematografelor din satele ju
dețului Neamț a apărut un nou 
gen de filme. Nu fac parte nici 
din categoria filmelor mute, nici 
din a celor sonore. Sînt așa-nu- 
mitele filme „amuțite". E drept, 
cele mai multe au fost produse 
între anii 1960—1965, după toate 
regulile filmelor vorbite. Intre 
timp însă, benzile lor sonore s-au 
degradat într-o asemenea măsu
ră (vezi, spre exemplu, „Secretul 
cifrului") încît acum au devenit 
aproape mute. In această situa
ție, spectatorii se întreabă : 
ce oare 
vizionate 
zează pe 
vinge de
zilor lor ?
zionate, această operație este o 
simplă formalitate ?

de 
aceste filme nu sînt 
de către cei ce le difu- 
rețea pentru a se con
starea tehnică a ben- 

Sau, dacă sînt vi-

Cărarea
lui Cărare

Birlădeanu 
Cărare din 
la o vreme 
de natură

Educatoarea Maria 
și profesorul Stefan 
Vaslui se ocupau de 
cu diverse afaceri
extradidactică. După cum au 
dovedit investigațiile organelor 
de resort, M. B. a sustras din 
locuințele Elenei Ungureanu, din 
Lipovăț, Vasile Moșuleț, Nico
lae Mocanu și Nicolae Aniței 
din Vaslui, patru butelii de a- 
ragaz. Trei dintre acestea au 
fost transportate acasă la profe
sorul Ștefan Cărare, care a tăi
nuit proveniența lor. In cursul 
anchetei, s-a mai stabilit că M.B. 
a luat 1 100 lei de la E.U, sub 
pretext că-i va facilita, prin 
intermediul profesorului Cărare, 
încadrarea in învățământ. Acum, 
cei doi au pornit pe cărarea 
care duce spre instanța de ju
decată : prima — pentru furt 
și trafic de influență, al doi
lea — pentru favorizarea și tăi
nuirea furtului.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
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u sprijinul corespondenților 
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în agricultură ?

ale industriei chimice

- §

a agriculturii -noastre în progresul rapid al an- 
atingerea parametrilor

Ministerului Industriei

și răspunsuri
I

Chimia este angajată încă din pri
mul an al cincinalului în realizarea 
unor importante sarcini, care se in
tegrează organic în impetuosul pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
economiei noastre. Este vorba de o 
ramură care va cunoaște cel mai 
înalt ritm anual de dezvoltare — 
16,2—17,5 la sută — rițm impus de 
necesitatea valorificării mai intense a 
unei largi baze de resurse materiale, 
de cererea crescîndă de produse chi
mice atît în țară, cit și pe piețele 
străine.

Au trecut 10 luni de la începutul 
acestui an. Să vedem care este gra
dul de materializare a eforturilor ce 
se depun pentru îndeplinirea sarci
nilor ce revin chimiei 7 Din capul 
locului se cuvine relevat efortul 
care s-a depus de către colectivele 
din majoritatea unităților chimiei, 
efort încununat de succese remar
cabile în realizarea planului și a 
angajamentelor. Constatăm cu sen
timentul unei reale satisfacții că 
în această perioadă s-au obținut 
substanțiale depășiri de plan la sodă 
ț* ustică și calcinată; metanol, mase 
\ stice și rășini sintetice, cauciuc 
sintetic. Sînt fapte grăitoare care re
dau convingător dăruirea în muncă 
a harnicului detașament al chimiști- 
lor, hotărîrea lor de a căuta susți
nut și pune în valoare operativ re
zervele și posibilitățile interne ca
pabile să declanșeze o înviorare a 
activității din fiecare sector.

Cum se explică succesele de pînă 
acum ? Invariabil, concluzia la care 
ajungem este aceeași : acolo unde 
toți factorii răspunzători își conjugă 
eforturile în vederea reușitei unei 
acțiuni, acolo unde există o perma
nentă preocupare pentru folosirea 
rațională a capacităților de produc
ție, pentru ridicarea calificării, apro
vizionarea ritmică cu materii prime 
și materiale, acolo unde priceperea 
și pasiunea sînt prezente în munca 
de zi cu zi a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, realizările 
de prestigiu nu se lasă așteptate. 
Așa, de pildă, la Combinatul chimic 
Victoria, depășirea planului la me
tanol s-a realizat prin eliminarea

„timpilor morți“ la instalații, dato
rați întreruperilor accidentale ; prin 
scurtarea timpului la reparațiile și 
reviziile generale, la Grupul indus
trial de petrochimie Brazi s-au ob
ținut peste plan produse în valoare 
de citeva zeci de milioane de lei : 
Grupul industrial de petrochimie 
Borzești raportează depășirea cu 55 
milioane lei a planului la producția 
globală și cu 31,7 milioane lei la pro
ducția marfă, livrînd, totodată, su
plimentar la export produse în va
loare de 5,3 milioane lei valută.

Cu toate acestea, la o serie de pro-

de vedere tehnologic, instalația — 
importată— prezintă deficiențe care 
nici pînă azi, la mai bine de un an 
de la data punerii în funcțiune, nu 
s-au înlăturat. Fără a minimaliza e- 
xistența unor cauze obiective, trebuie 
arătat că o influență însemnată asu
pra rămînerii în urmă față de plan 
au exercitat și unii factori de na
tură subiectivă. Deoarece oricîte ar
gumente s-ar aduce, nu instalația e 
de vină că nivelul calificării unor 
operatori chimiști este .încă scăzut, 
ceea ce, implicit, face ca randamentul 
lor să fie redus, că există în conti-

Situația din cîteva unităti» »

duse sarcinile nu au fost integral în
deplinite. Nu fără surprindere con
statăm că, la fel ca și în anul trecut 
și în urmă cu doi ani, în acest an 
s-au înregistrat restanțe față de plan 
la aceleași produse — îngrășăminte 
chimice și policlorură de vinii. Cum 
se explică această permanență a 
neajunsurilor ? Să fie oare imposi
bilă înlăturarea lor ? Care este per
spectiva realizării sarcinilor de plan la 
aceste sortimente pînă la sfîrșitu) 
anului ? Iată cîteva întrebări la care 
am căutat răspuns în timpul raidu
lui nostru la două dintre unitățile 
aparținind
Chimice, — Grupul industrial de chi
mie Rîmnicu Vîlcea și Uzina de su- 
perfosfați și acid sulfuric Năvodari 
— unități care la ora actuală au im
portante restanțe față de plan la a- 
ceste sortimente.

La Grupul industrial de chimie din 
Rîmnicu Vilcea aflăm că la instalația 
de policlorură de vinii s-a realiza* 
planul pe zece luni numai în propor
ție de 90 la sută. Cauza ? Din punct

Asigurarea semințelor
(Urmare din pag. I) 
î : “
fitul cauzat de neglijență 
spiritului de previziune, 
a stabilit să se renunțe 
asemenea practici, iar întregul stoc 
de sămînță contractată și trimisă la 
decuscutare sau condiționare să ră- 
mină în cadrul județului respectiv.

Desigur, măsurile stabilite sînt 
bune, dar ce se face pentru aplica
rea lor în viață ? Din evaluările e- 
fectuate rezultă că la o serie de cul
turi furajere se înregistrează un de
ficit de semințe datorită faptului că 
nu s-au luat din timp măsuri pen
tru organizarea loturilor semincere. 
în unele cooperative agricole exis
tă încă mari cantități de trifoliene și 
alte plante de nutreț netreierate, 
nici acum în preajma iernii. în ju
dețul Bihor din 460 ha recoltate s-a 
treierat lucerna de pe numai 110 ha, 
iar în județul Botoșani s-a treierat 
producția de pe 235 ha din 450. în- 
tîrzieri la treierat se constată și Ia 
cultura trifoiului de sămînță. Spre 
exemplu, în județul Cluj nu s-a treie
rat trifoiul de pe 1 000 de ha, iar în 
județul Bistrița-Năsăud de pe 700 de 
ha. Din această cauză se produc pier
deri prin scuturare și prin deprecie
rea calitativă.

Pentru a asigura calitatea semin
țelor a fost creată o. rețea de labo
ratoare și stații de decuscutare care 
poate acoperi cerințele tuturor uni
tăților agricole. în unele cazuri a- 
cestea ajung să fie solicitate abia in 
preajma însămînțărilor de primă
vară. Spre exemplu, stația de mare 
capacitate de la Brașov nu începuse 
să funcționeze nici la începutul a- 
cestei luni. Decuscutarea sau con
diționarea întregii cantități de semin
țe sînt obligații statuate prin lege 
de la care nu trebuie să se admită 

'nici o abatere.
Anul acesta, în fiecare județ au 

tost contractate cantități însemnate de 
semințe de lucernă, trifoi, sparcetă, 
ghizdei, sfeclă furajeră, ierburi pe
rene și alte semințe de plante de 
nutreț. Pînă la 16 noiembrie însă, din 
1 495 tone de sămînță de., lucernă con
tractată au fost livrate numai _ 218 
tone și se prelimină că pînă la sfîrși
tul anului se vor prelua în total nu
mai 421 tone. La trifoi, din 4 700 tone 
s-au livrat numai 1 502. Aceeași situa
ție se constată la semințele de ghizdei, 
sparcetă, sfeclă furajeră și diferite 
ierburi perene. La sfecla furajeră — 
cultură de mare randament, din to
talul de 288 tone semințe contrac
tate au fost livrate numai 99 de tone. 
Pe multe pante din zonele de deal 
ale țării, una dintre cele mai efi
ciente culturi de nutreț o reprezintă 
sparceta, plantă bogată în proteină, 
care poate da recolte mari acolo unde 
alte specii rezistă mai puțin. Dar și 
la această valoroasă cultură din 860 
tone semințe contractate au fost li
vrate numai 275 tone.

în condițiile țării 
mai sigură

și de lipsa 
ministerul 

complet la

noastre cea 
__  metodă de sporire a 
producției de masă verde la hec
tar este regenerarea mai multor 
sute de mii de hectare de pajiști na
turale prin insămînțare. Deși supra
fața de pajiști prevăzută să fie ame
liorată prin insămînțare reprezintă 
numai 40 000 hectare nici pentru a- 
ceasta nu există, cantități corespun
zătoare de semințe. în zonele de deal 
și munte au fost create pajiști mo
del, dar din cauza suprafețelor re- 
strînse acestea nu au ponderea cu
venită in asigurarea furajelor nece
sare pentru dezvoltarea zootehniei.

Ținind seama de deficitul de se
mințe de plante de nutreț este ne
cesar ca ceea ce s-a produs deja sa 
fie gospodărit cu cea mai mare grijă, 
să se asigure condiționarea corespun
zătoare, respectarea cu rigurozitate a 
intereselor unităților agricole care au 
produs semințele, dreptul acestora 
de a-și rezerva întreaga cantitate 
necesară din toate sortimentele.

Precizarea că chiar și surplusul care 
urmează să fie livrat altor unități 
agricole să nu depășească limitele 
aceluiași județ este de natură să 
stimuleze organele agricole, să pună 
ordine în acest domeniu. Această 
precizare este cu atît mai necesară 
cu cit unitățile producătoare au da
toria să trimită laboratoarelor și sta
țiilor de decuscutare semințele de 
plante de nutreț pentru a exista ga
ranție sigură privind calitatea aces
tora, puritatea lor biologică, starea 
de sănătate.

în interesul dezvoltării și rentabi
lizării zootehniei, al realizării unei 
producții sporite de carne, lapte și 
alte produse animaliere s-a prevăzut 
ca în cooperativele agricole, in pri
măvara anului viitor să fie însămîn- 
țate peste 130 000 ha lucernă. 150 000 
ha trifoi, 60 000 ha cu sfeclă furajeră.

în domeniul producției de semințe 
de plante de nutreț se întîlnesc u- 
neori situații de-a dreptul incredibi
le. Pe de o parte ministerul, specia
liștii apreciază că lucerna este cea 
mai valoroasă cultură pentru zooteh
nie, dar nimeni nu se ocupă cu per
severență de producerea semințelor, 
în ultimii ani se vîntură tot felul de 
„cauze obiective" datorită cărora nu 
s-ar putea produce in mod rentabil 
semințe de lucernă. Chiar și între
prinderile agricole de stat apelează la 
import în loc să organizeze produc
ția proprie de semințe de lucernă. în 
unele unități se obțin numai 50—80 
kg de sămînță de lucernă la hectar, 
dar nu lipsesc nici cazurile cînd pro
ducția este de abia 15—20 de kilo
grame. între alte justificări este une
ori invocată și lipsa bondarilor pen
tru polenizarea lucernei. într-adevăr 
aceste insecte nu ajung să polenizeze 
culturile masive de sute de hectare, 
în loc să se cultive lucerna în benzi, 
pe loturi mai înguste, dar cu o lun
gime mare, amplasate lîngă liziere 
sau în alte locuri favorabile dezvol
tării insectelor pentru polenizare, 
ministerul apelează la importul de 
sămînță, iar I C.C.P.T.-Fundulea, la 
importul de bondari. Poate că pînă 
Ia urmă se va găsi cineva să se o- 
cupe și de bondarii autohtoni, fie și 
numai pentru faptul că aceștia sînt a- 
climatizați la condițiile locale.

La alte culturi, cum este, de pildă, 
sfecla furajeră, lipsa semințelor se 
datorează „teoriilor" că această plan
tă nu ar fi, chipurile, rentabilă. Și la 
această cultură, pentru acoperirea de
ficitului soluția găsită este tot impor
tul. După cum se vede exis
tă un complex de cauze care 
determină lipsa de interes și chiar 
desconsiderarea producerii semințe
lor de plante de nutreț. Aceas
tă situație se perpetuează și datorită 
faptului că deși în cadrul ministeru
lui există o direcție a semințelor și 
materialului săditor și, de asemenea, 
funcționează Inspecția de stat pen
tru controlul calității semințelor și 
materialului săditor, aceste organisme 
nu au desfășurat acțiuni unitare hotă- 
rîte pentru a determina direcțiile a- 
gricole, unitățile contractante să-și 
respecte obligațiile asumate. O serie 
de nereguli pornesc chiar de la fo
rurile de resort din minister care 
printr-o greșită planificare au contri
buit la trimiterea în aceleași stații de 
decuscutare atît a lucernei, cit și a 
trifoiului, rezultînd amestecuri nedo
rite, culturi care se răresc prematur 
și dau recolte înjumătățite.

Pentru înlăturarea neajunsurilor în 
acest domeniu in primul rînd minis
terul, direcțiile agricole județene să 
respecte cu rigurozitate măsurile 
adecvate de la producerea și pînă 
la condiționarea și utilizarea semin
țelor. Acum, și nu abia la primă
vară organele și unitățile agricole 
să ia măsuri pentru a asigura în
treaga cantitate de semințe de plante 
de nutreț pentru însămînțarea cu cele 
mai valoroase soiuri și hibrizi a fie
cărui hectar destinat bazei furajere.

nuare deficiențe destul de serioase 
privind aprovizionarea cu materie pri
mă. Iată, de pildă, timp de 10 zile 
această instalație nu a putut func
ționa, deoarece Grupul industrial de 
petrochimie Pitești a făcut revizia 
generală la instalația de piroliză și, 
în consecință, nu i-a putut livra eti
lena necesară. Cine este de vină ? 
Desigur, conducerile celor două gru
puri industriale.

S-ar putea aduce și alte argumente 
pentru a demonstra — în ciuda con
cepției existente în rîndul specialiș
tilor din combinat — că, dacă se ma
nifesta mai multă grijă față de func
ționarea instalațiilor, dacă se înlătu
rau neajunsurile din aprovizionare 
restanțele puteau fi mult diminuate. 
Care este, totuși, perspectiva reali
zării sarcinilor de plan pe anul în 
curs ?

Rămînerea în urmă este substan
țială — ne declară ing. Romulus 
Oprișor, directorul tehnic al G.I.C. 
Rm. Vîlcea — dar pînă la sfîrșitul 
anului 1971, cred că vom reuși să di
minuăm restanțele.

— Nu poate fi vorba de îndeplini
rea planului ?

— Nu, ir. situația actuală acest lu
cru nu e posibil.

..în situația actuală", spune direc
torul tehnic al combinatului cu aerul 
unui om care parcă n-ar cunoaște că 
planul este lege, că el trebuie înde
plinit ritmic și integral de fiecare 
unitate economică. Numai că această 
„situație actuală" persistă cam de 
multe luni de zile la combinatul din 

. Rm. Vilcea. Ea este bine cunoscută 
nu numai de către conducerea grupu
lui, ci și de către aceea a ministeru
lui. S-au făcut numeroase planuri de 
măsuri, au fost consultați o seamă de 
specialiști. De ce nu se clarifică o 
dată care este adevăratul potențial 
productiv al acestei instalații ? De 
ce nu se dovedește un mai ridicat 
realism în abordarea si soluționarea 
problemelor tehnice și organizatorice 
de aici ?

Dacă Ia instalația de policlorură 
de vinii dc la G.I.C. Rm. Vîlcea rea
lizarea integrală a planului pe acest 
an este încă sub semnul incertitudinii, 
la o altă unitate a chimiei — Uzina 
de superfosfați și acid sulfuric Nă
vodari, după ani în șir de succese 
importante în îndeplinirea planului, 
constatăm în prezent o surprinzătoa
re rămînere în urmă. Ce s-a intim- 
plat ?

— Cauzele rămînerilor în urmă — 
în valoare de 15 milioane — sînt cu
noscute atît la nivelul centralei, cit 
și la ccl al ministerului de resort — 
ne spune inginerul șef coordonator 
Nicolae Popescu. Intrarea în funcțiu
ne a cinci noi obiective în acest an la 
uzina noastră a generat multe proble
me, cărora, în parte, nu li s-a putut 
face față. încă de anul trecut am ra
portat centralei că noua linie de acid 
sulfuric — linia I — nu va intra 
în funcțiune la data stabilită. întîr- 
zierea unor termene de contractare în 
anul trecut pentru utilaje din im
port, livrarea cu întîrziere a unor uti-

laje de către uzina „Vulcan" 
București au îngreunat munca con
structorului, așa incit termenele sta
bilite s-au decalat, noi estimind că 
doar în trimestrul IV al acestui an 
va intra in probe tehnologice linia 
I de acid sulfuric, linie care incă de 
acum cîteva luni trebuia să producă 
din plin.

— Restanțe importante are U.S.A.S. 
la îngrășăminte fosfatice. Căror cau
ze se datoresc ele ?

— într-adevăr, grosul restanțelor 
înregistrate de U.S.A.S, Năvodari 
este cauzat de instalația pentru pro
ducerea acidului fosforic, utilizat apoi 
la fabricarea îngrășămintelor cu fos
for, instalație care, intrată în func
țiune anul acesta, este departe de 
a atinge parametrii proiectați potri
vit graficului stabilit. Problemele de 
tehnologie ne-au creat' cele mai mari 
neajunsuri. Dar nu numai ele. Ca
litatea necorespunzătoare a cauciu- 
cărilor la reactorul de acid fosforic 
executate de întreprinderea „Antico- 
rdzivul" București a cauzat o ODrire 
a producției de o lună și jumătate ; 
greutăți mari ne provoacă și pompe
le livrate de Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Pentru rezolvarea acestei proble
me, într-adevăr grele, expuse de in
ginerul șef al U.S.A.S. Năvodari, 
centrala ar trebui să dea un spriiin 
mai substanțial, măcar acum, cînd, 
pînă la sfîrșitul anului, mai este un 
timp atît de scurt. Dar și de data 
aceasta, dacă am pune restanțele nu
mai pe seama cauzelor legate de teh
nologia nepusă la punct, ar însemna 
să ocolim adevărul. Nerespectarea 
disciplinei tehnologice, unele reparații 
făcute necorespunzător, o oarecare 
dezorientare în rezolvarea probleme
lor ce stau în fața colectivului au în
tregit lanțul cauzelor care duc la si
tuația de astăzi. Uzina acuză cu 
acuitate lipsa a 200 muncitori, însă 
nivelul absențelor nemotivate și al 
învoirilor se află la o cotă ridicată. 
Cum se poate face o supraveghere 
optimă a proceselor, cum se pot rea
liza intervenții prompte în aceste 
condiții ? Iată de ce ni se pare ne
firesc punctul de vedere al condu
cerii uzinei, care estimează că, pînă 
la sfîrșitul anului, volumul nereali- 
zărilor se va dubla. Numai o analiză 
superficială, nerealistă a posibilită
ților de care dispune colectivul de 
aici poate să ducă la o asemenea 
părere. Este de datoria factorilor de 
decizie ai uzinei să acționeze cu 
toată hotărîrea și nu cu jumătăți de 
măsură pentru remedierea situației.

Desigur că toate c.-: ele genera
toare ale acestor nerțk^ăn existen
te la Grupul industrial de' chimie 
Rîmnicu Vîlcea și la-Uzina de acid 
sulfuric Năvodari trebuie cercetate în 
amănunt de conducerile celor douău- 
nități industriale, cu maximum de 
exigență și răspundere, astfel îneît în 
perioada rămasă pînă la sfîrșitul anu
lui să se ia măsuri hotărîte și efi
ciente pentru diminuarea volumului 
restanțelor existente la ora actuală. 
Pentru că, trebuie bine înțeles, nu
mai printr-o mobilizare intensă a tu
turor factorilor răspunzători pot fi 
depășite neajunsurile, fie ele de na
tură obiectivă sau subiectivă. După 
cum se arăta și în Expunerea asupra 
proiectului de plan de dezvoltare 
economico-socială în perioada 1971— 
1975, prezentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer la sesiunea 
rii Adunări Naționale, un 
pect de mare importanță în activita
tea industriei chimice este asigurarea 
funcționării continue și la parame
trii proiectați a instalațiilor ; de a- 
ceea, sînt de neacceptat întreruperile 
sau realizarea unor indici de produc
ție inferiori celor stabiliți prin pro
iecte. Numai in măsura în care vor 
fi înțelese bine aceste sarcini și se 
va acționa hotărit pentru înlăturarea 
tuturor lipsurilor, la G.I.C. Rîmnicu 
Vîlcea și U.S.A.S. Năvodari se vor 
obține rezultate pe măsura posibili
tăților, a sarcinilor stabilite prin 
planul de stat.

O nouă unitate a întreprinderii e- 
lectrocentrale din Ploiești — exploa
tarea Brazi. In fotografie : coșul 

centralei înalt de 186 m
Foto : Gh. Vințilă
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de activitate

(Urmare din pag. I)
energe- 
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organi- 

muncii, sistemul de 
și responsabilități și 

personalului, 
a

de asigurare a obiectivelor 
tice cu personalul necesar, 
de pregătire a cadrelor, 
zarea muncii, sistemul 
buții 
disciplinară a 
șurile de prevenire a avariilor și 
operativitatea echipelor de inter
venție, munca politico-educativă 
desfășurată de organizațiile de par
tid, sindicat și de U.T.C. Pe baza aces
tor analize complexe se va stabili, 
pentru fiecare unitate, un pro
gram de măsuri pentru îmbunătăți
rea substanțială și în cel mai scurt 
timp a întregii activități în vederea 
creșterii siguranței în funcționarea 
sistemului energetic și . alimentarea 
consumatorilor cu energie electrică 
și termică, în condiții de continuitate 
și la parametri normali. Totodată, 
aceste colective vor lua măsuri ope
rative, împreună cu Ministerul Ener
giei Electrice și cu sprijinul comite
telor județene și municipale de par
tid, pentru remedierea deficiențelor 
constatate.

Este îndeobște cunoscut că buna 
funcționare a instalațiilor energetice 
este de neconceput fără o bună or
ganizare a activității de întreținere 
și reparații. Tocmai pentru a se înlă
tura neajunsurile semnalate pînă în 
prezent în acest domeniu s-a hotărit 
ca M.E.E. să ia măsuri pentru ri
dicarea nivelului tehnic și a calității 
lucrărilor de întreținere 
rații, printr-o 
tire și specializare

atri- 
starea 

mă-

și repa- 
mai bună pregă- 

a ‘ lucrătorilor, 
dezvoltarea bazelor de reparații și a 
producției pieselor de schimb ; tot
odată. se vor actualiza și îmbunătăți 
normele de reparații la utilajele 
nergetice, luîndu-se măsuri de apli
care riguroasă a acestora. îm
preună cu C.S.P. și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Energiei Electrice va 
elabora pînă la jumătatea lunii ia
nuarie a anului viitor un program 
concret de înlocuire a unor apara- 
taje și aparate de măsură, control
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Ma- 
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Dan CONSTANTIN 
Adrian POPESCU

Specialiștii în alimentația omului 
consideră pe bună dreptate că lap
tele' este un î......................
și sănătate, 
conținutului 
nutritive și 
lucrare sub 
vate, laptele intră zilnic în alimen
tația fiecărui cetățean. Pentru apro
vizionarea Capitalei cu acest produs 
xse ocupă întreprinderea de indus
trializare a laptelui Ilfov — unitate 
care ieri a sărbătorit două decenii de 
la înființare, timp în care activitatea 
s-a desfășurat fără întrerupere zi 
de zi. După cum ne relata tov. loan 
Tudor, directorul întreprinderii, 
cele două decenii 
peste 13 milioane hl 
consum, precum și 
semnate de brînzeturi 
duse. Volumul activității economice 
s-a mărit de la 32 milioane lei în 
anul 1951, la aproape jumătate de 
miliard în acest an. în primele zece 
luni din anul curent, planul produc
ției marfă a fost depășit cu aproape 
5 la sută. La împlinirea a două 
decenii consemnăm angajamentul 
salariaților întreprinderii de a face 
totul pentru ca laptele și produsele 
lactate să ajungă la 
proaspete și la o calitate 
pentru a satisface cit 
cerințele sutelor de mii 
matori.
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© determina marile investiții

Integrarea crescîndă 
grenajului economiei naționale, apropierea și 
economici existenți în țări cu agricultură avansată, se asigură în actua
lul cincinal prin ACCELERAREA PROCESULUI DE MODERNIZARE A 
AGRICULTURII ȘI ORIENTAREA ACESTEI RAMURI SPRE O DEZ
VOLTARE INTENSIVA, CALITATIV SUPERIOARA, perioadelor de 
pînă acum. ÎN PERIOADA 1971—1975, DIN FONDURILE CENTRALI
ZATE ALE STATULUI URMEAZA A FI INVESTITE IN AGRICULTURA 
81,4 MILIARDE LEI, adică de două ori mai mult decît în cincinalul ante
rior. La aceasta se adaugă CIRCA 20 MILIARDE LEI DIN FONDU
RILE PROPRII ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE. Pentru a înțelege semnificația acestor cifre subliniem că ele 
reprezintă mai mult decît dublul investițiilor realizate în întreaga 
economie, în perioada primului cincinal al țării. Aceste fonduri uri
așe vor fi orientate cu precădere spre DEZVOLTAREA ȘI PERFEC
TIONAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A AGRICULTURII. Efor
turile vizează ÎNFĂPTUIREA CELOR DOUA PROGRAME NAȚIO
NALE PRIVIND GOSPODĂRIREA RAȚIONALA A RESURSELOR DE 
APA, EXTINDEREA LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIA
RE ȘI DEZVOLTAREA CREȘTERII ANIMALELOR, pentru care se 
vor aloca circa 50 miliarde lei, precum și MECANIZAREA, CHIMI
ZAREA ȘI GENERALIZAREA IN AGRICULTURA A CUCERIRILOR 
ȘTIINȚEI ȘI TEHNOLOGIEI MODERNE.

Actualul cincinal prevede irigarea a 1 250 mii hectare, din care 850 
mii hectare în sisteme mari, ca acelea de la Giurgiu-Răzmirești, Gălă- 
tui-Călărași, Mostiștea, Sadova-Corabia și 400 mii hectare în amenajări 
locale, astfel ca LA SFÎRȘITUL ANULUI 1975 SUPRAFAȚA TOTALA 
AMENAJATA PENTRU IRIGAȚII SA ÎNSUMEZE 2 100 mii hectare. Vor 
fi executate lucrări de îndiguiri și desecări pe o suprafață de 625 mii 
hectare, AJUNGÎNDU-SE ÎN 1975 LA CEL PUȚIN 2 000 MII HECTARE 
SUPRAFAȚA APARATA CONTRA INUNDAȚIILOR. Aceste realizări 
vor plasa România pe un loc fruntaș în ierarhia țărilor europene, în 
privința lucrărilor de irigații și de apărare contra inundațiilor tere
nurilor agricole. Concomitent, prin efectuarea acestor vaste lucrări, se 
vor crea condiții reale pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA RANDAMENTULUI 
DE PRODUCȚIE LA HECTAR și înlăturarea rămînerilor în urmă la 
producția vegetală (îndeosebi la plantele tehnice) față de alte țări 
cu condiții asemănătoare. In perioada 1971—1975, producția de cereale 
trebuie să fie în medie anual cu circa 5 milioane tone mai marc decît 
media anuală a cincinalului trecut — creștere deosebită, care relevă 
MĂRIREA RANDAMENTULUI PRODUCTIV AL PAMINTULUI, IN- 
TRUCÎT SPORUL DE PRODUCȚIE VEGETALA URMEAZA SĂ FIE 
REALIZAT APROAPE ÎN TOTALITATE PE SEAMA CREȘTERII 
PRODUCȚIILOR MEDII LA HECTAR.

O deosebită atenție va fi acordată ZOOTEHNIEI. Linia generală 
constă in creșterea ponderii acestei ramuri în volumul producției agri
cole. INDUSTRIALIZAREA CREȘTERII ANIMALELOR, trăsătură 
calitativă a intensificării agriculturii, domeniu în care se obține o pro
ductivitate a muncii superioară, ESTE CALEA PRINCIPALA DE 
MĂRIRE CONSECVENTA A PONDERII ACESTEI RAMURI ÎN AN
SAMBLUL PRODUCȚIEI AGRICOLE : de la 36,8 Ia sută in anul 1965, 
Ia circa 50 Ia sută în anul 1975. ACEASTA SCHIMBARE DE STRUC
TURA ÎN VOLUMUL PRODUCȚIEI AGRICOLE ARE LA BAZĂ, ÎN 
PRINCIPAL, TOT UTILIZAREA UNOR IMPORTANTE FONDURI 
DE INVESTIȚII PENTRU CREAREA DE NOI OBIECTIVE ZOOTEH
NICE, precum și valorificarea mai deplină a resurselor existente in 
acest domeniu. Faptul că, ÎN ANUL 1975, SE VOR PRODUCE ANU
AL ÎN COMPLEXE PESTE 2 MILIOANE PORCI, PESTE 30 MII TO
NE CARNE PASARE, PESTE 400 MILIOANE OUA nu exclude, ci 
presupune creșterea și îngrășarea animalelor și in cadrul gospodă
riilor țăranilor cooperatori. UN INDICE AL ÎMBUNĂTĂȚIRII 
CALITATIVE A ACTIVITĂȚII ÎN ZOOTEHNIE ESTE MĂRI
REA VALORII MEDII ANUALE A PRODUCȚIEI ANIMALE 
ÎN AGRICULTURA DE STAT ȘI COOPERATISTA, CU 31—50 LA 
SUTA ÎN ACTUALUL CINCINAL, comparativ cu perioada 1966—1970. 
Aceeași însemnătate se va acorda extinderii și diversificării 
mecanizării in toate ramurile producției agricole. La dis
poziția agriculturii vor fi, la sfîrșitul anului 1975, 118—120 MII TRAC
TOARE, 11,8-12,1 MII COMBINE AUTOPROPULSATE. 46 MII DE 
SEMĂNĂTORI ȘI NUMEROASE ALTE MAȘINI, realizîndu-s_e un pas 
hotăritor spre încheierea procesului de mecanizare complexă a agri
culturii. Dc asemenea, agricultura va primi în ultimul an al cincinalului 
1 955—2 111 mii tone îngrășăminte substanță activă, REVENIND LA UN 
HECTAR ARABIL 200—210 kg, CEEA CE VA APROPIA AGRICUL
TURA TARII NOASTRE DE NIVELUL CONSUMULUI LA HECTAR 
EXISTENT ÎN ȚĂRILE CU O AGRICULTURA AVANSATA.

în ultimă instanță, aceste fonduri de investiții destinate dezvoltării 
și perfecționării bazei tehnico-materiale a agriculturii, conjugate cu 
rezultatele măsurilor de zonare a producției agricole, ale profilării și 
specializării unităților agricole se .vor concretiza în CREȘTERI ÎN
SEMNATE ALE EFICACITĂȚII GENERALE A AGRICULTURII 
NOASTRE. CHELTUIELILE LĂ 1000 LEI PRODUCȚIE MARFA, ÎN 
ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT VOR SCĂDEA ÎN ANUL 
1975, FAȚA DE ANUL 1970. cu 12—13 LA SUTA. De asemenea, prin 
studiile elaborate se are in vedere reducerea cheltuielilor materiale 
în ansamblul producției agricole, recuperarea mai rapidă a investiții
lor, scurtarea termenului de amortizare a acestora. Beneficiind de in
vestiții masive, în perspectiva anului 1975, agricultura socialistă va 
oferi tabloul unei ramuri economice, cu un accentuat caracter intensiv, 
capabilă să asigure satisfacerea necesităților crescînde de produse 
agro-alimentarc ale populației, nevoile de materii prime ale indus
triei și să creeze disponibilități pentru export, să contribuie tot mai 
mult la prosperitatea României socialiste.

k Conf. univ. dr. C. SANDU

și automatizare, care nu corespund 
cerințelor asigurării unei siguranțe 
depline în funcționarea sistemului 
energetic național.

Exploatarea sigură și funcționarea 
continuă a sistemului energetic națio
nal sînt de neconceput fără o disci
plină strictă de sus și pînă jos, înce- 
pînd de la minister și pînă la cel 
din urmă punct al rețelei de centra
le, linii și stații. Or. un însemnat nu
măr de avarii a fost provocat — în 
afară de pregătirea necorespunzătoare 
a unei părți din personalul de exploa- 

. tare și întreținere — tocmai de 
încălcarea ordinii și disciplinei 
de producție. Organizațiile de par-

nergiei Electrice va lua imediat mă
suri pentru asigurarea asistenței teh
nice la Dispeceratul energetic națio
nal in orele de vîrf de sarcină, de 
către conducerea ministerului, direc
torii generali, directorii din minister 
și centrale industriale. în mod si
milar, conducerile întreprinderilor 
vor organiza asistența tehnică la ore
le de vîrf de sarcină în centralele 
electrice și la dispeceratele terito
riale.

Cu deplin temei, în ansamblul mă
surilor cuprinse în hotărîre se pune 
un accent deosebit asupra pregătirii 
corespunzătoare a întregului perso
nal din sectoarele de producere.

de înaltă calificare și 
practică, detașați din 
torului energetic ; cu sprijinul orga
nizațiilor de partid și U.T.C. va fi 
intensificată activitatea de educare 
a elevilor în spiritul dragostei față 
de meseria de energetician, al răs
punderii deosebite ce revine lucră
torilor de la instalațiile energetice.

Pentru a asigura reușita tuturor 
acestor măsuri menite să contribuie 
la îmbunătățirea activității în indus
tria energiei electrice și termice, 
deosebit de important este ca și mi
nisterele, organele centrale și consi
liile populare județene și munici
pale, care au în subordine unități

cu experiență 
unitățile sec-

LECTRICÂ
tid, de tineret și sindicale din 
M.E.E., din întreprinderi de produc
ție, transport și distribuție a ener
giei electrice nu au desfășurat o 
susținută muncă politico-educativă 
în rindul personalului care lucrează 
în sistemul energetic național și, 
îndeosebi. în rîndul noilor angajați, 

"i a ni- 
al pregătirii 
întărirea or- 
a răspunderii 

funcționarea continuă și 
sistemului energetic na-

pentru ridicarea continuă 
velului politic și 
profesionale, pentru 
dinii și disciplinei, 
față de 
sigură a 
țional. Iată de ce. hotărîrea amin
tită prevede în mod expres ca, pînă 
la sfîrșitul anului 1971, M.E.E. să pre
zinte Consiliului de Stat statutul dis
ciplinar al lucrătorilor din sistemul e- 
nergetic național. Statutul va cuprin
de, similar regulamentelor 
racter militar, 
ciplină. ordine, 
trol pe baza 
să-și desfășoare 
gul personal, inclusiv conducerea mi
nisterului. Totodată, Ministerul E-

cu ca- 
regulile de dis- 

răspundere și con- 
cărora ‘ 

activitatea
trebuie 

între-

transport și distribuție a energiei 
electrice și termice. In acest scop, 
M.E.E. trebuie să revizuiască, pînă la 
sfîrșitul acestui an, programul de per
fecționare a pregătirii profesionale, 
de instruire și examinare periodică a 
personalului pentru perioada 1971— 
1975. O serie de măsuri vizează îm
bunătățirea de către M.E.E. a acti
vității de selecționare și formare a 
cadrelor. Astfel, incepînd cu anul 
școlar viitor, selecționarea și admi
terea în școlile profesionale și în li
ceele industriale de specialitate și 
repartizarea în producție a absolven
ților se vor face pe baza verificării 
aptitudinilor fizice și psihice speci
fice meseriilor și cerințelor locu
rilor de muncă din instalațiile ener
getice ; pînă la sfîrșitul lunii august 
1972. școlile vor fi dotate cu baza 
tehnico-materială necesară desfășu
rării calitativ superioare a activității 
practice, in condiții de producție, a 
elevilor : disciplinele de specialitate 
vor fi predate numai de specialiști

consumatoare de energie electrică 
și termică, să-și aducă contri
buția cuvenită. Analizele care vor 
fi făcute pînă la sfîrșitul acestui an 
în unitățile consumatoare de ener
gie electrică trebuie să urmărească, 
cu deosebită răspundere și exi
gență, schemele de 
și starea tehnică a 
energetice, funcționarea aparaturii 
de protecție și automatizare, nivelul 
de pregătire al personalului, starea 
disciplinară, cauzele care au condus 
sau pot conduce la avarii, elimina
rea risipei de energie 
termică și respectarea 
specifice normate.

Hotărîrea prevede 
sfîrșitul lunii ianuarie 
de Stat de analiză a funcționării sis
temului energetic național — recent 
instituită prin Decret al Consiliului 
de Stat — împreună cu M.E.E., 
C.S.P. și M.I.C.M. vor prezenta con
ducerii de partid și de stat propu
neri privind. între altele, perfecțio
narea organizării sistemului ener-

Și 
funcționare 
instalațiilor

electrică și 
consumurilor

că pînă la
1972, Comisia

getic național și a schemelor de 
alimentare cu energie electrică și 
termică a consumatorilor, îmbunătă
țirea calității utilajelor, echipamente
lor, aparaturii de măsură, control și 
automatizare, a diferitelor materiale 
destinate sectorului energetic, inten
sificarea activității de cercetare în 
scopul rezolvării cu prioritate a pro
blemelor privind 
în funcționare a 
tic, îmbunătățirea 
ducere, transport 
energiei electrice 
gurarea personalului calificat, 
rirea disciplinei, raționalizarea con
sumului de energie electrică și ter
mică în scopul eliminării risipei și 
îmbunătățirii continue a deservirii 
consumatorilor industriali.

Desigur, reușita acestei ample ac
țiuni de îmbunătățire generală a ac
tivității din sectorul energiei electri
ce va fi dată de profunzimea analizei 
și a măsurilor ce vor fi stabilite, de 
modul în care cei chemați să le apli
ce vor ști să găsească cele mai eficace 
mijloace de finalizare 
a fiecăreia dintre ele.
sens sarcini mari revin comitetelor 
de partid județene, municipale și o- 
rășenești, organelor și organizațiilor 
de partid, de tineret și sindicat din 
unitățile M.E.E. și din unitățile mi
nisterelor consumatoare de energie 
electrică și termică ; acestea trebuie 
să acorde întregul lor sprijin co
lectivelor de analiză în luarea 
măsurilor corespunzătoare, să inten
sifice munca politico-ideologică pen
tru întărirea disciplinei și ordinii, a 
simțului de răspundere al tuturor 
lucrătorilor în îndeplinirea atribuții
lor de serviciu, pentru creșterea sta
bilității cadrelor în acest important 
sector al economiei naționale. în ve
derea creșterii siguranței în funcțio
narea sistemului energetic, la locu
rile de muncă importante din centra
le și noduri de sistem și stații de 
transformare se va asigura reparti
zarea corespunzătoare a membrilor 
de partid și U T.C. bine pregătiți din 
punct de vedere profesional, cu un 
ridicat simț al responsabilității.

siguranța deplină 
sistemului energe- 
activității de pro- 
și distribuție a 
și termice, asi- 

întă-

operativă 
In acest
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Măsuri și acțiuni concrete pentru a asigura
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EDUCATIVĂ
COMPLEXĂ Ă

Pornind de la imperativul formu
lat cu claritate și clarviziune de con
ducerea partidului și statului nostru, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
trivit căruia „școala trebuie să dea 
societății atît buni specialiști cît și 
cetățeni înaintați, cu un orizont larg, 
cu spirit de inițiativă, cu o minte 
receptivă la tot ce e nou și avan
sat, cu un înalt spirit de responsabi
litate față de îndatoririle sociale", 
este absolut firesc și necesar ca ac
tivitatea tuturor factorilor educativi 
din învățămînt — conducerile școli
lor, cadrele didactice, organizațiile 
de partid și de tineret — să fie în
dreptată cu precădere spre realiza
rea acestui înalt obiectiv educativ. 

Majoritatea organizațiilor de par
tid din școlile și facultățile brașo
vene au înțeles că exercitarea drep
tului de control înseamnă, în primul 
rînd, abordarea problemelor de con
ținut, de esență ale procesului in- 
structiv-cducativ. Cu ajutorul unor 
largi colective de specialiști au fost 
analizate și dezbătute în multe adu
nări generale de partid aspectele 
principale și principiale ale procesu
lui instructiv, insistîndu-se in mod 
deosebit asupra valorii educative a 
tuturor disciplinelor cuprinse în pla
nul de învățămînt. In cadrul aces
tora s-a relevat totodată și cerința 
ca aprecierea activității membrilor 
corpului profesoral, de către foru
rile de învățămînt, să nu se limi
teze numai Ia nivelul pregătirii știin
țifice, de specialitate și pedagogice, 
ci și, în egală măsură, la contribuția 
lor la formarea profilului moral-ce- 
tățenesc al elevilor și studenților, la 
activitatea obștească. Pentru că, după 
cum s-a subliniat la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie a.c, numai 
îmbinind organic cele două calități 
principale — cea de bun specialist și 
cea de bun educator comunist — ca
drele didactice își vor putea îndeplini 
în bune condiții înalta responsabili
tate socială, partinică.

Un aport deosebit in sporirea ro
lului profesorului în procesul in- 
structiv-educativ îl au învățămîntul 
ideologic, dezbaterile ideologice din 
adunările generale ale organizațiilor 
de partid. Pornind de la specificul 
muncii ideologice în instituțiile de 
învățămînt unde, prin natura pro
fesiei lor, cadrele didactice vin în 
contact permanent, nemijlocit, cu 
sursele de informare politică, comi
tetul municipal de partid a orientat 
organizațiile de bază din școli și fa
cultăți spre înnoirea permanentă a 
formelor și mijloacelor de propa
gandă, menite să lărgească orizontul 
politic al slujitorilor școlii, să lege 
mai strîns problematica abordată cu 
realitățile și preocupările școlilor 
sau facultăților, cu sarcinile lor ac
tuale și de perspectivă. Analizînd cu 
maximă exigență această latură a 
activității noastre, în spiritul com
bativ al recentelor documente de par
tid din domeniul ideologiei, trebuie 
să recunoaștem că, în această direc
ție, și la noi se vădesc încă neîmpli- 
niri, concretizate în principal într-o 
activitate propagandistică „în sine", 
ruptă de realitatea vie, dinamică, 
rezumată la reproducerea mecanică 
de cifre, date, citate, lipsite de ar
gumentarea fundamentului lor știin
țific și realist, lipsite de forță mo
bilizatoare. In această ordine de 
idei, menționez că asemenea scăderi 
s-au manifestat și în activitatea unor 
cadre care predau științele sociale, 
tributare încă unui mod de expu
nere bucherist, schematic, fără for
ță de convingere și, astfel, lipsit de 
eficiență.

Organizarea, în acest an, a studiu
lui ideologic al cadrelor didactice în 
unitățile de învățămînt, cu o tema
tică în perspectivă, sporește consi
derabil răspunderea organizațiilor de’ 
partid în conducerea și îndrumarea 
nemijlocită a acestuia. In vederea 
creșterii eficienței studiului urmă
rim, în principal, cunoașterea și a- 
profundarea de către toate cadrele 
didactice a problemelor de bază ale 
politicii partidului nostru, în strînsă

legătură cu cerința sporirii rolului 
școlii ca factor principal de in
strucție și educație a tinerei ge
nerații. în cadrul dezbaterilor lu
nare, la care participă membrii 
comitetului municipal de partid, 
se stimulează gîndirea activă a 
cursanților, confruntările de opinii, 
combativitatea față de lipsurile ce 
se manifestă în procesul de învăță
mînt, imprimând studiului un plus 
de actualitate, interes și prospețime.

Apreciind în mod deosebit rolul 
important al disciplinelor de științe 
sociale în dezvoltarea și îmbogățirea 
conținutului educativ al procesului 
de învățămînt, de curînd, la Brașov, 
cu sprijinul inspectoratului școlar, 
au fost organizate catedre interșcola- 
re de științe sociale (economie poli
tică, filozofie și socialism științific, 
cunoștințe social-politice), pentru în- 
vățămîntul de cultură generală pro
fesional și tehnic, formate din 10—15

Din experiența 
organizațiilor de partid 

din școli și facultăți

membri, cadre didactice și activiști 
de partid. în concepția noastră, aceste 
catedre trebuie să devină adevărate 
centre de informare, cercetare și 
perfecționare, de schimb de expe
riență metodică, de emulație crea
toare, ceea ce va determina o spo
rire calitativă a conținutului și for
melor predării științelor sociale și, 
prin aceasta, o creștere corespunză
toare a valorii lor formativ-educati- 
ve. Ne preocupăm, de asemenea, de 
atragerea acestor cadre în diverse 
forme de activitate, în colective de 
analiză a unor aspecte din economia, 
știința, și cultura municipiului, vizind 
prin aceasta o sporire a informației 
lor de specialitate și, totodată, o mai 
strînsă legătură cu realitățile Bra
șovului contemporan. Concomitent, 
organizațiile de partid din școli sint 
ajutate să pătrundă cu mai multă 
competență în esența activității ca
tedrelor de științe sociale, să anali
zeze, cu sprijinul cadrelor didactice 
universitare, structura și, mai ales, 
conținutul predării și receptării de 
către elevi a cunoștințelor social- 
politice.

în ultima perioadă, organizațiile 
de partid din școli și facultăți și-au 
intensificat eforturile pentru reali
zarea unui deziderat major al învă- 
țămintului — legarea sa de practică, 
de cerințele dezvoltării societății 
noastre socialiste. Rezultatul acestor 
preocupări se concretizează în ac
tivitatea atelierelor-școală, a birou
rilor studențești de proiectare etc. 
încă la începutul acestui an școlar, 
pe baza indicațiilor conducerii par
tidului, s-a elaborat un plan de ac
țiune la nivel municipal, privind în
ființarea și dotarea atelierelor-școală 
în toate liceele și școlile generale, 
perfecționarea sistemului de patro
nare a acestora de către unitățile 
economice. Roadele acestei acțiuni 
sint concretizate în faptul că a- 
proape toate școlile posedă cel pu
țin un atelier-propriu, iar un număr 
important de elevi din clasele su
perioare desfășoară activitate teh- 
nico-productivă în cadrul întreprin
derilor. Produsele realizate de elevi 
sint folosite în principal pentru 
autodotare, o parte sint livrate în
treprinderilor pentru procesul de 
producție, iar altele sînt valorificate 
prin magazinul specializat deschis 
în acest, scop la Brașov. Organiza
țiile de partid, conducerile școlilor 
se îngrijesc ca, în colaborare per
manentă cu unitățile economice, 
să-și dezvolte baza tehnico-mate-
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rială prin crearea de noi ateliere- 
școală, laboratoare, cabinete etc., ac
țiune care va fi finalizată pînă la 
începutul anului școlar viitor.

. Sistemul de valori științifice, po
litice, etice și estetice, convingerile 
și deprinderile educative, dobîndite în 
procesul instructiv se cer a fi, tre
buie să fie, întărite și consolidate în 
cadrul așa-numitelor activități ex- 
trașoolare. Din perspectiva concep
ției partidului nostru privind locul 
și menirea școlii în societate, sînt 
de părere că merită să supunem 
dezbaterii specialiștilor chiar opor
tunitatea termenului „activități ex
trapolare sau extraunlversitare". 
Personal, consider că acest termen 
este impropriu, întrucît ceea ce de
semnează el reprezintă 6 altă fațetă 
a activității școlii sau universității, 
nu opuse celei programate în orar, 
ci o continuare firească a acesteia, 
în alte condiții și forme, dar cu a- 
ceeași finalitate. Merită a evidenția 
creșterea continuă a formelor de a- 
tragere a elevilor și studenților în 
activitățile cu caracter educativ, 
participarea directă, nemijlocită a 
tinerilor la conceperea, conducerea 
și realizarea acestor acțiuni. In ca
drul acestor activități — ca și în pro
cesul instructiv — se întăresc și se 
dezvoltă continuu prietenia și co
laborarea elevilor și studenților ro
mâni, maghiari, germani, care stu
diază și lucrează împreună, sînt 
cultivate dorința și voința de a se 
pregăti cît mai temeinic pentru a fi 
de folos patriei noastre socialiste.

Pe baza Programului P.C.R. pen
tru îmbunătățirea activității ideolo
gice, ridicarea nivelului general al 
cunoașterii și educația socialistă a 
maselor, pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socialiste 
și comuniste, comitetul municipal de 
partid va îndruma și sprijini nemij
locit, permanent, organizațiile de 
partid din școli și facultăți, pentru 
creșterea rolului lor de forță po
litică conducătoare, care trebuie să 
poarte răspunderea și să acționeze 
pentru realizarea în viață a po
liticii partidului. La rîndul lor, aces
tea au datoria să imprime un înalt 
spirit de răspundere tuturor cadrelor 
didactice, în desfășurarea muncii de 
educare politico-ideologică a elevi
lor și studenților, promovînd în 
rîndurile acestora concepția noastră 
despre lume și viață, formîrid un ti
neret cu un profil moral-cetățenese 
nou, demn de epoca în care trăiește. 
Totodată, organizațiile de partid tre
buie să sprijine mai mult inițiati
vele, acțiunile și manifestările or
ganizațiilor de tineret, urmărind ca 
prin toate formele și mijloacele 
muncii politice și cultural-educative 
să se combată cu fermitate men
talitățile înapoiate față de muncă, 
influențele ideologiei burgheze, în 
ținută și comportare, concepțiile 
mistice și alte manifestări străine 
eticii noastre socialiste. Printre alte 
măsuri menite să îmbunătățească 
stilul și metodele de muncă ale or
ganizațiilor de partid din școlile și 
facultățile brașovene, se va organiza, 
la nivel municipal, o dezbatere a 
birourilor organizațiilor de bază pe 
tema „Organizația de partid — 
principalul factor de conducere a 
activității de educare politico-ideo
logică a elevilor, studenților și ca
drelor didactice”.

Organizațiile noastre de partid, 
conștiente de sarcinile ce revin șco
lii, comuniștilor, tuturor cadrelor 
didactice în educarea tineretului 
studios, sînt hotărîte să facă din 
fiecare unitate școlară un puternic 
centru de educație, pentru a putea 
da societății oameni cu multiple 
cunoștințe științifice, politice, profe
sionale și culturale, cu un înalt 
spirit de responsabilitate față de în
datoririle sociale.

Alexandru CRIȘAN 
secretar al Comitetului municipal 
Brașov al P.C.R.
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• Un amanet ciudat: LUMINA — 
9—19,30 în continuare.
• Anna celor o mie de zile : SCA
LA — 10; 13,30; 17; 20,30, FESTI
VAL — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30. 
e Mihall Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Oliver (ambele serii) ; PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — 
10; 13,30; 16,45; 20, FAVORIT — 9,30; 12,30; 16,30; 19,30.
• Vis de dragoste : VICTORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
o Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20, FEROVIAR — 
9,30; 13; 16,30; 20, MODERN — 9; 
12,30; 16; 19,30.• Timpul berzelor : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Castanele sînt bune : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, MELODIA — 9; 11,15;
16; 18,30; 20,45.
• Scoate-țl pălăria cînd săruți :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Floarea de cactus: AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15;
16: 18,15; 20,30.• Amintiri bucureștene — 
în continuare ; Program de 
documentare — 18,45—20,30 în continuare : TIMPURI NOI.
• Mayerling : PACEA — 16; 19.
• Mînăstlrea din Parma — 10; 13, 
Malec și Istoria — 16,30, Miracol la 
Milano — 18,45; 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Frații : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Ritmuri spaniole: VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;20.30,
• Piața roșie : DRUMUL
— 16; 19,30.• Săptămîna nebunilor :
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
• N-am cîntat niciodată 
tata : GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Asediul : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• Steaua de tinichea : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Așteptarea : VIITORUL — 16; 
18; 20.
• Vinovatul este în casă : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Hello, Dolly 1 : DOINA — 11,30; 
16; 19,30, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 19.
e Povestirile Iul Hoffmann : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,45; 20,15.• Brigada Diverse în alertă : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
e Aeroportul : ARTA — 16; 19,30.• Pe Donul liniștit (seria a III-a): 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• Tick... Tick... Tick... : VITAN
— 15,30; 17,45; 20.

a-n filme

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Hamlet — operă-concert de Pas
cal Bentolu. Dirijor : Erich Bergel 
— 20.
• Teatrul de operetă : Se mărită fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Surorile 
Boga — 20; (sala Studio) : Prima zi de libertate — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — premieră — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex Sahia) : Poves
tiri din pădurea vleneză — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Șl eu am fost în Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Viziuni flamande — 20.
• Teatrul Gluleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirlcă — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr, 
174) : Vox Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Legendă șl dor

18.15 Deschiderea emisiunii. Emi
siunea în limba germană.

18,00 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți ! Emisiune de Eli- 
sabeta Mondanoș.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen- 
, tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămîna internațională 

L. Rodescu.
20.15 Teleenciclopedia.
21.10 Film serial : Invadatorii 

Serial știlnțifico-fantastic 
Roy. Thlnnes în rolul prin
cipal.

22,00 Teledivertisment. Dicționar 
muzlcal-llterar : literele E F 
— continuare.

22,50 Telejurnalul 
Sport.

23.10 Festivalul de 
zantema de 
viște 1971.

romanțe „Cri- 
aur" — Tîrgo-
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Solemnitatea laminarii
unor distincții

Gheorghe E. Istrati, loan Teodor I. 
Niculescu, Marcela A. Popovici, 
Alexandru L. Petrovici, Eugen P. 
Potorac, Ioan P- Pencea, Geiza- 
Adalbert G. Szegli, Mihai C. Zam- 
firescu ; Ordinul „Meritul Științific" 
clasa a IlI-a tovarășilor : Viorica- 
Maria I. Andreescu, Constantin ~ 
Bonciu, George-Emanoil I. 
Gheorghe Gh. Gancevici, 
Carol C. Meitert, Ion G.
beanu, Alice E. Saragea, Alexandru 
Virgil C. Ștefănescu, Borelli E. 
Visner, Constantin Gr. Zilișteanu ; 
Ordinul „Meritul Sanitar" clasa a 
IlI-a tovarășilor : Jean R. Bittner, 
Alexandru Gheorghe V. Ciplea, A- 
lexandru N. Cerbu, Ileana E. Caffâ, 
Emilian I. Crăcea, Ofelia Maria H. 
Dimitriu, Gheorghe P. Dimache, 
Nicolae-Antoni N. Galcu, Larissa V. 
Iancu,-Lydia A. Mesrobeanu, Florica 
Ohannuhi Gh. Mihalcu, Paula Gh. 
Macsimescu, Radu S. Oprișan, Dan 
D. Panaitescu, Victor V. Rusu, An
gela I. Sorescu-Rădulescu, Maria 
I. Sorescu, Dinu-Edmond H. Stavri, 
Ilie I. Stoean, Alexandru-Gheorghe 
V. Turcanu, Teodor C. 
Eugenia St. Zilișteanu.

De asemenea, au fost 
Medalii ale Republicii 
Români;

La Palatul Consiliului de Stat a a- 
vut loc, vineri dimineața, solemnita
tea înmînării de ordine ale Republicii 
Socialiste România unor profesori u- 
niversitari, medici, . biologi, chimiști, 
biochimiști și cercetători științifici din 
cadrul Institutului de microbiologic, 
parazitologie și epidemiologie „Dr. I. 
Cantacuzino" din București, cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de la în
ființarea institutului.

Distincțiile au fost înmînate de to
varășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au asistat tovarășii 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, dr. Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, acad. Aurel Moga, 
președintele Academiei de științe me
dicale.

Pentru merite deosebite în activi
tatea de cercetare științifică în dome
niul medicinii, în producția de seruri, 
vaccinuri și produse biologice de 
diagnostic, precum și în pregătirea 
și perfecționarea cadrelor din aceste 
domenii, cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la înființare, Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste România 
a conferit „Ordinul Muncii" clasa I-a 
Institutului de microbiologie, 
tologie și epidemiologie „Dr. 
tacuzino" din București.

Cu același prilej, pentru 
deosebite în muncă, Conri

parazi-
I. Can-

................. i merite 
deosebite în muncă, Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia a conferit „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a tovarășilor : Romulus 
V. Arion, Maria G. Duport, Eugenia 
D. Soru ; Ordinul „Meritul Știin
țific" clasa a H-a tovarășilor : 
Alexandru P. Ciucă, Gheorghe O. 
Lupașcu, Alice M. Magheru, Ale
xandru I. Pop, Sandu A. Sturdza, 
Gheorghe N. Zarnea ; Ordinul „Me
ritul Sanitar" clasa a Il-a tovarăși
lor : Mircea T. Iliescu, Niculai P. 
Lașcu, Aurel M. Olaru, Nicolae A. 
Pozsgi, Elena P. Poenaru, Ecaterina 
N. Stănicâ, Nina M. Sturdza, Aurel 
Gh. Știrbu, Radu Ilie V. Voiculescu; 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a to
varășilor : Constantin V. Ciufecu,

Viitorul „Fluviu al bilelor argintii"
(Urmare din pag. I)
talice și prefabricate. Au fost atacate 
trei dintre cele mai importante spatii 
de producție — hala monobloc de/ 
fabricație, hala de forje și cea de 
întreținere.

Ritmul lucrărilor, calitatea acesto
ra, buna organizare a muncii pe șan
tier și in marea bază de producție 
a butoanelor și prefabricatelor își au 
explicația în,.Competența și califica
rea efectivului de constructori, în pa
siunea și dăruirea cu care aceștia 
înțeleg să-și îndeplinească misiunea.

Sint, în mai ea lor majoritate, oa
meni tineri, ceea ce nu înseamnă că 
sint și începători în meserie. Sînt 
oameni din generația trecută prin 
școala aspră a șantierelor. Poate toc
mai de aceea mai sint obișnuiți să-și 
privească operele cu ochi de adoles
cenți, să vorbească despre ele în cu
vinte încărcate de romantism.

La cei 27 de ani ai săi maistrul 
Costică Toma este șeful brigăzii de 
montori, al acelor oameni care aju
tați de uriașe macarale implantează 
osatura viitoarelor hale. De la virsta 
de 17 ani a început să-și măsoare 
zilele de muncă cu măsura construc
torilor : 10—11 ore vara, 8—9 ore in 
celelalte anotimpuri. Absolventul de 
acum 10 ani al școlii profesionale 
„Vulcan" din București și-a iiiceput 
cariera de constructor la înălțarea 
Fabricii de celuloză și hirtie din Că
lărași. Au urmat apoi alte șantiere 
— Combinatul de celuloză și hirtie 
Palas, fabrica de medicamente și cea 
de sticlă din București, Fabrica de 
oxigen Buciumeni, etapa a IV-a de 
dezvoltare a Combinatului chimic din 
Tr. Măgurele. De pe ultimul șantier

iifâef de Wefcfură •. hote delectură • note de lectură
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a fost trimis la o școală de maiștri, 
iar acum e aici intre oamenii alături 
de care a muncit și muncește de ani 
de zile. Obișnuit de mic cu munca, 
crescut în spiritul ei în familia unui 
cismar buzoian, omul acesta tinăr 
încearcă sentimente pe care mulți 
dintre noi nu avem cum le trăi.

— In fiecare dintre locurile unde
am lucrat, am lăsat cite ceva din ____ ______
tinerețea și entuziasmul anilor mei. meni, de organizația de partid, 
Ca și alții. Dar noi, constructorii, - - .........
avem prilejul de a putea spune peste 
ani: „Priviți ! Ceea ce am construit 
eu și colegii mei de generație, aici în 
orașul acesta, durează, e trainic. Fa
brica aceasta a început să fie înăl
țată în anul 1971, vara. Eram mais
tru, burlac, încercat de gîndul de a 
face o facultate de construcții. Con
duceam o echipă de montori, băieți 
minunați, comuniști adevărați, care 
nu se dădeau^ deoparte cînd era vor
ba de muncă. Pe unii îi țin minte 
și acum: Marin Păunescu, Marin 
Chițarlia, Anghel Codreanu, Gheor
ghe Purcărea". Dar amintirile la vre
mea lor. Acum nu-i timp de ele. Sin- 
tem aici un colectiv de oameni, ma
rea majoritate tineri, angajați cu 
trup și suflet in înfăptuirea operei 
noastre de maturitate.

...Șeful șantierului Fabricii de rul
menți din Alexandria, ing. Gabriel 
Ionescu, are 35 de ani, dintre care 
zece pe diferite șantiere.

— Cum vă place munca aceasta 
grea, de constructor ? — l-am între
bat.

— Grea, dar frumoasă. In cei zece 
ani am avut multe de învățat, am 
trecut prin toate probele șantierului. 
Acesta este primul obiectiv pe care îl 
conduc.’ Fabrica aceasta, șantierul ei, 
va fi proba maturității mele, ca in
giner constructor. Sper că o voi trece, 
pentru că avem oameni minunați și 
creștem cu toții, învățînd unii de la 
alții...

tntr-adevăr, șantierul fabricii de 
rulmenți poate fi asemuit și cu o 
școală în care oamenii cresc ajutați 
de oameni, cu o familie întemeiată

pe umanele noastre relații sociale. 
Aici, printre constructori, l-am cu
noscut pe unul dintre tinerii care și-a 
construit destinul cu ajutorul colecti
vului, dulgherul Aurel Cochințu. 
„Mi-am început cariera de construc
tor cu lopata, ca săpător, venit 
mulți alții, din satele vecine, 
șantierul Combinatului chimic 
Tr. Măgurele. Apoi, ajutat de

ca 
pe 

din 
oa-

- - - am reușit să mă calific în această mese
rie, ceea ce pentru viața mea în
seamnă o schimbare a destinului. Ea 
aparține oamenilor, comuniștilor din 
cadrul șantierului. Lor le voi. fi întot
deauna recunoscător".

Poate tocmai de aceea, sau în mod 
sigur tocmai. de aceea, comunistul 
Aurel Cochințu, azi ajutor al șefului 
echipei de dulgheri de pe șantier, 
calificat la locul de muncă, își îm
parte cu dărnicie cunoștințele, pasi
unea și dragostea pentru această me
serie altor oameni veniți de curînd 
pe șantiere. în mod sigur Ion Min- 
ghiuș, Gheorghe Tanasca ori Petre 
Dumitriu, care și-au schimbat în acest ' 
an meseria de agricultor cu cea de 
constructor, vor putea vorbi cu ace
eași recunoștință despre Aurel Co
chințu cum vorbește acesta despre 
cei care l-au ajutat să-și însușească 
meseria de dulgher.

La marginea orașului Alexandria 
se înalță acum o mare fabrică de rul
menți. Oamenii șantierului, zeci de 
autocamioane, tractoare cu remorci- 
platformă, excavatoare și brațe de 
macarale, intr-un neastimpăr conti
nuu pun aici bazele unui mare obiec
tiv al industriei noastre. Intr-un an 
în care o națiune întreagă s-a anga
jat plenar în opera de edificare a u- 
nei vieți sociale de înaltă ținută co
munistă, se pregătește înscrierea ora
șului de pe Vedea în constelația ma
rilor cetăți industriale. O fac con
structorii, oamenii despre care am 
încercat să vă spunem cite ceva în 
aceste rînduri. Cei despre care vom 
scrie în 1974 că și-au creat opera lor 
de maturitate.

P.
Calalb, 
Teofil- 
Mesro-

Vasilescu,
conferite 
Socialiste 

România unui număr de 86 specia
liști și lucrători ai institutului.

Adresîndu-se celor decorați, tova
rășul Emil Bodnaraș i-a felicitat căl
duros în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Româți, 
al Consiliului de Stat, al tovarăși’' 4i 
Nicolae Ceaușescu.

In ouvîntul său, vorbitorul a subli
niat că Institutul „Dr. I. Cantacu
zino" reprezintă, în prezent, un cen
tru științific complex de cercetare, 
producție, activitate epidemiologică și 
învățămînt de specialitate, care, pe 
merit, a dobîndit un înalt prestigiu, 
atît pe plan național cît și interna
țional.

Tovarășul Emil Bodnaraș a urat 
colectivului institutului noi realizări 
în activitatea de viitor.

Prof. dr. Vlad Bîlbîe, directorul in
stitutului, a mulțumit pentru înalta 
distincție prin care conducerea parti
dului și statului nostru cinstește cele 
cinci decenii de muncă neîntreruptă a 
Institutului „Dr. I. Cantacuzino" și 
a exprimat angajamentul colectivului 
de a munci pentru o afirmare mai 
amplă în cercetareăi.'imicrobiologică, 
pentru o activitate exemplară în ac
țiunile de sănătate publică.

După ce, în numele celor decorați, 
a mulțumit pentru distincțiile acor
date, medicul loan Pencea, cercetă
tor științific principal, a spus : îm
preună cu toți oamenii muncii, uniți 
în jurul partidului. în frunte cu se
cretarul său general, .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vă promitem că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a corespunde încrederii înalte pe 
care ne-ați arătat-o.

După solemnitate, tovarășul Emil 
Bodnaraș și celelalte persoane ofi
ciale s-au întreținut intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească, cu cei decorați.

★
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de la înființarea Institutului de mi
crobiologie, parazitologie și epidemio
logie „Dr. I. Cantacuzino" din Capi
tală a fost organizată o sesiune știin
țifică.

. La lucrări participă academicieni, 
cadre didactice din Capitală și din 
alte-, centre universitare, medici spe
cialiști din rețeaua sanitară antiepi
demică, cercetători.

Vineri, în ședința festivă de des
chidere, tovarășii Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, dr. Dan Enăchescu, mi
nistrul sănătății, acad. Aurel Moga, 
președintele Academiei de științe me
dicale, și Theodor Burghele, rectorul 
I.M.F.-București, au transmis un căl
duros salut colectivului institutului, 
felicitîndu-1 pentru activitatea știin
țifică prodigioasă ce o desfășoară pe 
tărîmul ocrotirii sănătății.

Timp de două zile vor fi trecute 
în revistă cele mai importante reali
zări și contribuții ale institutului tn 
cei 50 de ani de activitate.

Cu prilejul semicentenarului, In 
holul noului pavilion al institutului 
a fost dezvelit un bust al prof. dr. 
I. Cantacuzino, fondatorul acestui a- 
șezămînt de știință și cultură.

(Agerpres)

„Educație și societate11
Studiul profesoru

lui Stanciu Stoian 
„Educație și societa
te” — recent apărut 
in Editura politică — 
abordează in mod uni
tar diversitatea instru
mentelor educaționa
le in perioada con
struirii societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate și dez
bate aspectele teo
retice ale acestei 
importante probleme. 
Actualitatea unor a- 
semenea preocupări 
științifice ca cele 
pe care le relevă vo
lumul la care ne refe
rim este, desigur, clar 
dimensionată de pro
gramul național de e- 
ducație și cultură re
cent adoptat de C.C. al 
P.C.R.

Tema fundamenta
lă a lucrării este evi
dențierea fenomenu
lui educativ ca feno
men social, a rolului 
educației comuniste, 
datorită căreia con
structorii societății so
cialiste dobîndesc noi 
valențe creatoare, își 
desăvîrșesc personali
tatea, aportul la rea
lizarea sarcinilor ma
jore ale colectivită
ții noastre socialis
te. Caracterul com
bativ al lucrării se 
relevă din primele 
pagini prjn infirmarea 
individualismului psi

hologist în pedagogie, 
prin critica pragma
tismului, a instru
mentalismului naiv, a 
pedologiei înguste, ca 
și a altor curente din 
pedagogia contempo
rană. De pe pozi
țiile marxism-leninis- 
mului, studiul demon
strează că modelul 
fundamental și apli
cativ al fenomenelor 
de educație nu poate 
fi construit decît ți- 
nînd seama de reali
tatea socială, de rela
țiile între oameni, a- 
flate la noi în proces 
de perfecționare.

în interpretarea 
științifică a noțiunii 
de educație, autorul 
optează pentru noțiu
nea de „pedagogie so
ciologică". Prin aceas
tă definiție el vizează 
reliefarea faptului că 
obiectul specific al e- 
ducației nu poate fi 
doar „mediul social 
educațional" sau nu
mai „condiționarea 
socială a faptelor edu
caționale". așa cum 
susțin unii specialiști 
de peste hotare, ci re
lațiile interindividua- 
le, viața colectivități
lor.

Țin să relev apor
tul autorului și la a- 
naliza componentelor 
realității educaționale. 
Sint cercetate relați
ile dintre cultura ge

nerală și cea' profesio
nală ; dintre moral 
și educațional, dintre 
cultură și educație. 
In lumina materialis
mului istoric, a con
cepției partidului nos
tru cu privire la ro
lul culturii în pro
cesul educațional, au
torul conturează pro
filul omului societății 
socialiste, ca persona
litate multilateral dez
voltată, în continuă 
devenire. Se accen
tuează apoi virtuțile 
formative ale muncii 
în procesul educativ, 
stăruindu-se asupra 
necesității de a se 
promova o educație 
profesională și nu 
simpla instrucție pro
fesională ; de a se 
realiza o educație pe 
un puternic fond de 
cultură generală, de 
înțelegere a realităților 
sociale și politice.

Idei interesante con
țin capitolele dedicate 
instituțiilor social-e- 
ducaționale : familia 
ca mediu educativ, 
școala și funcțiile ei.

Studiul profesorului 
Stanciu Stoian consti
tuie o nouă și valo
roasă contribuție la 
dezvoltarea sociologiei 
și pedagogiei noas
tre.

Dr. Leon ȚOPA

„Scrieri alese"
O dată cu tipărirea 

în limba maghiară a 
celui de-al treilea vo
lum al scrierilor ale
se al lui Gaâl Gâbor, 
Editura „Kriterion" 
din București adu
ce o nouă contribu
ție meritorie la cu
noașterea operei dato
rate uneia din cele 
mai proeminente per
sonalități ale culturii 
și literaturii maghia
re din România.

După cum se știe, 
volumele I și II 
au înmănuncheat stu
dii și articole scri
se de Gaâl Gâ- 
bor între anii 1921— 
1940. Firesc, în selec
ția realizată s-a re
zervat un loc predo
minant lucrărilor a- 
părute în revista clu
jeană „Korunk" — 
publicație militantă, 
pusă în slujba idea
lurilor Partidului Co
munist Român, tri
bună a progresului, 
literaturii, științei și 
artei, a luptei pentru 
înfrățirea tuturor ce
lor ce muncesc, pen
tru socialism — pe 
care a condus-o cu 
pricepere și abnega
ție mai bine de un 
deceniu, pînă cînd, 
după Dictatul de la 
Viena, autoritățile 
horthyste i-au interzis 
apariția.

Volumul al III-lea 
(1946—1952) oglindește

noua etapă a creației 
lui Gaâl Gâbor mar
cată de transformări
le revoluționare im
plicate de actul de la 
23 August 1944. Este 
bine cunoscut că 
după eliberare Gaâl 
Gâbor s-a înrolat ac
tiv în rîndurile mili- 
tanților pentru con
struirea unei noi so
cietăți, a noii vieți 
spirituale, pentru fău
rirea unei literaturi 
noi. El devine în 
1946 profesor univer
sitar, conducător al 
revistei „Utunk", fon
dată la Cluj, este ales 
în colegiul revistei 
„Viața Românească", 
care reapare în 1947, 
și apoi membru al A- 
oademiei Române. Pa
ginile cărții dau o 
imagine elocventă a- 
supra preocupărilor 
sale publicistice, deo
sebit de complexe, în 
care un loc aparte îl 
ocupă relevarea ro
lului scriitorului și 
literaturii în orindui- 
rea noastră nouă. în 
articolul „A fost 
vreodată mai ra
țional să fii scrii
tor ?“, în amplul eseu 
„Scriitorul și litera
tura în orînduirea de- 
mocrat-populară" sau 
în lucrările „Țară 
nouă — literatură 
nouă", „Intelectualita
tea și literatura", 
Gaâl Gâbor pledează

convingător pentru 
poziția cetățenească 
înaintată a creatori
lor, pentru o beletris
tică scrisă la un 'nivel 
de înaltă exigență, de 
pe pozițiile partidului 
comunist, inspirată 
din realitățile patriei. 
Remarcabile ca docu
mente istorice ,sînt și 
articolele scrise în 
preajma alegerilor din 
1946 în care se formu
lează apeluri vibran
te pentru consolidarea 
puterii noastre popu
lare.

Pentru a oferi o 
imagine cît mai com
pletă asupra activită
ții lui Gaâl Gâbor, 
editura a inclus în 
acest volum și o se
lecție de șase prele
geri universitare de 
filozofie. Un amplu 
aparat științific elabo
rat de Toth Sândor — 
care a pregătit pentru 
tipar și textele filozo
fice cuprinse în volum 
— marchează și unele 
limite inerente ale a- 
cestor prelegeri.

Paginile cărții, ur
mărite cu viu interes, 
constituie fără îndo
ială un remarcabil 
capitol — poate cel 
mai important — din 
viața unui gînditor, 
estetician și publicist 
care și-a pus talentul 
în slujba revoluției 
socialiste din România.

Al. POPESCU

3 mari vedete: Richard Burton, Irene Papas, Genevieve Bujold, într-un sin

gur film :

„ANA CELOR O MIE DE ZILE"
La cinematografele SCALA și FESTIVAL din Capitală

O producție a studiourilor engleze. Cinema scop-Eastmancolor. Evocarea unor cunos
cute evenimente istorice pe fundalul unei epoci dramatice. „Globul de Aur" (S.U.A.) 
1969, cel mai bun film al anului, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu, cea mai 

valoroasă interpretare feminină. „OSCAR" (S.U.A.) 1969
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Trăim zile de excer'ie. Partidul nostru comunist, care de-a 
lungul deceniilor ne-a însuflețit pentru atitea mari bătălii, cel 
care ne-a condus de fiecare dată la izbindă, ne-a chemat acum la 
una dintre cele mai de seamă, la una dintre cele mai grele. A 
răsunat cu putere glasul partidului atunci cînd a clamat „te
zele din iulie”; în lunile ce au urmat, cînd milioane de oa
meni, în adunări entuziaste, au scrutat prezentul și viito
rul ; a răsunat în zilele plenarei din noiembrie, supremul coloc
viu al națiunii dedicat omului socialist, omului comunist. Omului 
nou, așa cum il dorim, așa cum il visăm — și care trăiește 
printre noi (și în noi) in milioane de ipostaze ; pe care îl intîlnim 
pe platformele oțelăriilor, în cîmpiile unde germinează hrana, 
în laboratoare, omul nou, purtătorul concret al virtuților morale 
comuniste.

L-am căutat, de data aceasta, într-un perimetru al pămîn- 
tului românesc unde totul sau aproape totul este „altfel” : Delta 
Dunării. Sînt oameni obișnuiți, oameni mai cu nimic deosebiți de 
mine sau de dumneata, cititorule. Ceea ce deosebește însă munca 
și viața lor de munca și viața noastră este tocmai acest „alt
fel”.

...Locul unde își desfășoară activitatea acești oameni — Delta 
Dunării — își are desigur particularitățile sale specifice, dar nu 
acestea ni se par importante, ci faptul că discutînd despre viața 
și munca lor, schițăm — pe un plan general — ceea ce e 
caracteristic multor zeci, sute de mii și milioane de oameni : 
munca lor anonimă, dar eroică, patosul cu care o fac, resor
turile intime care Ie potențează voința, energia, priceperea și 
dăruirea care-i definesc în contribuția ce și-o aduc la înfăp
tuirea pașilor de gigant pe calea făuririi viitorului patriei noas
tre socialiste.

Așadar, eroii reportajului nostru anchetă sînt cîțiva dintre 
oamenii care, răspunzând chemării partidului, au venit să pună 
umărul la propășirea așezărilor omenești cuprinse în cele trei 
brațe prin care Dunărea își dăruiește apele mării, la împlinirea 
destinului firesc al marilor bogății de aici.

■na jpg alluc. Cea mai nouă 
BW așezare omenească 
raWFrl Deltă. Ridicată 
13 W ia în ultimii 10—15 

ani. Hotelul turis
tic. Blocurile aliniate de-a lungul 
canalului Sulina. Clădirea cen
trului de cercetări. însemne ale 
civilizației moderne transplan
tată aici, în inima Deltei. Vara, 
Maliucul e principal punct de 
popas pentru numeroși turiști 
autohtoni și străini. Vin din 
toate colțurile țării și ale lumii 
atrași de frumusețile acestui colț 
de natură unic în Europa și, 
poate, pe întregul mapamond : 
Delta Dunării. Acum, însă, în 

I- >ragul iernii, așezarea a imbră- 
>t haine plumburii. A dispărut 

forfota cotidiană care-i anima 
viața în timpul verii ; pomii, 
dezgoliți de frunziș, se lasă în
doiți de vîntul care suflă inter
mitent dintr-o singură direcție. 
Un vînt rece, care arde obrajii 
și te pătrunde pînă la oase.

în lăcașul cercetătorilor îl cău
tăm pe tovarășul Carol Ilieș — 
șeful secției de biologie-chimie 
a centrului de la Maliuc al In
stitutului de cercetări și proiec
tări pentru Delta Dunării. Un 
ardelean blajin, căruia îi ghi
cim obîrșia după vorbă. E puțin 
mirat de prezența noastră, bucu
ros. Bucuros pentru că ne inte
resăm despre munca cercetăto
rilor Deltei Dunării.

— Sînt de 10 ani aici și con
versațiile de acest gen le pot 
număra pe degetele de la o 
mină.

— Zece ani petrecuți în Deltă. 
Cum au trecut ? Repede, încet î 

Răspunsul vine prompt :
— Și repede și încet. Și cu 

bucurii, și cu insatisfacții. Așa 
cum se petrec lucrurile, simplu, 
în viață. Vedeți dv., eu sînt o- 
riginar din Crisbav, județul Bra
șov. Facultatea am absolvit-o în 
1955. Pînă în 1962 am lucrat în 
lnvățămînt, la Gheorghieni. De 
ce vă dau aceste amănunte ? 
Poate pentru a înțelege că nimic 
din antecedentele de viață nu 
mă destinau acestei... transhu- 
manțe.

— Și, totuși, ați venit aici.
— Da. Am venit. In 1962.

. — Un motiv, probabil a existat.
— Mi-am pus și eu întreba

rea : de ce ?
— Și ce-a răspuns Carol Ilieș?
— Și-a răspuns lui însuși : da, 

munca în învățămint este fru
moasă. Are bucuriile, satisfacțiile 
ei. Dai- simțeam că pot să dau 
mai mult — un sentiment perso
nal, pur personal. Aici era mare 
nevoie de oameni atunci. De 
fapt, și acum Delta are nevoie 
de oameni. Era, ca să spun așa, 
un teren virgin de activitate. 
Dar, apropo de sinceritate : măr
turisesc că mă atrăgea și altceva: 
perspectiva unui cîștig mult mai 
bun. Fiu de zidar fiind, ajuns 
„domn” cum se spune pe la noi, 
vedeam în venirea mea aici și 
posibilitatea de a-mi ajuta ma
terial familia. Rețineți : răspun
sul pe care vi l-am dat consti
tuie ceea ce gindeam eu atunci.

— Acum ?
— Acum... Păi nu-mi vine 

greu să vă spun. Zece ani de 
muncă în aceste locuri de care 
m-am legat, experiența de viață 
cîștigată m-a convins că cine 
vine în Deltă pentru cîștig, 
sau numai pentru cîștig, nu ră- 
mîne decît cel mult un an, doi, 
trei și pleacă. Dacă nu te legi 
cu toate fibrele ființei tale de 
ceea ce ai de făcut aici, nu re
ziști. Capotezi, dezertezi. Satis
facția de a te vedea realizat pe 
deplin ca om o poți avea ori
unde și oricum. Eu am această 
satisfacție aici, în Delta Dunării, 
cu toate necazurile, greutățile, 
eșecurile și obstacolele pe care 
a trebuit să le înving sau, mai 
curînd, tocmai pentru asta.

— Vorbeați de greutăți ; nu 
v-a încercat niciodată gîndul de 
a lăsa totul baltă ?

— Ba bine că nu ! Am avut 
destule momente de tensiune 
nervoasă. Mă frămîntam nopți 
de-a rîndul. Uneori, în asemenea 
clipe critice, mi-am scris și demi
sia. Dar, fire de ardelean, seara 
o scriam, o puneam în sertar, și 
după o noapte de chibzuință 
„la rece", a doua zi dimineața o 
rupeam. Mă culcam seara hotărît 
să-mi fac bagajele, dar a doua 
zi rupeam demisia și o luam de 
la capăt.

— Acum, după atîta vreme, 
ați putea explica...

— Cum să nu, ne întrerupe to
varășul Carol Ilieș. O vreme am 
crezut că-i de vină izolarea. Știți, 
iarna aici.nu-i chiar atit de sim
plu... Adevărul insă se afla în 
altă parte... Cu totul în altă par
te. La început, eșecurile profe
sionale au fost mult mai nume
roase. Mă rog, început... Sim
țeam că „nu-mi merge”. Și se. 
mai găsea cîte unul care-mi re
peta exasperant: „Nu-ți merge ! 
Nu-ți merge !...“ In fond, după 
atita vreme, lucid, detașat, pot 
defini starea aceea cu un singur 
cuvînt : nemulțumire. Nemulțu
mire față de mine, de pro
pria-mi conștiință.

Adăugăm la această nemulțu
mire : nemulțumirea care a clă
tinat, dar n-a înfrînt. A îndîrjit, 
a antrenat ambiția, orgoliul pro
fesional, a biciuit continuu ho- 
tărîrea de a izbuti. Orice 
profesie cere acest nobil tri
but, care în limbajul simplu 
îl numim dragostea față de me
serie. Orice profesie cere puri
tate, pasiune — condiții absolut 
obligatorii — și numai cu aceste 
„arme" Carol Ilieș a reușit să 
învingă starea de criză a debu
tului, să ajungă la bucuriile și 
satisfacțiile de azi. De fapt, ne 
aflăm în fața unei biografii pro

fesionale cu valoare de simbol 
pentru că, nu o dată, clacarea 
într-o meserie sau alta a cîte 
unuia se produce tocmai în ast
fel de clipe esențiale care în
seamnă examenul drept și as
pru al practicii, examenul cali
tăților moral politice ale fie
căruia.

— Ați vorbit de clipele de ten
siune maximă. Numiți-ne, cu 
exactitate, una din acestea ?

— Știți, la un moment dat 
producția de stuf a început să 
scadă. Motivul ? Folosirea unor 
utilaje necorespunzătoare la re
coltat. Se spunea atunci că cer
cetarea științifică n-a făcut ni
mic, că nu și-a adus nici o con
tribuție la rezolvarea probleme
lor exploatării pe scară indus
trială a stufului. Vă dați seama 
ce a însemnat acest lucru pentru 
mine și nu numai pentru mine ?

Acum și aici, la Maliuc, nu-i 
greu să intuiești ce au însem
nat clipele acelea, lăsate în 
urmă, trăite. Un colectiv inimos 
de oameni, hotărît să nu se dea 
bătut, hotărît să treacă peste 
impasurile vremelnice, a stră
bătut zile și nopți de zbucium, 
zile și nopți de căutări înfrigu
rate. Delta — acest laborator gi
gantic al naturii — se lăsa greu 
înfrintă, tabieturile ei biologice 
nu voiau să urmeze făgașul su
gerat de om, bucuriile se lăsau 
așteptate, erau ciștigate într-o 
acerbă luptă corp la corp. Poate 

’că în această angajare, trup și 
suflet, într-o unică voință se 
află splendoarea, farmecul ani
lor de pionierat la Maliuc, ani 
pe care, alături de mica colec
tivitate ce inaugura o nouă exis
tență — nu una oricare, ci de 
avanpost, in Deltă — Carol Ilieș 
i-a trăit din plin.

Cit de bogată și inedită este 
o asemenea existență, cit de am
ple sint orizonturile ei, cit de 
inepuizabile energiile care o ani
mă ! Anii de muncă și de viață 
ai Iui Carol Ilieș în Deltă, și 
anii atîtor sute, mii și milioane 
de comuniști, de oameni care 
se dăruiesc zilnic operei de con
strucție socialistă, se constituie 
ca o viguroasă replică dată 
existențelor mărunte, lipsite de 
fiorul marilor elanuri. O replică 
dură dată unora care, deși capa
bili, deși au toate premisele a- 
firmării în asemenea condiții de 
pionierat, de muncă fructuoasă 
pe teritoriile inedite ale con
strucției, se cantonează în loc- 
șoare comode, ajung cu timpul
— datorită satisfacțiilor minore
— Ia blazare, la derută. In fond, 
poate că aici se află și punctul 
de pornire al mentalității aces
tora din urmă, potrivit căreia îi 
„împing” pe alții la confruntă
rile mai grele ; alții să ia în 
față obstacolele, în cazul de 
față — neajunsurile muncii în 
Deltă : izolarea, vintul și geru
rile iernii etc. Oameni ca Ilieș 
găsesc întotdeauna resursele ne
cesare de a-și face datoria acolo 
unde-i cel mai mult nevoie de 
ei, găsesc puterea de a fi oa
meni, comuniști.

îl întrebăm pe interlocutorul 
nostru despre satisfacțiile în
cercate la Maliuc. Ne răspunde 
simplu :

— Știți ce au însemnat și în
seamnă ele pentru mine ? Lian
tul care m-a legat de Deltă. Aș 
aminti doar de una dintre aces
tea. Mulți ani de zile a existat 
o dispută, o controversă între 
oamenii de știință, în legătură 
cu condițiile dezvoltării stufului. 
Nu intru în amănunte. Am cer
cetat această problemă și, utili- 
zînd izotopii radioactivi, am reu
șit să găsesc răspunsul exact. 
(N. A. Ca răsplată pentru stră
daniile depuse de tovarășul Car 
rol Ilieș, în acești ani în care 
și-a legat viața și activitatea sa 
de Deltă, i s-a conferit Ordinul 
Științific clasa a III-a).

A doua mare satisfacție des
pre care Carol Ilieș nu ne vor
bește din modestie, este la fel 
de importantă ca și prima. Din 
octombrie 1962 și pînă acum, 
este secretarul organizației de 
partid. Faptul că comuniștii 
din acest punct pe noua har
tă a Deltei i-au acordat me
reu încrederea, l-au ales secre
tar, a constituit nu numai o 
simplă satisfacție, dar și un 
imens ajutor în depășirea celor 
mai critice momente. Poate că, 
tocmai aici trebuie căutată pu
terea cu care s-a ridicat deasu
pra impasurilor, dorința aprigă 
de a reuși în cercetările între
prinse, de a-și onora cu demni
tate profesiunea. Distingem în 
aceste trăsături fizionomia mo
rală a comunistului — om îna
intat al epocii sale, disciplinat 
și dăruit definitiv cauzei parti
dului, receptiv la nou și luptă
tor neobosit pentru afirmarea 
lui, model de cinste în relațiile 
cu ceilalți și cinstit în fața pro
priei sale conștiințe.

— Vedeți dumneavoastră — ne 
mărturisește Carol Ilieș — mun
ca de partid, prin excelență 
muncă cu oamenii, a fost pentru 
mine o completare vitală a ac
tivității de cercetător. Ea m-a 
ajutat să-mi lărgesc orizontul. 
Să nu privesc lucrurile, oamenii, 
viața numai prin lentila laborato
rului. Cu toate că — de ce n-aș 
mărturisi ? — au fost uneori 
momente cînd activitatea cu oa
menii mi se părea incomparabil 
mai grea decit elucidarea nu 
știu căror probleme științifice.

— Perspective ?

— Destule. Abia acum, după 
zece ani, îmi permit să spun că 
cercetarea științifică multilate
rală a Deltei, pentru a-i valori
fica complex bogățiile, a fost 
pusă pe baze temeinice. Așa că 
tinerii care vor să-și pună în 
valoare energia, entuziasmul și 
cunoștințele, au aici un vast te
ren de acțiune.

Invitația vine din partea unui 
om care și-a cheltuit aici zece 
ani de muncă pasionantă, din 
partea unui veteran al Deltei 
care a parcurs perioada de pio
nierat ce a dat o nouă strălu
cire acestor spații acvatice de o 
frumusețe unică. Poți să nu re

Mărturisit sau nu, acest adevăr este dovedit 
de biografiile unor intelectuali din Delta Dunării, 

eroii reportajului nostru

„Eu am o datorie față de satul în care m-am născut..."

Acum 12 ani, au venit in Delta 
crezînd că merg la capătul pă- 
mîntului. Astăzi, nu vor să 
plece de aici cu nici un chip

„Tinerii care vor să-și pună în 
valoare entuziasmul și cunoș
tințele au aici un vast teren de 

acțiune"
Triunghiul mirific al Deltei Dunării... încleștați cu apele, cu vîntul, cu depărtările, oameni destoi
nici muncesc și trăiesc cu dăruire, încredințați că „își fac doar datoria..." Foto : Gh. Vințilă

ceptezi o asemenea invitație de 
la un om cu atîta credit moral 
durat stăruitor, în ani și ani de 
îndrăzneli, de izbînzi și eșecuri ?

L
a spitalul din Su
lina, stăm de vorbă 
cu una din surorile 
de gardă. îi spunem 
pe cine căutăm.

— Tovarășul director ? Acu
șica, numai ce s-a dus să mă- 
nînce. Dar mă duc să-l chem.

— Stai, cum o să te duci ? 
Spui că omul abia a plecat la 
masă. Avem timp să-l aștep
tăm.

— Nu se poate ! Așa am or
din : „Dacă cineva mă caută, 
indiferent cine, ziua, noaptea, 
vii și-mi spui !“ Ce, parcă nu
mai dumneavoastră îl căutați ! 
Vine lume, fel de fel. Unii vin 
în toiul nopții, vin pe apă, vîs- 

lind tocmai de cine știe unde. 
Au treabă cu doctorul — mă duc 
și-l scol. Nu-i departe, stă 
chiar aici, în curtea spitalului...

...Apare directorul spitalului 
— medicul chirurg Iulian Țîr- 
covnicu, cu nelipsita-i gentuță 
profesională în mînă. îi spunem 
cine sîntem și ce dorim. Ne pri
vește nițel încurcat și după o 
clipă de ezitare :

— V-aș ruga să-mi permiteți 
să amînăm cu o jumătate de oră 
convorbirea noastră. Am fost 
anunțat că în port, pe un vas 
străin acostat la chei, e un ma
rinar bolnav. Trebuie să mă duc 
să-l văd.

...Discuția noastră cu medicul 
Iulian Țîrcovnicu decurge tare 
anevoios. Mai întîi, nu se lasă 
fotografiat. Apoi, vorbește cu 
greu despre el însuși. Să încer
căm noi să schițăm, cu totul in
complet, portretul omului, al co
munistului Iulian Țîrcovnicu, 
din frînturile lui de răspunsuri 
evazive, din ce am aflat de la 
alții. De loc, e de prin părțile 
Argeșului. Absolvă facultatea de 
medicină din Timișoara. Cere să 
fie repartizat în Dobrogea. Pe 
24 octombrie 1960 a plecat din 
Timișoara, și pe 26 octombrie a 
ajuns la Sulina, unde se găsește 
și astăzi. A venit ca medic sta
giar, iar azi e directorul spi
talului, Aici a fost primit în 
partid, aici și-a întemeiat fami
lia. Date esențiale ale existen
ței.

— S-au perindat, în acest răs
timp mulți medici pe aici 1

— Nu chiar atit de mulți. (Re
vine). Totuși au fost cîțiva... „vi- 
legiaturiști”.

— Vorbiți-ne despre ei.
Saltă din umeri :
— Ce să vorbesc ? Credeți că 

i-am cunoscut ? Apoi, aseme
nea oameni, pur și simplu nu-i 
înțeleg. Pentru ce s-au mai 
făcut medici ? Simt totuși nevoia 
să-mi apăr profesia și să re
pet : cei care intră în această 
categorie sînt puțini. Cei mai 
mulți înțeleg să-și onoreze pro
fesia, să-și facă cu dăruire da
toria. Și asta cred eu că-i lucrul 

cel mai important ! Uite, dacă 
ar fi să vorbesc despre colabo
ratorii mei...

Și medicul Iulian Țîrcovnicu 
ne vorbește despre colaboratori. 
Oameni străbătuți de sentimen
tul responsabilității profesionale 
și civice, oameni care își înde
plinesc îndatoririle, care știu că 
viața nu-i un fel de cher
meză, cu flori și cu confeti, că 
apar și greutăți, că aceste greu
tăți trebuie învinse — și ce-i cu 
asta ? Dacă ar fi altfel, n-ar mai 
fi viață și omul n-ar mai fi om. 
Ceva mai deosebit ? Nu prea. 
Ba da, își amintește că anul 
trecut, cînd cu inundația, trăgea 
cu barca pînă lingă prispa casei 
la cîte un bolnav din comuna 
C. A. Rosetti, care e la vreo 20 
de kilometri, pe apă, depărtare 
de Sulina. Altceva ?

— Altceva, ce să vă spun : nu 

văd cu ce aș fi eu un om deo
sebit de alții și, iertați-mă, 
nu-mi explic de ce ați făcut 
atîta cale să stați de vorbă cu 
mine. V-am spus și vă repet : 
n-am făcut nimic deosebit, pur 
și simplu îmi fac datoria de me
dic și mă simt bine aici, unde 
de altfel am cerut să vin. Asta-i 
tot ce vă pot spune...

...Un om, un comunist, un me
dic statornicit la capătul țării. 
Intr-un loc unde oamenii au 
mare nevoie de doctori. Aici, la 
Sulina, doctorul Iulian Țîrcov- 
nicu, împreună cu colaboratorii, 
de 12 ani în șir alină suferința 
oamenilor. Crezul lui e simplu :

„Nu mi-am făcut și nu-mi fac 
decit datoria...”. Atit. Și, mai 
adăugăm ceva : E singurul din
tre eroii reportajului de față 
care a refuzat categoric să se 
lase fotografiat pentru ziar. 
Poate — în numele aceluiași 
crez simplu, adevărată deviză 
de muncă închinată oamenilor, 
apărării sănătății lor, bucuriilor 
și fericirii lor zilnice.

ovestește ea :
— Plecasem din 

București. In pri
mul meu drum 
spre aceste me

leaguri mi-am luat sare și 
zahăr, și pîine... Parcă mă pre
găteam pentru nu știu ce expe
diție 1 Cînd am ajuns, însă, am 
văzut că aici sint oameni mi
nunați care ne așteptau. Fără 
să știe cum ne cheamă și ce 

sîntem tn stare să facem. Oa
meni care aveau nevoie de noi. 
Ne-am apucat de treabă „în 
draci” cum se spune. Cele 10 
luni de practică nici nu știu 
cînd au trecut.

— Deși, nu era ca la oraș...
— Desigur. Cine a spus că 

era, sau că este ? însă vedeți, 
cînd am intrat în facultate n-am 
semnat contract că voi crește 
porci la... oraș. Aici am cîști- 
gat ceva foarte esențial pentru 
orice profesie, probabil, nu nu
mai pentru cea pe care o pro
fesăm noi. Pe scurt, avem sen
timentul că sîntem utili, că aici 
oamenii au cea mai mare nevoie 
de noi. M-am întîlnit deseori 
și mă intîlnesc și acum cu foști 
colegi de facultate. Invariabil 
de fiecare dată, unii ne pun a- 
ceeași întrebare : „Tot la Chilia 
sînteți ?“. „Tot” le răspundem, 
în replică, îi întreb ce filme, 
ce spectacole au văzut în ulti
ma vreme. îmi înșiră mai ales, 
ceea ce văzusem și eu la tele
vizor. Și atunci ne lăudăm și 
noi cu ce facem. E unicul prilej 
cind nu ne e rușine să ne lău
dăm. în gura mare le spunem 
de treburile profesionale, de fil
mele și spectacolele văzute, de 
emisiunile de la televizor. Mă 
rog, să nu-și închipuie cumva 
.că ne aflăm peste lume, cum am 
crezut eu la început cînd m-am 
cărat pînă aici, și cu sare, și cu 
zahăr, și cu pîine...

...Stăm de vorbă cu soții Flo
rentina și Aurel Ionescu. El — 
oltean, sau muntean, ea — 
moldoveancă din Borzeștii Ba
căului. El e directorul I.A.S.-u- 
lui Chilia Veche. Ea — șefa 
fermei de porcine nr. 1. In fe
bruarie. anul viitor, împlinesc 
13 ani de Deltă.

— Spuneți-ne și ceva despre 
munca dv.

— Ei, acum chiar că nu-ml 
vine la îndemînă...

Insistăm.
— Păi, anul acesta ferma pe 

care o conduc are sarcina să li
vreze 1 000 de tone de carne, 
adică 10 000 de porci grași. Pînă 
acum, obținem sporuri zilnice, 
de creștere în greutate, supe
rioare celor planificate. In ciu
da unor sceptici, nu numai că 
o să realizăm dar o să și depă
șim sarcina de plan. In rest ? Am 
doi băieți, de a căror educație 
mă ocup tot timpul liber. Am 
ambiția ca, atunci cînd o să-i 
trimitem la școală, mai departe, 
pregătirea lor să nu fie cu ni
mic mai prejos decît a telor 
crescuți la orașe...

Povestește el :
— Ipotetic, I.A.S.-ul nostru se 

întinde pe vreo 46 000 de hec
tare. Arabil, însă, avem ceva 
mai mult de 4 000 hectare. Res
tul — pășuni, finețe, zone inun
dabile. Predomină porumbul, în 
cultură. De fapt, ponderea la 
noi o deține zootehnia : peste 
95 Ia sută din valoarea produc
ției marfă. 11 000 de porci, 6 000 
de ovine, 6 300 taurine. Cam 
asta-i averea noastră. Anul ăsta 
trebuie să livrăm 10 000 de porci, 
1 200 taurine pentru îngrășăto- 
rii, 4 000 de ovine. In total, o 
producție marfă în valoare de 
vreo 17 milioane de lei. Am dat 
lovitura cu mieii puși la îngră
șat. Ne-am ocupat de ei. I-am 
livrat la 44 kg bucata, cu 11 lei 
per kilogram, după ce i-am 
tuns, obținînd de la fiecare cîte 
2.400 kg de lină. Una peste alta, 
gospodăria noastră a încasat cam 
600 de lei pe fiecare miel vîn- 
dut, cheltuielile de producție ri- 
dieîndu-se la 250 lei. Un cîștig 
net, deci, de 350 de lei. E ceva ? 
Cum să nu fie ! Mă bate gîndul 
să extindem în anii viitori treaba 
cu îngrășarea mieilor și a oilor. 
Pînă în 1974 vom avea construit 
un mare complex modern de 
creștere a porcilor. Ne ' rămîn 
vechile adăposturi, le; amenajăm 
și le transformăm în crescătorii 
pentru îngrășarea intensivă a 
mieilor și oilor. E o treabă ? 
Este !

— Spuneți-mi, vă rog, tineri 
ingineri aveți ?

Ride :
— Păi ce, noi sîntem bătrîni ? 

Dacă avem tineri ? Se înțelege 
că da.

— Tot așa au venit aici, cu 
sare, zahăr și pîine ?

Acum, Aurel Ionescu se ' a- 
muză de întrebare :

— Ei bine, pe asta n-o mal 
știu. Important însă cred că e 
altceva. Că tinerii s-au „lipit” 
mai mult de Chilia noastră. în 
general, ei vin plini de entu
ziasm, fără pretenții. După 2—3 
ani, încep să meargă pe picioare 
proprii în meserie, se căsăto
resc.. Din tinerii ingineri care au 
crescut 2—3 ani la „școala Chi
liei”, nici unul nu ne-a făcut de 
rușine. Eu mă interesez de ceea 
ce fac ei acolo unde se duc — 
atunci cînd se duc — și am aflat 
despre dinșii numai lucruri 
bune. Asta mă bucură... Ve
neau și unii, e drept, mai vîrst- 
nici, să se angajeze la noi, și se 
tocmeau ca la talcioc : „Cită 
leafă am, cit e sporul de baltă, 
ce primă o să iau la sfîrșitul a- 
nului, dacă rămîn ; una pests 
alta, după un an, pot sau nu pot 
să-mi iau mașină ?“... Cînd le 
spuneam că eu nici după 13 ani 
nu mi-am cumpărat mașină, fă
ceau ochii mari, mă priveau ca 
pe-un picat din cer și : „Cum, 
nici măcar mașină nu al ?... 
Bună ziua !“ — și duși erau.

Vedeți d-voastră, la noi tre
burile sint cam așa : sau ești 
om întreg și atunci rămîi, sau 
nu și atunci îți ici tălpășița. 
Cale de mijloc nu există. Viața 
asta, aspră cîteodată, are și un 
formidabil avantaj : „decantea
ză” oamenii adevărați.

Decantează, adăugăm Ungă 
cuvintele lui Aurel Ionescu, și 
rămîn cei care-și concep exis
tența animată de un ideal su
perior, cheltuirea în lucruri du
rabile, folositoare societății, 
rambursarea către societatea so

Există în țara noastră niște locuri în care se trăiește mai greu. 
Deocamdată, așezări in care binefacerile civilizației moderne sînt 
încă un deziderat ; și există niște oameni care-I așteaptă cu 
încredere și bucurie pe omul cu carte să Ie aducă lumină, în
țelepciune : bogății care-și așteaptă temerarii să le pună în 
valoare. V-am prezentat, fugar, cîțiva dintre cei statorniciți în 
Deltă. Șî bine-ar fi ca unii dintre cei ce simt că le seamănă 
întrucîtva acestor oameni, să-și biruie îndoielile și să facă Ia 
fel ca dinșii. Peste tot este nevoie de oameni adevărați ; dar 
aici, și în alte locuri cu condiții grele, parcă mai mult decît 
oriunde. Omul adevărat se formează pe el însuși mai ușor 
acolo unde este greu. Vocația locurilor grele este, de la început, 
sensul distinctiv al omului care se dorește pe sine pe deplin OM.

Este marea împlinire către care ne cheamă spiritul fierbinte 
al programului partidului pentru educarea comunistă a maselor. 
Pe deplin om, adică pe deplin făuritorul conștient al vieții tale, 
ai viitorului tău, picătură în marele fluviu care este destinul 
socialist al patriei — iată mesajul înaripat pe care ni-I transmit 
în cuvintele lor simple, cuvintele lor de toate zilele, acești oa
meni minunați. Prin faptele lor de fiecare zi, „anonimii” Deltei, 
„anonimii" de pretutindeni, milioanele de muncitori, de țărani, 
de intelectuali scriu zi de zi Codul Etic al Socialismului. Slovele 
Codului ? Faptele și gîndurile lor.

Stelian SAVIN
corespondentul „Scînteii* 
pentru județul Tulcea

cialistă care î-a crescut, educat, 
le-a sădit un țel măreț — a 
acelor fapte care să-i înalțe în 
ochii colectivității, să statorni
cească tonica mindrie de a fi 
părtași la edificiul pe care-1 du
răm în această epocă de avint 
constructiv pe toate planurile, 
inclusiv pe planul construirii 
unui om nou.

S
 îmbăta dimineață.
Sfirșit de octom
brie, cu brumă 
groasă, de-un de
get. Cu oglinda a- 

pei de pe canale încremenită de 
o pojghiță subțire de gheață. 
Singurul mijloc de trans
port pe care l-am găsit — bar
ca factorului poștal. Omul stră
bate zilnic distanța de 17 km. 
dus-întors. Vreo trei ceasuri 
de mers cu barca. Timp sufi
cient să ne înghețe și măduva 
oaselor, să ne înțepenească toa
te încheieturile. Iată-ne ajunși 
la capătul canalului. Undeva pe 
lîngă Cordon — un mic centru 
pescăresc. Ne așteaptă o fată, 
cu căruța primăriei ; pînă la 
C. A Rosetti mai avem de mers 
vreo 6 km. îi străbatem pentru 
a-1 întîlni pe Aurel Parmac, di
rectorul școlii de 10 ani din 
C A. Rosetti. Tovarășul direc
tor este însă la ore și, la fel 
ca și cei din bănci, așteptăm să 
sune recreația. Cînd dăm mîna 
cu Aurel Parmac — un tînăr 
înalt, cu mișcări și vorbă domoa- 
lă — deși nu l-am văzut nici
odată în viața mea, mi se pare 
o figură tare cunoscută. . îmi 
răscolesc memoria și îmi amin
tesc : așa mi l-am închipuit în
totdeauna pe „apostolul” lui 
Cezar Petrescu... Are in toată 
făptura lui ceva de om pre
destinat să le fie copiilor dascăl, 

încercăm împreună o suma
ră statistică: comuna are nouă 
ca.dre didactice. Calificate ? Nu
mai directorul. Pentru cine este 
cel mai greu ? Pentru copii, se 
înțelege. Anul trecut, din 14 ab
solvenți ai clasei a VIII-a, un 
număr de 9 au reușit la admi
tere în diferite școli profesio
nale. Trei au dat examene la 
Liceul din Sulina. Dar...

— Unde sînt absolvenții de 
învățămint superior repartizați 
să vină la C. A. Rosetti ?

Directorul școlii roșește pen
tru dezertori :

— Nu știu. în cei 6 ani de 
cînd sînt aici nici unul nu s-a 
prezentat la post...

Și cită nevoie este de dinșii 1 
N-a venit unul, nici măcar să 
vadă cum arată comuna, ce fel 
de oameni sînt pe aici.

— In anii din urmă, n-am 
mai așteptat să vină ei la noi, 
m-am dus eu la dînșii. Am ple
cat la Tulcea, m-am interesat 
cine sînt cei repartizați, unde-& 
de găsit. I-am căutat prin țară. 
Am stat de vorbă cu ei, de la 
suflet la suflet. Degeaba...

Realizăm simplu această stă
ruitoare și, în același timp, răs
colitoare cutreierare prin țară 
după cei care și-au lăsat neo
norate îndatoririle de dascăl. 
Un om aleargă după cei care 
s-au pregătit pentru nobila mi
siune de a educa tînăra gene
rație, pentru a-i trage de mî- 
necă să vină acolo unde sînt aș
teptați. Faptul reprezintă un 
blam sever pentru facultatea 
care le-a dat diploma de... de
zertori, pentru profesorii care 
n-au știut în anii studenției să 
statornicească in ei sentimen
tul onoarei și demnității de om, 
sentimentul sacru al datoriei. 
Faptul în sine reprezintă un 
blam pentru acești „educatori”, 
ca oameni într-o orînduire a 
cărei colectivitate pune _ mai 
presus de orice îndeplinirea 
conștiincioasă a îndatoririlor 
încredințate, singurul criteriu 
moral de apreciere a meritelor 
fiecăruia. Ne adresăm din nou 
lui Aurel Parmac :

— Deși știm că sînteți local
nic, d-voastră cum de v-ați sta
bilit aici ?

_ ■> i
— întrebăm pentru că am 

aflat că mulți tineri din sat, 
cum termină școala, pleacă prin 
alte părți...

— Nu știu ce fac alții. Eu 
știu că am o datorie față de sa
tul în care m-am născut, față 
de oamenii în mijlocul cărora 
am văzut lumina zilei. Vedeți 
d-voastră, am avut un model 
în viață al cărui exemplu vreau 
să-l urmez cu sfințenie — bă- 
trînul meu dascăl, care m-a în
vățat carte. Nu era localnic. 
Venise de tînăr în așezarea asta 
a noastră, izolată de lume, și a 
muncit aici pînă a ieșit la pen
sie. Acum nu mai trăiește. Am 
o mare datorie morală față de 
mine, față de acest om și în
țeleg să nu-i rămîn și să nu-mi 
rămîn dator cu nimic.

Se spune că fiecare om este 
un educator, indiferent de pro
fesia sa. De-a lungul unei în
tregi vieți, în mijlocul oameni
lor, fiecare aduce o rază de lu
mină, restituie colectivității din 
bobul de înțelepciune și expe
riență adunat âni și ani. In ă- 
celași timp, nu este om care, 
alături de vocația aceasta de 
dascăl — cu sau fără diplomă — 
să nu o cumuleze și pe aceea 
de învățăcel perpetuu. învățăm în 
fiecare zi — spune o vorbă. Cu 
atit mai mult astăzi, în această 
epocă de mari avînturi construc
tive, de revoluție științifică și 
tehnică, de regindire a perso
nalității, a conștiinței fiecărui 
membru al societății noastre so
cialiste. Pilda omului pe care 
Aurel Parmac și-a luat-o drept 
model de conduită reprezintă 
doar una din miile de biografii 
ale slujitorilor școlii noastre de 
astăzi, reprezintă una din acele 
vieți-etalon de dăruire fără mar
gini în munca nobilă de educare 
a tinerelor generații, de creștere 
a unor cetățeni demni și devo
tați României socialiste.
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am reziliat contractul dv. de mun
că".. Nota, redactată in termeni lapi
dari, _șapirografiată pe o hîrtie ima
culată, împăturită cu grijă și expe
diată intr-un plic de culoare roz, 
încearcă să fie cit mai convingătoare, 
amintind destinatarului ei de infla
ție, depresiune, majorarea dobînzi- 
lor, îngustarea pieței de desfacere a 
produselor întreprinderii, scăderea 
profiturilor etc.

— Ei, care manevrează cu miliar
de de dolari, îmi vorbesc mie, care 

Și
o 

a-

am 4 guri de hrănit, de. inflație 
scumpirea costului vieții ? Este 
ipocrizie. Ce știu ei ce înseamnă _ 
devoratele greutăți ? — spunea în re
plică, plin de mînie, William Roberts, 
din Detroit, concediat de la una din 
uzinele de asamblare ale firmei 
„Ford".

Nota se încheie cu următoarele cu
vinte, în care ni
meni nu-și poate 
pune nici cea mai 
timidă speranță : 
„Dacă vom avea 
din nou nevoie de 
serviciile dv. vă 
vom înștiința".

în prezent 
5 500 000 oameni 
așteaptă zadarnic 
o asemenea înști
ințare de reluare 
a lucrului din 
partea întreprin
derilor de la care 
au fost concediați. 
în marea lor ma
joritate sînt mun
citori și tehnici
eni. Ei cercetează 
zilnic rubricile- 
din ziare cu ofer
te de serviciu. 
Dar, numai ca ur
mare a scăderii 
vertiginoase a nu
mărului de anun
țuri de acest fel, 
ziarele din Wa
shington au înre
gistrat, în anul 
1971, pierderi in 
valoare de peste 
2,2 milioane dc 
dolari. Birourile 
de plasare sin 
arhiaglomerate cu 
cereri, ca de alt
fel și oficiile dc 
plată a ajutoare
lor de șomaj, pre
cum și societățile 
filantropice.

Iată cîteva cifre 
concludente : 8 la 
sută din muncito
rii californieni 
sînt șomeri. în 
statul Connecti
cut au fost scoși 
din cîmpul mun
cii 8,5 la sută din 
salariați, majori
tatea din indus
triile electronică 
și aerospațială, în 
Massachusetts, u- 
nul din fiecare 5 
ingineri este șo
mer.

în Seattle, sta
tul Washington, 
din 8 muncitori - 
unul este șortibr. 
Uzina „Mark Trunck", care fabrica 
motoare, sisteme de transmisie și di
ferențiale pentru camioane, a conce
diat 40 la sută din muncitori, tehni
cieni și ingineri în ultimele 10 luni. 
„Fairchild-Hiller", care produce părți 
și piese de schimb pentru avioane, 
avea, în 1969, 4 300 muncitori, iar in 
prezent funcționează cu numai 1 200. 
In Los Angeles, leagănul tehnologiei 
spațiale americane, peste 260 000 de 
muncitori cu calificare superioară au 
fost concediați din industria aero
nautică. „In timp ce cosmonauții fac 
călătorii interplanetare, o însemnată 
parte a acelora care au construit ve
hiculele lor spațiale stau acum cu 
brațele încrucișate așteptînd la cozi 
interminabile să-și primească ajutoa
rele de șomaj („The Sunday Star"). 
Aceștia încă se consideră fericiți 
pentru că, de bine de rău, tot mai 
primesc un ban. Majoritatea covir- 
șitoare a șomerilor însă nu mai be
neficiază de asemenea ajutoare.

Mulți muncitori au fost concediați 
înainte de a-și fi putut plăti toate 
ratele pentru diverse obiecte cum
părate pe credit. Acum se află in si
tuația de a le vinde în pierdere și, 
cu banii obținuți, abia dacă pot aco
peri împrumuturile. Alții, neputîn- 
du-și plăti primele de asigurare, 
ratele pentru casă, mobilă, spitali
zare au renunțat la contractele în
cheiate, riscînd a pierde totul în caz 
de boală sau de incendiu. Ziarele 
sînt pline de anunțuri de vînzări de 
case, autoturisme, mobilă, provenind 
în covîrșitoarea lor majoritate de la 
cei rămași fără slujbe.

Șomajul lovește greu în diferite ca
tegorii de intelectuali. Pe această 
parte a Atlanticului, peste 200 000 de 
oameni de știință, cercetători, ingi
neri și medici sînt șomeri. Compa
niile ii găsesc „supracalificați" și 
refuză să-i angajeze, deși în multe 
cazuri ar avea nevoie de priceperea 
și talentele lor.

Cazul lui Raymond Schiller, 
cialist în computere din West 
York, statul New Jersey, este tipic 
în ce privește situația, starea de spi
rit și încercările prin care trec „oa
menii de prisos" -----1-L
tăzi. După primirea plicului 
scria Schiller în „Washington 
reacțiile oamenilor sînt dintre 
mai diverse. Cei care așteptau 
concediați își spun : „Bine că 
zut această sabie a lui Damocles 
pentru a-mi curma coșmarul. Știam 
că o să vină". A doua zi insă devin 
și mai disperați ca înainte, gindin- 
du-se la alt coșmar — cel al căută
rilor. Alții, care se considerau „si
guri" pe posturile lor, printre care 
se afla și Schiller, cînd primesc pli
cul, cred la început că trebuie să fie 
vorba de o eroare. Cînd însă îl des
chid și văd negru pe alb, scris 
litere mari, numele și prenumele 
nu-și cred ochilor. Și atunci 
spun : „Am muncit douăzeci 
ani la această companie. Nu 
avut concedii medicale, abateri 
absențe. De ce tocmai eu ? De ce mi 
se cuvine o asemenea răsplată pen
tru conștiinciozitatea cu care am 
servit atiția ani compania ?“ Și-apoi 
revenind la realitate, iși spun : „tre
buie să-mi găsesc imediat o nouă 
slujbă". începe căutarea. Micile eco
nomii se irosesc pe trenuri, avioane, 
poștă și telefoane, pentru că refuză 
să creadă că experiența și înalta lor 
calificare s-ar fi transformat peste 
noapte în piedici și dezavantaje In 
calea reîncadrării lui. Se gindește că 
în curînd se va găsi cineva care să 1 
bage in seamă. Unii înclină să 
creadă că este o situație trecătoare. 
„Și eu, spunea Schiller, am crezut la 
început același lucru. Zilnic 
îți scade, stabilitatea psihică 
să se clatine și te tot întrebi 
societatea nu mai are nevoie 
țele fi capacitățile tale» ? Știind să

gîndești și uneori să analizezi lu
crurile la rece vezi mai clar’ moti- 
veje și consecințele și aceasta te doa
re, te deziluzionează.

într-una din zile, cînd îmi pierdu
sem orice speranță de a căpăta o 
slujbă în specialitatea mea, mi s-a 
oferit un post de... dactilograf. L-am 
acceptat imediat știind că mulți ca 
mine ar dori să-1 ocupe. După cîteva 
luni, impresionat de felul cum am 
muncit, noul meu patron mi-a pro
mis că mă va ajuta să mă reangajez 
la o companie de computere. Mi-am 
recăpătat atunci toată încrederea în 
mine pe care o pierdusem de mult. 
A doua zi m-am dus cu speranțe 
reînnoite la companie. Acolo am fost 
chestionat de circa 30 de oameni 
care se pare că au rămas impresio
nați de pregătirea mea profesională. 
Mi s-a spus că îmi vor transmite

de ingineri, cercetători, electroniști 
și medici americani lucrează în pre
zent în diferite țări ale Europei oc
cidentale. în ultimul an au apărut 
în S.U.A. numeroase companii care 
se ocupă cu „exportul de creiere" 
și încasează sume mari, atît de Ia cei 
„exportați" cit și de la „importatori".

Profitînd de situația deznădăjduită 
în care se află milioane de 
calificați, muncitori, ingineri 
nicieni rămași fără ocupație, 
companii lipsite de scrupule" 
ta ziarul „Christian Science 
tor" — fac o reclamă deșănțată 
diverse cursuri de recalificare pen
tru slujbe care ar avea, chipurile, 
mare căutare. Companiile încasează 
cite 500—1 000 de dolari de persoană 
pentru cursuri de 3—4 luni, dar 
nu-și asumă nici o obligație pentru 
plasarea absolvenților în producție.

Louis Albert, inginer electronist

oameni 
și teh- 
„unele 

— ară- 
Moni- 

la

vase în bucătăria unui restaurant, 
vinzind reclame pe la ziare pentru 
pasta de dinți și săpun, sau stind 
ore in șir și meditînd pe malul unui 
lac eu undița în mină ?“ — întreba 
la colocviul amintit biologul William 
Scott din New York. „Este o expe
riență, spunea el, pe care nu v-aș 
dori-o nici unuia dintre dv. s-o încer
cați nici măcar in vis. Te întrebi : 
de ce sîntem neputincioși să trans
formăm armele și gloanțele în pîine, 
iar bombele nucleare în filtre pentru 
furnalele uzinelor care ne otrăvesc 
aerul și apa ? De ce nu sînt folo
site capacitățile noastre in lupta pen
tru combaterea poluării 2".

în rândurile
can șomajul a atins în ultimul 
procente mult mai mari 
rindurile oricărei categorii

Comorile ascunse
ale Adriatic!i

TRAGEDIA
CELOR DE PRISOS
• 5 500 000 oameni care nu au de lucru în S.U.A. ® Tineretul - victima nr. 1
• „Sînteți prea calificat pentru noi" • Samsarii „exportului de creiere" © După 
20 de ani de laborator științific, spălător de vase într-un restaurant • 0 întrebare 
crucială : „De ce sîntem neputincioși să transformăm armele și gloanțele în pîine,

iar bombele nucleare în filtre ?

Ojelari concediați de la uzina siderurgica din Gang (statul Indiana) așteptînd sâ primească ajutorul de șomaj

spe- 
New
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ai Americii de as- 
roz, 

Post", 
cele 

să fie 
a că-

răspunsul telefonic, a doua zi. După 
trei zile de așteptări m-am hotărit 
să telefonez eu : „A, dl. 
mi-a răspuns o voce de 
capăt al firului. „Scuzați, 
să vă sun ieri. Știți, noi 
sînteți mult prea calificat pentru 
postul pe care cu totul intimplător 
îl avem liber și care dv. nu vă poate 
oferi nici o perspectivă, nici un vii
tor". Am pus receptorul pe furcă, 
înainte ca mînia care îmi sugruma 
vocea să mă determine să-i „mulțu
mesc" cum se cuvine pentru așa- 
zisa grijă care o arăta pentru viito
rul și perspectivele mele.

Am fost și pe la alte companii. 
Acestea nu m-au angajat pentru că 
se cereau unele cunoștințe complet 
străine de pregătirea mea. Și așa a 
trecut un an.

într-una din zile, fiica mea Cathy, 
în vîrstă de 6 ani, auzind că nu mai 
avem nici un ban în casă, că auto
turismul pe care intenționam să-l 
vindem ne-a fost furat, a scos din 
poșetuța sa ultimii 16 cenți și mi i-a 
întins. Au podidit-o lacrimile cînd 
am refuzat politicos să-i accept. Mi
cuța se temea ca nu cumva eu să nu 
fi înțeles gestul ei nobil pentru că 
îmi putea oferi numai 16 cenți.

Fiind specialist în computere, 
lucrind ani de zile cu microse- 
cunde, cu miliarde și milionrmi, cu 
cifre la puterea 32, ar trebui Să ră- 
mîn insensibil la cifre și statistici. 
Cind citesc însă în ziare 5,5 MILI
OANE ȘOMERI SAU 6 LA SUTA 
DIN FORȚA DE MUNCA văd în 
aceste cifre oameni vii, cu familii, 
copii care pot și vor să muncească, 
dar nu sînt acceptați. Le cunosc ne
voile și le ghicesc aspirațiile.

Fiecare zi este pentru 
nouă, plină de speranțe 
Frigurile optimiste ale 
care îți cuprind mintea 
înainte de a porni spre 
în căutare de lucru sînt temperate 
de goliciunea ajunsă pînă la dispe
rare a serilor pline de eșecuri repe
tate. Și așa trec zilele, lunile...".

Nu puțini din cei concediați au 
plecat cu familiile în alte țări. 60 000

Schiller", 
la celălalt 
am omis 
credem că

mine o zi 
și decepții, 
anticipării 
dimineața 

alte adrese

valuri, atît de propice pen
tru acostarea vaselor, che
iuri străvechi și-au schim
bat înfățișarea. Locul lor 
a fost luat de geometria 
danelor și a construcțiilor 
moderne. Lucrările de mo
dernizare efectuate au spo
rit considerabil capacitatea 
unor porturi ca Rijeka sau 
Split. La acestea se adaugă 
noile porturi construite sau 
cele în curs de construcție, 
cum este portul Bor. Șan
tierele navale de pe coasta 
Adriaticii au cunoscut și 
ele o metamorfoză impor
tantă în anii. socialismului, 
devenind producătoare de 
vase de mare tonaj, prin
tre cele mai importante de 
pe continent. Industria 
construcțiilor navale, ra- 
mură-cheie a economiei iu
goslave, a căpătat o ase
menea extindere, incit a 
situat Iugoslavia ca a cin- 
cea țară din lume exporta
toare de nave.

Toate acestea constituie 
numai cîteva exemple din- 
tr-o suită de multe altele 
care ilustrează preocupările 
pentru valorificarea 
bilităților economice 
tipie oferite de zona 
lului iugoslav. Anii 
vor adăuga acestui 
noi capitole semnificative, 
în perioada următoare, prin 
construirea căii ferate Bel- 
grad-Bor se va scurta mult 
distanța dintre capitala ță
rii și litoral. Printre pro
iectele viitorului apropiat se 
înscriu, de asemenea, con
struirea autostrăzii Zagreb- 
Split și a tunelului lung de 
peste 5 000 de metri, care 
va străpunge muntele Ucika 
din Istria. Aceste obiective, 
grandioase opere construc
tive, vor deschide noi per
spective economice întregii 
țări, vor facilita circulația 
de produse dinspre și către 
litoral.

Zilele acestea au fost ofi- ' 
cial anunțate și cîteva date 
privind perspectivele de 
dezvoltare a flotei comer
ciale și a transporturilor 
maritime. în 1975 flota co
mercială a țării va număra 
401 nave, cu o capacitate 
totală de 3 milioane de 
tone, în timp ce în 1970 ea 
număra 296 de nave, tota- 
lizînd 1 445 000 de tone.

în momentul de față pre
ocupările economiștilor iu
goslavi sînt absorbite de di
mensionarea dezvoltării de 
..ansamblu a țării în viitorii 
cinci ani. Toate aceste pre
ocupări rezervă desigur li
toralului Adriaticii pers
pective deosebite. O dată cu 
aceasta, destinul lui se va 
înfrăți și mai mult cu tra
iectoria întregii dezvoltări 
social-economice a țării, va 
deveni un factor și mai di
namic al progresului conti
nuu al Iugoslaviei socia
liste.

George IONESCU 
Belgrad

metrul pătrat. In calculul 
dimensiunilor economice 
noi conferite litoralului a- 
driatic de industria turis
tică trebuie, de bună seamă, 
incluse la loc important 
toate aceste insule, puncte 
de atracție deosebite, care 
cunosc un mare aflux de 
vizitatori, cu tot ceea ce 
antrenează aceasta pe plan 
economic.

Suita „semnalmentelor" 
litoralului adriatic nu se re
duce însă numai la cele e- 
nunțate pînă acum. Zona 
marină care include în
treg lanțul acestor insule, 
compune cea mai bogată 
regiune mediteraneană din 
punct de vedere al faunei, 
al densității și varietății 
bancurilor de pește. Cu
rentul cald, format undeva, 
în sud, imens fluviu care

...Alegorie geologică con
stituită abrupt, la interfe
rența continentului cu o- 
glinda de sidef a celui mal 
mare „golf" al Meditera- 
nei. Fiorduri adînci, fan
tezist încrustate în para
petul carstic, fasonat de 
natură și de mîna omului. 
Undeva deasupra, 
iul falezei, prins în 
sajul de asfalt al 
ornat cu filigranul 
al viaductelor.

Din loc în loc, 
de măslini de culoarea az
bestului, risipite printre 
colonadele vegetale, ma
iestuoase ale chiparoșilor. 
Promontorii înălbite de 
Soare, apă și vînt, alter- 
nînd cu așezări etajate în 
amfiteatre peste care res
pirația poartă aroma iodată 
de alge, de oleandri înflo
riți, de creveți și fum 
benzină arsă. Țărmul 
triatic !... Panoramic 
pleșitor, decupat viguros 
în rocă densă. Leagăn de 
poezie și legendă, zămislit 
de îngemănarea naturii cu 
istoria.

Rindurile coresponden
ței noastre însă nu-și pro
pun să developeze pelicu
la de un pitoresc inedit a 
țărmului Adriaticii, de a- 
tîtea ori zugrăvit în proză, 
înfățișat în versuri, poves
tiri folclorice. Există o altă 
dimensiune a litoralului a- 
driatic, mai puțin explo
rată — cea conferită de pa
tetica bătălie pentru valo
rificarea multiplelor bo
gății ale acestei zone.

Segment al țărmului me
diteranean, imens rezervor 
de hrană și bogății, cunos
cut din cele mai străvechi 
timpuri, ținutul cuprins în
tre Ulcinj, din extremita
tea sudică, și Koper, situat 
la limita sa nordică, con
stituie un rezervor inepui
zabil de resurse naturale. 
Preocupările pentru valo
rificarea complexă a resur
selor economice, într-o a- 
numită privință fabuloase, 
ale litoralului adriatic, în
scriu în ultimii ani un ca
pitol dintre cele mai 
nice din întreaga istorie 
acestei regiuni, în 
rea căreia Soarele 
au risipit întreg 
lor cromatic.

Mărturie a unor 
civilizație umană 
înflorire f__  ___ ......
sorgintea .Im existența aces- „.legătură cu-o serie de fțlge 
tor-resursei, sirii.. vestigiile ' comestibile,'a căror cuitî 
așezărilor antice, presărate 
din fertila Istrie și pînă în 
sud, dincolo de fosta ce
tate Antivari, uimitor con
servate pînă în zilele noas
tre.

Vom începe explorarea 
propusă recapitulînd înain
te de toate citeva princi
pale „semnalmente" ale li
toralului adriatic exprimate 
în... cifre. Puse cap la cap, 
fragmentele conturului lui, 
crestat de nenumărate fran
juri, însumează peste 2 000 
de kilometri, la care se a- 
daugă cei 4 000 de kilo
metri totalizați de lungi
mea tuturor insulelor iugo
slave. Să raportăm cifra 
întreagă obținută din însu
marea acestor distanțe la 
lungimea unui meridian și 
vom 
mul 
este 
cît... 
lui !

Un alt „detaliu" : por
nind de sus, din Istria, pe 
mare și pînă jos, în sud, la 
vărsarea Bojonei, vom a- 
vea ocazia să Inventariem 
nu mai puțin de 1 000 de 
insule, mari, mijlocii sau 
„de buzunar”, locuite sau 
pustii, acoperite de vegeta
ție sau pleșuve.

Dintre 
insule, 
istoriei, numai 66 sînt 
cuite din cele mai 
timpuri. Multe din 
insule constituie însă 
șantiere arheologice, 
nu cea mai mare, 
iugoslavă cu cel mai ridicat 
procent de densitate a 
populației este Krupanj, 
care numără peste 1 570 de 
locuitori în medie pe kilo-

Iugoslaviei socialiste con
centrează eforturi diverse. 
Fiecare republică iugo
slavă care are ca zonă li
mitrofă litoralul își dă a- 
portul în această privință. 
Cadrul de ansamblu, poten
țialul existent ca și pers
pectivele in această pri
vință fac și obiectul unui 
„macroproiect" de studii 
științifice, de cercetări com
plexe privind stadiul ac
tual și direcțiile mari de 
dezvoltare a acestei regiuni.

Studiile respective au în 
vedere cele mai variate do
menii : amenajarea locali
tăților, căile de acces spre 
litoral, perspectivele mij
loacelor de transport, pro
blemele asigurării produc
ției energetice, cele mai 
rentabile culturi agricole, 
caracteristicile microclima-

tineretului amerl- 
an 

decit in 
___ __ _ ______ ______  sociale. 
„In zonele afectate de sărăcie dintr-o 
sută de mari orașe americane, se 
arată într-un studiu special al Mi

nisterului Muncii, 
șomajul a atins 
proporții descura
jatoare. in rindu
rile tinerilor negri 
a ajuns la 45 la 
sută, iar ale tine
rilor albi — la IU 
la sută. Pe plan 
național procenta
jul este de 10,5 la 
sută și respectiv 
7,5 la sută".

Absolvenții fa
cultăților desco
peră cu amărăciu
ne că diploma nu 
este un pașaport 
pentru o muncă 
stabilă, dimpotri
vă, piața brațelor 
de muncă, aflată 
în continuă de
presiune, și-a în
chis porțile pen
tru ei.

Birourile de an
gajare ale compa
niilor și-au redus 
în mod drastic vi
zitele pe la uni
versități. Ca ata
re, 50 la sută din 
absolvenții pro
moției 1971 ai u- 
riiversității Geor
getown sînt șo
meri. Sam Hali, 
directorul servi
ciului de plasare 
din Universitatea 
Harward a decla
rat că 60 la 
sută dintre absol
venții care caută 
acum slujbe vor 
rămîne pe dru
muri. Anul acesta 
Statele Unite în
registrează cea 
mai grea criză a 
șomajului din ul
timii 13 ani".

Sue F., în vîrs
tă de 24 de ani, a 
absolvit anul tre
cut facultatea de 
litere. A lucrat 
pînă acum ca dac
tilografă și vînză- 
toare la un maga
zin din New 
York. „Dacă aș fi 
găsit un post co
respunzător 
poate nu 
opresiunea 

asupra muncitorilor și 
Dar așa... Doresc să

evanta- 
i cor- 
șoselei, 
metalic

livezi

de 
a- 

co-

rod- 
a 

înfățișa
și marea 
registrul
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poș 
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litora- 
ce vin 
bilanț

străbate Adriatica cu o vi
teză de 7 kilometri pe zi, 
favorizează . dezvoltarea 
planctonului — hrana prin
cipală și deci condiția esen
țială a existenței acestei 
faune bogate. Sepiile co
mestibile, bureții, coralii 
colorați alcătuiesc o frescă 
mirifică a adîncurilor din 
preajma țărmului adriatic. 
Principalul element îl con
stituie însă multiplele spe
cii de pești care populează 
această zonă maritimă, de
pozit inepuizabil de mate
rie primă pentru industria 
alimentară. în golfulețul 
Mali Ston, nu departe de 
Dubrovnik, se cultivă de se
cole o specie de stridie de
numită „moluscă de Ston", 
care, prin conținutul de mi
nerale și gama de vitamine 
recent identificate în labo
ratoare, reprezintă de fapt 
un „tonic" natural miracu
los, cu efecte excepționale 

. în vindecarea anemiilor de 
tot felul, în redarea ener
giei, în tratarea eficientă a 
unor afecțiuni ale aparatu
lui digestiv. In momentul 
de față’ se lucrează la ame
najarea unor „crescătorii" 
menite să asigure o produc
ție industrială a acestei 
specii de moluște. Proiecte 
asemănătoare există și în

tuluî specific fiecărei „en
clave" a litoralului, pro
blema asigurării cantităților 
de apă potabilă necesară, 
amenajarea localităților, 
implicațiile economice ale 
traficului turistic actual și 
ale celui de perspectivă.

Cînd se evocă preocupă
rile de pînă acum în pri
vința dezvoltării industriei 
turistice pe litoral, este pe 
bună dreptate amintit „Pro
iectul Adriatica de Sud", 
început în urmă cu cîțiva 
ani și soldat cu rezultate 
pozitive importante. O con
tinuare a acestuia o con
stituie „Proiectul Adriatica 
de Nord", definitivat re
cent, și care va îngloba 
Dalmația septentrională, 
pină la extremitatea cea 
mai de sus a litoralului 
sloven. „Proiectul Adriatica 
de Nord" este comparti
mentat pe 12 planuri urba
nistice alcătuind în mod 
practic 12 capitole ale unui 
plan regional privind o 
zonă care cuprinde o popu
lație 
tori, 
turismului constituie un o- 
biectiv principal al acestui 
plan.

...Malul iugoslav al Adria
ticii, cu golfurile lui adinei, 

...liniștite, e profund marcat 
ciiiti-A. cle una din cele mai vechi 

îndeletniciri de „comerț ex
terior" ale omenirii : trans
portul maritim și traficul 
de mărfuri. Meserie tradi
țională, astăzi ea a devenit 
un factor economic capital 
pentru întreaga dezvoltare 
a țării.

Dinamismul ăhilor^ con
strucției socialiste a ’'confe
rit litoralului Adriaticii, din 
acest punct de vedere, va
lori noi, esențiale. în gol
furile naturale săpate

care cuprinde o popu- 
de 1 300 000 de Iocui- 
Latura economică a

vetre de 
a

avea să-și
căror 

aflecu
mi-aș 

care 
fe- 
am 

sens

din Massachusetts, a fost concediat pregătirea mea, 
după 21 de ani vechime în aceeași fi" dat '' ieama ' de 

apasă 
meilor.
și eu o slujbă care să aibă un 
social și nu o muncă în domeniul 
religios — așa cum mi se oferă din 
filantropie. Dar patronii americani 
au pentru femei numai posturi de 
dactilografe și liftiere. Or, faculta
tea nu m-a pregătit 
nea slujbe".

Mary Kate Cooney, 
de ani, orginară din 
ventă a facultății de filozofie, face 
reflexii pe marginea felului cum a 
fost primită la oficiul de ajutorare 
a șomerilor din marele oraș : — 
„Situația prin care am trecut a fost 
îngrozitoare, inumană, spunea ea. 
Cei care te chestionează pentru a 
constata dacă ai sau nu dreptul la 
ajutor se poartă ca niște zbiri. 
Ne-am dus la oficiu nu pentru că 
nu am avea capacitatea sau ambi
ția de a munci, ci pur și simplu 
pentru că economia capitalistă nu 
are nevoie de noi. Dacă capitalis
mul nu este în stare să dea de lu
cru tuturora, nu se poate să nu te 
gindțști la o economie care are po
tențialul și creativitatea de a folosi 
munca fiecărui membru al societății".

Tineretul american se simte de 
aceea tot mai înstrăinat de societa
tea care îi refuză dreptul la o exis
tență onestă. Confruntați cu aspre 
realități sociale, tinerii constată că 
„societatea bunăstării generale", 
„capitalismul popular", „lumea libe
ră" nu sînt decit sloganuri pe care 
viața le dezumflă ca pe niște ba
loane de săpun.

după 21 de ani vechime în aceeași 
companie. „Nu cred că a rămas 
vreo firmă din branșa mea de aci și 
pînă la New Jersey, la care să nu 
mă fi adresat în scris sau verbal 
pentru a-mi găsi de lucru. Am găsit 
doar slujbe temporare-, de a-i înlo
cui pe cei plecați în concediu. în 
timpul liber am frecventat cursurile 
de specialiști în computere, — 
le făcea reclamă televiziunea, 
cind să mă angajez 
rie începuseră deja 
în acest domeniu".

Mulți veterani ai 
cii nu se pot încă împăca cu gîndul 
că societatea pe care au servit-o ani 
și chiar zeci de ani de zile îi con
sideră acum indezirabili. „Ei, scrie 
revista „Parade", se duc in fiecare 
zi să-și ocupe locurile în spatele 
fostelor lor birouri, ca și cind nimic 
nu s-ar fi schimbat in viața lor. 
Participă la ședințele de producție, 
cu toate că nu li se dau nici un fel 
de probleme de rezolvat, iau primul 
împreună cu foștii lor colegi și pă
răsesc birourile și laboratoarele oda
tă cu ceilalți. La sfirșitul lunii, după 
ziua in care se dau salariile, reali
tatea devine pentru ei mult prea 
greu de suportat. De obicei, după 
un asemenea șoc, cei mai mulți ră- 
min la casele lor".

Judah Landes, medic la clinica de 
psihiatrie din Mid, California, decla
ra la un colocviu pe tema „Ingine
rii , Pentagonul și concedierile" : 
„sporirea numărului șomerilor are 
repercusiuni dintre cele mai grave 
asupra vieții sociale. Divorțurile cau
zate de conflictele ivite in familii 
ca urmare a lipsurilor și necazuri
lor au crescut in ultimul an in 
proporție de sută la sută. Nu
mărul cazurilor de boli minta
le și al sinuciderilor a atins pro
porții alarmante in rindurile acelora 
cărora li se refuză dreptul de a 
munci". — „Vă puteți închipui dv. ce 
înseamnă pentru un cercetător care 
a lucrat in laborator timp de 20 de 
ani să se trezească deodată spălînd

Uzina sovietică „Promsviaz" din 
Habarovsk a pus în circulație o pri
mă serie de sănii cu motor „Amu- 
reț“. Destinat transportului de că-

Pentru călătorii 
pe banchize

de

carora 
dar 

în noua mese- 
concedierile și

frontului mun-

pentru aseme-

în vîrstă de 23 
Chicago, absol-

C. ALEXANDROAIE

avea revelația că țăr- 
iugoslav al Adriaticii 
cu mult mai lung de- 
lungimea meridianu-

aceste 1 000 de 
conform izvoarelor 

‘ lo- 
vechi 

aceste 
vaste 
Deși 

insula

moralul 
începe 

-de ce 
de bra-

lători și mărfuri în zonele nordice, 
acest mijloc de locomoție suportă 
geruri de 50 de grade. El se depla
sează pe banchiză cu o viteză de 30 
km pe oră și învinge ușor pante 
destul de înclinate.

vare poate fi deosebit 
rentabilă.

Preocupările pentru 
lorificarea complexă a 
surselor economice ale 
driaticii s-au desfășurat și 
se desfășoară pe planuri 
multiple. Inventarierea po
sibilităților existente, iden
tificarea altora noi, eva
luarea pe care o necesită 
contribuția acestor resurse 

dezvoltarea economiei

va-
re-
A-
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încălzire centrală solară
în satul Chanvency-le-Chateau, 

Meuse, a fost construit prototipul 
primei locuințe din Franța dotate 
cu ...încălzire centrală solară. In
ventatorii noului sistem de încăl
zire, prof. F. Trombe și arh. J. Mi
chel, nu au făcut decit să aplice o 
lege extrem de cunoscută, aceea a 
circulației curenților de aer cald și 
rece, folosind o sursă de energie 
incă neexploatată — Soarele.

Clădirea din Chanvency (105 mp 
suprafață locuibilă) este orientată 
spre sud pentru a putea capta la 
maximum prețioasele raze solare. 
Fațada este alcătuită din 4 panouri 
groase de beton, zugrăvite în negru 
(culoare ce reține căldura), iar in 
țața ei se află un perete triplu de 
sticlă, spațiul dintre acestea jucînd 
rolul unei sere. întregul ansamblu 
formează un adevărat captator de 
energie calorică. Pereții de beton 
sînt perforați și comunică cu în
căperile. în interiorul clădirii ae
rul cald, fiind mai ușor, se ridică 
spre tavan. Pe măsură ce se răceș
te. ei este antrenat spre orificiile

pereților din beton și apoi spre 
„seră", unde se reîncălzește. în tim
pul zilei, peretele acumulează căl
dura pe care noaptea o dispersează 
în interiorul clădirii. Iarna sînt su
ficiente numai cîteva ore de soare 
pentru a încălzi locuința pe tot res
tul zilei. Doar în cazuri excepțio
nale, se folosesc și aparate electri
ce de încălzire. Vara sistemul de 
climatizare se inversează, se des
chid ferestrele dinspre nord, pen
tru a lăsa să treacă aerul răcoros, 
în timp ce aerul cald se elimină 
prin partea de sud a casei.

grădini zoologice europene oferă 
anual numeroase exemplare de pui 
de sălbăticiuni pentru a completa, 
cîndva bogata faună africană, de
populată azi în urma abuzurilor 
săvîrșite de vînători. Rămîne de 
văzut în ce măsură puii de sălbăti
ciuni, zămisliți în captivitate, in 
grădinile zoologice de pe alte meri
diane, se vor adapta la condițiile 
de viață din jungla în care s-au 
născut părinții lor.

Lansarea la apă a unei nave la cel mai mare șantier iugoslav — Rijeka

în poziție de plutire greutatea corpu
lui este mai mică, astfel, coloana 
vertebrală se poate dezvolta fără 
efort, iar suplețea articulațiilor ca 
și activitatea pulmonară sînt favo
rizate.

Prin intermediul sateliților se poate 
realiza, lucru ce este foarte impor
tant, prospectarea cu regularitate 
și în mod repetat a unor regiuni 
unde se studiază evoluția suprafe
țelor acoperite cu vegetație, gradul 
de umiditate din sol etc., pentru în
tocmirea de statistici agricole.

în 1972, N.A.S.A. (S.U.A.) va lan
sa un satelit pentru cercetarea re
surselor terestre, iar în 1973 se vor 
face astfel de observări de la bor
dul laboratorului orbital locuit 
„Skylab".

înotul pentru cei mici

Bogății subterane 
detectate din Cosmos Arbore... comestibil

Africa își repopulează 
jungla

Opt pui de lei născuți într-o re
zervație europeană, Thoiry — din 
Franța, au fost oferiți parcurilor 
naționale din Senegal. Scopul unei 
atari uimitoare oferte ? Repopu
larea pădurilor africane. Unul sau 
doi pui de elefanți care au văzut 
lumina zilei în incețoșata regiune 
elvețiană Rapperswil, vor fi expa
triați în deșerturile savane. Și alte

La trei ani — înotători și plon- 
jori ! Această performanță se reali
zează pe scară din ce în ce mai 
mare în cadrul primei școli de na- 
tație pentru copiii mici care func
ționează de citva timp la Miinchen, 
în R.F. a Germaniei. In urma unei 
anchete efectuate aici timp de doi 
ani, s-a constatat că o oră de nata- 
ție are o valoare mai ridicată de
cit două 
supune 
oboseală 
cările in 
fortifică toți mușchii. De asemenea.

ore de plimbare : înotul 
organismul la mai puțină 
decit mersul pe jos, miș- 
apă sînt mai atenuate și

Detectarea de la distanță sau te- 
ledetectarea unor resurse naturale 
cu ajutorul fotografiilor făcute din 
avioane a căpătat în ultima vreme 
o largă utilizare in domeniul geo
logiei, la studierea structurii unei 
anumite regiuni, în agronomie, pen
tru determinarea repartizării diver
selor forme de vegetație, in oceano
grafie pentru studierea regiunilor 
de coastă. Astronautica aduce in a- 
ceastă direcție o prețioasă contri
buție. Clișeele „spațiale", făcute în 
timpul evoluției unor cabine locui
te, deasupra unor regiuni terestre, 
au adus în anumite cazuri, scrie zia
rul „Le Monde", informații care ar 
fi fost cu greu obținute din avioa
ne. Este vorba de regiuni polare, de 
pădurea amazoniană, oceane etc.

Varza poate îndeplini o funcție 
estetică ? Majoritatea oamenilor 
ar răspunde negativ la o astfel de 
întrebare. în dezacord cu aceștia, 
Kovaci Franco, locuitor a) orașului 
iugoslav Țrkvenița, a căutat să-i 
confere prozaicei legume atribute 
decorative. Este drept că încerca
rea a pretins asidue eforturi, dar 
în cele din urmă a reușit. în gră
dina lui, trecătorii pot admira var
ză de Bruxelles arborescentă, ce 
măsoară nu mai puțin de 5 m. De
sigur. acum mulți se întreabă dană 
un arbote decorativ poate fi și co
mestibil Răspunsul in cazul acesta 
este afirmativ. Arborele de varză 
s-a dovedit chiar deosebit de gus
tos, după cum au apreciat cunos
cătorii.
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ri ire la Ministrul comerțului exterior

Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Pățan, a primit vineri 
după-amiază pe T. P. Singh, secretar 
in Ministerul Agriculturii și Alimen
tației al Indiei, care se află în vizită 
în țara noastră, la invitația Minis
terului Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire, care s-a desfășurat într-o atmos
feră de cordialitate, în legătură cu 
posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării și schimburilor comerciale între 
România și India.

La convorbiri au participat Nicolae 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului

comerțului exterior, și Florin Pave- 
lescu, adjunct al ministrului agricul
turii, industriei alimentare, silvicul
turii și apelor.

A luat parte D. R. Kawatra, însăr
cinat cu afaceri ad-interim ăl Indiei 
Ia București.

★
însărcinatul cu afaceri ad-interim 

al Indiei la București, D.R. Kawatra, 
a oferit, vineri, un dineu, cu prilejul 
vizitei în țara noastră a lui T. P. 
Singh, secretar în Ministerul Agri
culturii și Alimentației al Indiei.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații
române în Republica Guineea

Vineri, o delegație guvernamentală 
română, condusă de Florian Dănă- 
lache, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
a plecat în Republica Guineea pen
tru a participa la festivitățile ce vor 
avea loc la Conakry cu prilejul 
aniversării victoriei poporului gui-

neez asupra agresiunii imperialiste 
din 22 noiembrie 1970.

Din delegație fac parte Virgiliu Ra- 
dulian, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, Neculai loan Vancea, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Guineea.

(Agerpres)

al U. R.S.S., Nikolai Patolicev,
a părăsit Capitala

Ministrul comerțului exterior al 
Uniunii Sovietice, Nikolai Patolicev, 
care' a semnat la București Protoco
lul comercial dintre România și Uni
unea Sovietică pe anul 1972, a pă
răsit, vineri la amiază, Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, de membri ai conducerii unor 
ministere și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii ,r 
București, și membri ai

Cronica zilei

Sovietice Ia 
i. amhasadei. 

(Agerpres)

viața internațională
/N PREĂJ/WA CONGRESULUI P.M.U.P

Largă dezbatere asupra Directivelor 
privind dezvoltarea socialistă

continuă a H. P. Polone

ap

vremea
Terl In țară : Vremea s-a încălzit, mal 

ales în estul țării unde la ora 14 
temperaturile au urcat pînă la 17 gra
de la Bacău. Cele mai scăzute valori 
s-au înregistrat la Ocna Șugatag șl nor
dul Olteniei, unde s-au înregistrat 6 
grade. Cerul a fost variabil mal mult 
noros în Maramureș și Crișana, unde 
au căzut ploi temporare. Ploi Izolate s-au mai semnalat în nordul Transilva
niei și al Banatului. Vîntul a suflat mo
derat, prezentînd intensificări temporare în vestul și nordul țării, predomi- 
nînd din sectorul sudic. In București : 
Vremea s-a încălzit. Cerul a fost va-

riabll. Vîntul a suflat potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 noiembrie a.c. In țară : Vremea 
va fi In general închisă. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de 
lapovlță și ninsoare în nordul țării și 
zona de munte. In rest, precipitațiile 
vor 1’1 sub formă de burniță șl ploaie, 
cu tendință de transformare în lapovi- 
ță și ninsoare în a doua parte a in
tervalului. Pe alocuri vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă durată. 
Temperatura în scădere, minimele vor 
fi cuprinse între minus 3 șl plus 7 grade, local mai coborîte la sfîrșitul in
tervalului, iar maximele vor oscila 
între 2 șl 10 grade. In București : Vre
me în general închisă. Vor cădea pre
cipitații sub formă de burniță șl ploaie, 
cu tendință de transformare în lapovlță 
și ninsoare în a doua parte a interva
lului. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere în ultimele zile.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit o scrisoare prin 
care noul ministru al afacerilor ex
terne al Danemarcei, K. B. Ander
sen, exprimă mulțumiri pentru feli
citările și bunele urări ce i-au fost 
adresate cu ocazia 
această funcție.

★ 
în zilele de 18 și

Combinatul minier ,,______ __
orașul Gura Humorului, s-au desfă
șurat lucrările consfătuirii pe țară 
cu tema „Realizări și perspective în 
domeniul protecției și securității 
muncii în industria minieră". Con
sfătuirea a reunit cadre de condu
cere ale forurilor de resort, ingineri 
și specialiști din principalele centre 
miniere, cercetători de la institutele 
de proiectări și cercetări miniere.

*
Vineri după-amiază a avut loc la 

sediul A.D.I.R.I. o masă rotundă con
sacrată actualității culturale chiliene. 
A participat ziarista Virginia Vidai, 
redactor la cotidianul „El Siglo".

Au fost prezenți oameni de știință 
și cultură, 
Ministerul 
riști.

numirii sale in

19 noiembrie, la 
„Suceava" din

funcționari superiori din 
Afacerilor Externe, zia-

promova-centrale olandeze pentru .
rea comerțului, au fost primiți, vi
neri dimineața, de Pretor Popa, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior. Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
comerțului reciproc, colaborarea e- 
conomică dintre România și Olanda.

In cursul după-amiezii oaspeții 
olandezi au părăsit Capitala.

(Agerpres)

al României
Numirea noului ambasador

★
delegației comerciale 
’ " ‘ Van

Camerei
Membrii

olandeze, condusă de Sidney 
der Bergh, președintele

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Aurel Ardeleanu a fost nu
mit în calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Republi
ca Zambia, în locul tovarășului Ion 
Drînceanu.

(Agerpres)

la 
al

HANOI 19 (Agerpres).. — Truong 
Chinh, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale, l-a primit pe Constantin 
Băbeanu, ambasadorul Republicii! 
Socialiste România la Hanoi, cu oca-« 
zia plecării sale definitive din Re
publica Democrată Vietnam. Cu a- 
cest prilej a avut loc o convorbire 
tovărășească.

Ambasadorul român a oferit, la 17 
noiembrie, un cocteil cu ocazia în
cheierii misiunii sale în R.D. Viet
nam. Au participat Hoang Quoc Viei, 

al Partidului celor 
Vietnam, președin- 

Executiv al Federa- 
Tue,

vor crește, comparativ cu cincinalul 
trecut, cu 46 la sută. Aceasta este cea 
mai mare creștere a fondurilor pentru 
știință din istoria țării.

Un instrument important în reali
zarea țelurilor și direcțiilor funda
mentale ale dezvoltării social-eco- 
nomice a Poloniei — se subliniază în 
directive — îl constituie comerțul ex
terior și colaborarea economică și 
tehnico-științifică cu alte țări, în pri
mul rînd cu țările socialiste — un 
accent deosebit punîndu-se, în a- 
ceastă direcție, pe realizarea progra
mului complex al C.A.E.R. — pre
cum și cu statele capitaliste dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare.

Ca urmare a progreselor multilate
rale ce se prevăd a fi realizate, sa
lariul real al oamenilor muncii ur
mează să crească, în medie, pînă in 
1975 cu 17—18 la sută, iar venitul na
țional cu 38—39 la sută.

Un capitol important al proiectului 
de directive se referă la creșterea 
continuă a rolului conducător al par
tidului. „Consolidarea rolului condu
cător al partidului ca forță conducă
toare, ce stimulează și organizează 
societatea noastră, este o sarcină deo
sebit de importantă și o îndatorire a 
tuturor membrilor de partid" — se 
subliniază în directive.

Directivele au fost primite eu 
un interes deosebit de către oamenii 
muncii. Muncitori, țărani, ingineri, 
tehnicieni, oameni de știință, repre
zentanți ai vieții economice, științifice 
și culturale, prin intermediul presei, 
posturilor de radio și televiziune, în 
adunări din întreprinderi și instituții, 
pe cartiere, în scrisori șl mesaje a- 
dresate conducerii partidului își ex
primă deplina adeziune la sarcinile 
mari trasate prin acest document, 
venind, totodată, cu propuneri con
structive, in așa fel încât programul de 
activitate al partidului, ce urmează a 
fi aprobat de Congres, să fie cît mai 
judicios fundamentat, să răspundă cît 
mai bine cerințelor obiective de dez
voltare armonioasă a țării pe calea 
socialismului.

Au mai rămas puține zile pînă 
deschiderea lucrărilor Congresului 
6-lea al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, eveniment de o deosebită 
însemnătate și cu o semnificație pro
fundă in viața comuniștilor, a între
gului popor al Poloniei prietene. In 
această etapă se apropie de sfirșit 
conferințele voievodale care au ales 
delegații la Congres. 1815 delegați, 
reprezentanți ai celor peste 2 700 000 
de membri și candidați de partid din 
Polonia, se vor întruni la 6 decem
brie la Varșovia pentru a lua în 
dezbatere programul de dezvoltare 
socialistă multilaterală a Poloniei 
pînă în 1975. Timp de aproape trei 
luni, Directivele privind dezvoltarea 
socialistă continuă a Republicii Popu
lare Polone, aprobate de plenara C.C. 
al P.M.U.P., au fost supuse unei largi 
dezbateri democratice în toate orga
nizațiile de partid, în toate colectivele 
de muncă, asigurindu-se, practic, 
consultarea întregului popor.

„Principala sarcină a Congresului 
al 6-lea o constituie trasarea direc
țiilor și sarcinilor dezvoltării social- 
economice a țării, rezultînd din ne
cesitățile și posibilitățile actuale și 
de perspectivă, care să asigure acce
lerarea progresului țării" —- se spune 
în directive.

Avînd în vedere că realizarea sco
purilor de dezvoltare multilaterală a 
economiei este condiționată de pro
gresele în dezvoltarea continuă a in
dustriei, directivele prevăd extinde
rea procesului de industrializare a 
țării, ca singura cale pentru asigu
rarea unor condiții de viață mai bune 
populației. Se prevede ca valoarea 
globală a cheltuielilor de investiții să 
crească cu circa 42 la sută în raport 
cu cincinalul trecut. Producția indus
trială urmează să crească cu 48—50 
la sută, în timp ce ritmul de dezvol
tare a producției agricole va fi de 
ordinul a 18—21 la sută. Creșteri im
portante se prevăd pentru sectoarele 
construcțiilor de mașini — cu a- 
proape 70 la sută, chimie — cu circa 
60 la sută și în domeniul construc
țiilor de locuințe — circa 56 la sută. 
Directivele subliniază necesitatea mo
dernizării continue a producției, a- 
sigurării unei legături strînse între 
știință, tehnică și producție, trasînd 
pentru fiecare sector de activitate 
sarcini concrete, precise, pe baza ne
cesităților și posibilităților reale.

Noile direcții ale dezvoltării teh- 
nico-științifice presupun eforturi sus
ținute pentru a se ține pasul cu pro
gresele obținute în aceste domenii pe 
plan mondial. Cheltuielile de inves
tiții alocate pentru știință, prevă
zute în proiectul planului cincinal,

OPINIA PUBLICA DIN JAPONIA CERE

Garanții clare privind
TENIS DE MASA (feminin)

denuclearizarea OkinaweiEpilog la sezonul ciclistPROGRESUL
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MÎINE, ÎN CAPITALA

IN EDITURA POLITICA AU APARUT

Reînnoiți-vă abonamentul
pentru anul 1972 la ziarul

Abonamentele se primesc la toate oficiile și agențiile P.T.T.R. de 
la orașe și sate, factorii poștali, difuzorii de presă din întreprinderi 
și instituții

Echipele campioane de tenis 
de masă ale Ungariei și Româ
niei — Epitok Budapesta și, res
pectiv, Progresul București — 
s-au întîlnit aseară în sala Pro
gresul din Capitală într-o atrac
tivă confruntare oficială, con
ți nd pentru sferturile de finală 
ale C.C.E. Calificarea în semifi
nalele importantei competiții 
europene de club —. „țintă", in 
egală măsură, pentru sportivele 
respective — a presupus, cum 
era și de așteptat, dispute ex
trem de aprige, o concentrare 
epuizantă pentru fiecare punct, 
în fiecare set, în fiecare parti
dă. Echipa bucureșteană a con
tat în primul rînd pe forma, pe 
marea experiență a Măriei Ale
xandru, oricum superioară celor 
mai bune componente ale for
mației budapestane : Hernadi 
Agnes și Voros Gabriela — ce 
fac parte din lotul reprezentativ 
maghiar.

Așa cum se anticipa, Maria A- 
lexandru a adus echipei sale ma
ximum de puncte ce i-a fost po
sibil — 3 — învingindu-le pe 
rînd pe Hernadi (2—0), Voros 
(2—0) și Zongor (2—0). Celelal
te două puncte le-au realizat 
Doina Zaharia (2—1 cu Zongor) 
și Mariana Baciu (2—1 cu Her
nadi). Echipa budapestană a 
cîștigat două puncte, prin Her
nadi (2—1 cu Zaharia) și Voros 
(2—0 cu Baciu). Rezultat final : 
5—2 pentru Progresul, care s-a 
calificat în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni".

Conform obiceiului — impus, se 
înțelege, de starea vremii — anul 
competițional la ciclism se încheie cu 
campionatul național de ciclocros. In 
ultimele săptămîni, alergătorii noștri, 
indiferent dacă sînt specialiști ai 
probelor de șosea sau ai celor de 
velodrom, și-au continuat activitatea, 
antrenindu-se sau participînd la con
cursuri pe teren variat (pe sau ală
turi de bicicletă), după cum ii obliga 
traseul sau regulamentul întreceri
lor. De altfel, acest gen de alergare 
combinată este pentru cicliști extrem 
de util, iar pentru spectatori — pri
lej de a-i revedea pe favoriții lor 
în întreceri, oarecum sui-generis.

în decursul anilor, ciclocrosul la 
noi i-a avut ca principali protago
niști cînd pe alergătorii de șosea, 
cînd pe velodromiști. De cîtăva vre
me însă, lideri ai acestui gen I de 
probă sînt pjstarzii. Acum doi ani, 
spre exemplu, campion a fost George 
Negoescu (Steaua), care, și acum un 
ah, a contat în lupta pentru titlu (el 
s-a clasat totuși pe locul secund, 
campion devenind dinamovistul V. 
Selejan). După cum apreciază spe
cialiștii — și în acest an șansele 
cele mai mari la cucerirea tricoului 
de campion le are tot George 
goescu. Antrenorul său este bine
cunoscutul Iulian Gociman 
el însuși multă vreme campion 
de ciclocros). Un concurent serios al 
ciclistului de la Steaua este D. Stan-

Ne-
(fost

* * „FORMAREA Șl 
PERFECȚIONAREA CA
DRELOR DE CONDUCE-

* * RELAȚIILE IN
TERNAȚIONALE ALE 
ROMÂNIEI ÎN DOCU
MENTE

Costin Murgescu : „E-
CHIPA DE CONDUCERE

ca (Voința București), creditat acum 
doi ani cu un meritoriu loc doi, iar 
in această toamnă cu bune rezultate. 
Așadar, in 1971 din nou la start — 
cu principalele șanse — campionul 
și vicecampionul din 1969. Cine va 
cîștiga ? „Știu că George Negoescu 
apare ca mare favorit, dar și elevul 
meu, care s-a pregătit foarte serios, 
are șansele lui. Să așteptăm cursa" 
— ne spunea, despre D. Stanca, neo
bositul său antrenor Al. Someșan.

Secretarul general al federației, A. 
Balaș, ne-a comunicat ieri că, în afa
ra cicliștilor bucureșteni (de la Di
namo, Steaua, Voința, Olimpia etc), 
la start vor mai fi prezenți alergători 

. (seniori și juniori) din Cluj, Ploiești, 
Plopeni, Baia Mare, Brașov etc. Tra
seul 
tive 
sura 
km,
pentru juniorii mici 10 km. De fapt, 
este vorba de parcurgerea repetată 
a unui circuit de 2 km (teren variatl, 
circuit ce va fi stabilit abia în di
mineața cursei, urmînd deci a fi 
parcurs „la prima vedere". Concu- 
renții sînt convocați la 
spectatorii la ora 9,30 
startul în prima probă.

— situat în incinta bazei spor- 
Metalul (Pantelimon) — va mă- 
în total, pentru seniori 24 de 

pentru juniorii mari 16 km, iar

ora 9, iar... 
cînd se dă

I. D,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în turneul internațional mascu

lin de volei (rezervat selecționatelor 
studențești) de la Praga, reprezenta
tiva Cehoslovaciei a întrecut cu sco
rul de 3—1 (15—5, 13—15, 15—11,
15—7) echipa Politehnica Galați. In 
celelalte două jocuri ale zilei, selec
ționata R. D. Germane a dispus cu 
3—0 (15—8, 15—6, 15—9) de formația 
Ungariei, iar echipa U.R.S.S. a învins 
cu 3—0 (17—15, 15—12, 15—7) repre
zentativă Bulgariei.'

IN UNITĂȚILE ECONO 
MICE"

Edwin Glciser: STATE
LE MICI Șl MIJLOCII 
ÎN RELAȚIILE INTER
NAȚIONALE

C. lacobovici-Boldișor 
„METODE MODERNE 
DE DETERMINARE Șl 
ANALIZĂ A PREȚULUI 
DE COST

IosM DUMITRAȘCU
Varșovia

In legătură

la frontiera
19 (Agerpres). — într-o 

adresată secretarului gene-

membru al d.C. 
ce Muncesc din 
fele Comitetului 
ției (sindicatelor, Phan Trong 
membru al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, ministrul 
transporturilor, Nguyen Khanh Toan, 
președintele Comitetului de științe 
sociale, Hoang Van Tien, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne, miniștrii comerțului exterior, co
merțului interior, educației, alte ofi
cialități vietnameze. Au luat parte 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la Hanoi.

peru Noi măsuri
ale guvernului privind 
întărirea controlului
de stat in economic
LIMA 19 (Agerpres). — Guvernul 

peruan a hotărit ca licența de im
port a produselor chimice, îngrășă
mintelor, liîrtiei de scris și cimen
tului să revină, în exclusivitate, sta
tului. De asemenea, guvernul peruan 
a hotărit ca toate operațiile privind 
producerea și comercializarea oțelu 
lui, ca și planurile de investiții in 
acest domeniu, să fie trecute în com
petența întreprinderii de stat nou 
create „Siderperu". Intr-un viitor 
apropiat, s-a anunțat la Lima, ur
mează să se creeze încă două între
prinderi de acest fel in localitățile 
Nazca. și Talara.

cu situația

indo-pakistaneză

Patinoarul Floreasca din Ca
pitală va găzdui mîine, cu înce
pere de la ora 8, un interesant 
concurs de masă la patinaj vi
teză, rezervat elevilor (băieți și 
fete) între 7 și 14 ani. Competi
ția, care are drept scop popu
larizarea acestui sport in rîndu- 
rile școlarilor, va depista ele
mente dotate pentru practicarea 
patinajului viteză la nivel de 
performanță. Organizatorii (Clu
bul sportiv școlar, în colaborare 
cu M.C.I.—I.D.M.S.) vor oferi 
primilor clasați în fiecare probă 
(50 și 100 m viteză) premii în 
obiecte sportive.

• La Viena, în cadrul preliminarii
lor turneului olimpic de fotbal, s-au 
Întîlnit selecționatele Austriei și 
U.R.S.S. Victoria a revenit fotbaliș
tilor sovietici cu scorul de 1—0 (0—0) 
prin golul înscris de Andriașin în 

75. î.i urma acestei victorii 
calificată 
Olimpice

minutul 73. In
echipa U.R.S.S. este virtual 
în turneul final 
de la Miinchen.

din Ciudad de Mexico, ciclistul danez 
Ole Ritter a stabilit un nou record 
mondial pe distanța de 100 km cu 
timpul de 2h 14’02”51/100. Vechiul re
cord era de 2h 18’43”G/10 și aparți
nea din luna septembrie a acestui an 
compatriotului său Joern Lund.

• în ziua a patra a turneului in
ternațional <le handbal (juniori) de 
la Trinec, selecționata României a 
întîlnit formația Poloniei, cu care a 
terminat la egalitate : 14—14 (6—10). 
Echipa U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 24—17 (13—8) reprezentativa
Bulgariei. în celelalte partide s-au 

următoarele rezultate : 
— Cehoslovacia (B) 
Cehoslovacia (A) — 
(9-6).

înregistrat 
R.D. Germană 
12—9 (6—5) ; 
Ungaria 18—14

al Jocurilor

ele masăde tenis
sosit la Roma ve- 
unde a participat 
internaționale ale

Albert

• Selecționata 
a It.P. Chineze a 
nind de la Paris, 
la campionatele 
Franței. După cum s-a mai anunțat, 
jucătorii chinezi vor susține timp de 
10 zile mai multe întilniri amicale 
la Roma, Torino, Cagliari și Milano. 
După acest turneu, echipa R.P. Chi
neze va pleca la Londra.

• La „Royal 
dra continuă turneul 
petiției internaționale 
cu „Cupa Dewâr". Francezul Georges 
Goven l-a învins cu 6—1, 7—5 pe chi
lianul Jaime Filoll, englezul Gerald 
Battrick l-a întrecut cu 6—0. 6—4 pe 
compatriotul său John de Mendoza, 
iar Bob Hewitt (Republica Sud-Afri- 
cană) a dispus cu 6—3, 6—3 de S. 
Matthews (Anglia).

Hair din Lon- 
final al com- 

de tenis dotate

• Cu prilejul unei tentative efec
tuate pe pista velodromului olimpic

• Echipa de rugbi a Australiei 
și-a început turneul in Franța, ju- 
cind la Strasbourg cu reprezentativa 
Franței. Jocul a revenit francezilor 
cu scorul de 7—6 (3—3).

TOKIO 19 — Corespondentul Ager
pres, FI. Țuiu, transmite : începînd 
de vineri dimineața, la Tokio și în 
întreaga Japonie se desfășoară largi 
acțiuni de protest împotriva .votării 
forțate în Comitetul pentru Okinawa 
al Camerei Reprezentanților a acor
dului de retrocedare a insulei. Ac
țiunea Partidului liberal-democrat, de 
guvernămînt, de a supune la vot, pe 
neașteptate, acordul și de a forța 
aprobarea lui în comitet, a stîrnit 
nemulțumirea profundă a partidelor 
opoziției și maselor largi populare, 
ce se opun acordului, întrucît acesta 
nu stipulează garanții clare privind 
denuclearizarea Okinawei după reali- 
pirea insulei la Japonia.

In primele ore ale dimineții, au 
declanșat greve de cite o oră sau 
două membrii a 44 de uniuni sin
dicale și 170 de sindicate din prin
cipalele companii de cale ferată par-

ticulare din Tokio, Osaka și Fukuoka, 
mobilizind, în acest scop, peste două 
milioane de muncitori, cărora li s-au 
alăturat lucrătorii de 
metro și autobuze din 
Nagoya și alte orașe 
gului.

Posturile de radio 
anunță că vineri au avut loc mani
festații de protest împotriva acordu
lui in 875 de locuri din capitală și 
în toate cele 46 de prefecturi ale 
țării. In parcul Yoyogi, de pe colinele 
fostului sat olimpic, a avut loc un 
mare miting organizat de Partidul 
Comunist Japonez și Partidul Socia
list Japonez, la care au participat 
peste 125 000 de persoane. După cum 
scriu ziarele, atmosfera din Tokio, 
în aceste zile, amintește de marile 
demonstrații din 1960, cînd au avut 
loc vaste acțiuni împotriva Tratatu
lui de securitate japono-american.

pe liniile de 
Tokio, Osaka, 
ale ârhipela-

și televiziune

DELHI 
scrisoare 
ral al O.N.U., U Tliant, ca răspuns 
la mesajul prin care acesta și-a ofe
rit bunele oficii pentru aplanarea 
stării conflictuale 
indo-pakistaneză,
Indira Gandhi a afirmat că măsurile 
adoptate de țara sa „sînt în întregi
me defensive" și că „India nu dorește 
să provoace un conflict armat cu Pa
kistanul", informează agenția In- 
dinfo.

Premierul indian a expus, totodată, 
în scrisoare cunoscuta poziție a gu
vernului său față de situația din Pa
kistanul răsăritean.

de la frontiera 
primul ministru

★

RAWALPINDI 19 (Agerpres). — 
Pakistanul și India.au convenit să a- 
corde libertate de deplasare membri
lor misiunilor diplomatice indiene și 
pakistaneze acreditate la Rawalpindi 
și, respectiv, la Delhi — anunță a- 
genția France Presse. în urma aces
tui acord, relevă agenția, un prim 
grup de 12 membri ai înaltei comi
sii pakistaneze in India a sosit, joi, 
Ia Karaci, iar membri ai înaltei oo- 
misii indiene în Pakistan au plecat la 
Delhi.

Un prim acord privind deplasarea

0 întîlnire sub semnul dezvoltării continue
a prieteniei și colaborării frățești

(Urmare din pag. I)
noastre a găsit un cadru fertil prin 
așezarea acestor relații pe temelia 
trainică a unei riguroase respectări 
a principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității de
pline in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești, al drep
tului fiecărei țări de a-și rezolva 
problemele construcției socialiste așa 
cum consideră mai adecvat, potrivit 
condițiilor sale specifice. Tocmai pe 
această bază fertilă relațiile româno- 
iugoslave au cunoscut o asemenea 
dezvoltare continuă îneît. pot fi apre
ciate ca un model al rodniciei co
laborării între două țări socialiste.

Este un adevăr incontestabil că in 
anii din urmă relațiile de colaborare 
româno-iugoslave s-au impus printr-o 
creștere susținută, prin stabilitatea, 
multiplicarea și adincirea lor, pe cele 
mai diverse planuri — politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural, tu
ristic etc. Stă mărturie bilanțul bo
gat al numeroaselor acorduri econo
mice, ritmul ridicat de dezvoltare a 
schimburilor reciproce.

Succesele dobîndite de România și 
Iugoslavia în dezvoltarea potențialu
lui lor industrial și tehnico-științific 
au oferit și oferă neîntrerupt noi pre
mise pentru lărgirea și diversificarea 
formelor și modalităților de coopera
re. Grandios arc de beton și lumină 
peste Dunăre, complexul hidroenerge
tic de la Porțile de Fier — elocventă 
confirmare a geniului creator al ce
lor două popoare — reprezintă, în 
acest sens, un exemplu de conlucrare 
fructuoasă.

In același timp, intensificarea 
schimburilor tehnico-științifice, cul- 
tural-artistice contribuie la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la întări
rea prieteniei dintre popoarele ro
mân și iugoslav.

Factorul hotărîtor al intensificării 
colaborării româno-iugoslave îl re
prezintă prietenia și solidaritatea 
dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia — intre care s-au statornicit 
și cunosc o continuă dezvoltare 
relații tovărășești, profund principia
le, întemeiate pe încredere, pe stimă 
și respect reciproc, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar. Intensificarea relațiilor din
tre partidele noastre, schimburile de 
experiență la diferite niveluri pe li
nie de partid, pe linia organizațiilor 
sindicale, de tineret, a altor organi
zații obștești, oferă posibilitatea am
belor părți de a cunoaște și studia 
experiența pozitivă acumulată în con
strucția socialistă, de a prelua ceea 
ce este aplicabil la condițiile concre
te ale fiecărei țări.

Sîntem convinși că pornind de la a- 
semenea trainice premise cum este 
actualul stadiu al relațiilor reciproce 
și înscriindu-se într-un asemenea 
cadru fertil, apropiatele convorbiri 
dintre cei doi conducători de partid 
și de stat vor da un nou impuls re
lațiilor româno-iugoslave. Aceasta co
respunde intereselor ambelor țări și 
popoare de a dezvolta colaborarea 
dintre ele pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural, potrivit posibili
tăților crescînde pe care le oferă 
succesele înregistrate în construcția 
socialistă.

Totodată, așa cum a intrat în tra
diție, cu ocazia convorbirilor la nivel 
inalt româno-iugoslave vor fi exami
nate pe lingă problemele bilaterale 
și o serie de probleme internaționa
le de interes reciproc. Intre acestea, 
un loc important îl vor ocupa, desi
gur, problemele securității europene, 
ambele țări fiind deopotrivă intere
sate în instaurarea pe continentul 
nostru a unei atmosfere de destindere 
și securitate, care să favorizeze con
lucrarea pașnică între toate statele, 
îneît fiecare popor să-și poată consa
cra în liniște eforturile progresului 

■ material și spiritual, la adăpost de 
orice acte de folosire a forței sau de 
amenințare cu folosirea forței. In a- 
celași timp, esțe știut că cele'două țări 
sînt vital interesate în instaurarea în 
zona balcanică a unui climat de bună 
vecinătate, colaborare, în trans
formarea Balcanilor într-o zonă a pă
cii și înțelegerii, lipsită de arme nu
cleare. România și Iugoslavia s-au 
manifestat și se manifestă activ, con
secvent, în acest scop, adueîndu-și o 
importantă contribuție la realizarea 
acestui deziderat, prin numeroase 
inițiative.

Sub aceste auspicii favorabile vor 
începe peste cîteva zile convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito. Opinia publică din 
țara noastră salută cu căldură, din 
toată inima, acest important eveni
ment, care va contribui în mod cert 
la continua dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-iu- 
goslavă, în interesul ambelor popoa
re, al cauzei păcii și socialismului.

RAWALPINDI 19 (Agerpres). —
Intr-un mesaj adresat națiunii, pre
ședintele Pakistanului, generalul 
Yahya Khan, s-a pronunțat în fa
voarea unor relații de bună vecină
tate cu India. „India și Pakistanul 

• și-au risipit prea mult timp ener- 
, gia și resursele înarmîndu-se una 

contra alteia. Aceste resurse ar fi 
trebuit să fie folosite pentru valori
ficarea roadelor independenței celor 
două țări". a subliniat șeful statului 
pakistanez în mesajul său, reluat de 
agenția France Presse. Președintele 
Yahya Khan a cerut refugiaților pa
kistanezi aflați în prezent în India 
să se înapoieze în țară. El a solicitat 
sprijinul Națiunilor Unite în vederea 
asigurării întoarcerii rapide a refu
giaților în Pakistan.

*

membrilor celor două misiuni diplo
matice a intervenit între părți in 
luna septembrie, fără însă a, fi apli
cat.

ANGLIA

in creștere
— DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 

ȘI PÎNA ÎN PREZENT NU
MĂRUL ȘOMERILOR A 
CRESCUT CU 365 000

LONDRA 19 — Corespondentul
nostru, N. Plopeanu, transmite : Nu
mărul șomerilor în Anglia a crescut 
cu 40 000, apropiindu-se astfel de un 
milion. Datele oficiale publicate la 
Londra nu cuprind însă decît pe cei 
fără lucru care s-au înregistrai, 
la birourile de plasare a forței de 
muncă ; după cum scrie săptămîna- 
Iul laburist „Labour Week", numă
rul real al șomerilor în Anglia este 
de 1 250 000. Regiunile cele mai lo
vite de șomaj sînt Irlanda de Nord, 
Scoția și Țara Galilor. Comitate altă
dată prospere din nord-vest, Midd- 
land sau sud-est anunță, de la o lună 
la alta, îngroșarea armatei șomerilor.

Joi dimineața, ziarele au publicat 
știri despre noile perspective de con
cedieri. „Financial Times" scrie ca 
„British Aluminium" își va reduce 
forța de muncă cu 10 la sută. . La 
riadul său, „Guardian" informează 
despre „închiderea pînă la începutul 
anului viitor a complexului siderur
gic Balfour-Davins". Toate acestea 
determină ziarul să afirme că „nu
mai un miracol economic ar .putea 
opri ca luna viitoare numărul șome
rilor să nu depășească cifra de 
1 000 000".

De la începutul acestui an și pină 
în prezent, numărul șomerilor a cres
cut în Anglia cu 365 000. Intr-o de
clarație a lui Victor Feather, secretar 
general al Congresului sindicatelor 
britanice, se arată că toate cifrele sini 
de-a dreptul șocante. Presa britanică 
exprimă temeri că dacă guvernul nu 
va întreprinde măsuri urgente pen
tru înviorarea iconomiei, s-ar putea 
ca anul viitor numărul 
înregistreze un curs la 
ținut ca și in acest an.

După cum se știe, ___  ...
protest împotriva creșterii șomajului, 
sindicatele au organizat o „lună de 
protest", care se va încheia la 24 no
iembrie. printr-o mare demonstrație 
la Londra.

șomerilor să 
fel de sus-

în semn de

India.au
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viața internațională
i'AllilOȚII KHMERI 

LA 8 KM 
DE PNOM PENH
PNOM PENH 19 (Agerpres). — Si

tuația militară a administrației de la 
Pnom Penh continuă să se agraveze. 
După cum anunță agențiile interna
ționale, în decursul ultimelor zile, 
forțele patriotice khmere de rezisten
tă au lansat atacuri fulgerătoare a- 
supra unităților regimului Lon Noi, 
frontul luptelor apropiindu-se pînă 
la 8 km _ de capitală. Patrioții conti
nuă presiunea puternică asupra aero
portului Pohentong din capitala cam- 
bodgiană.

Totodată, continuă acțiunile forțe
lor khmere de rezistență pe întreg 
teritoriul țării. în noaptea de 
miercuri spre joi, orașul Prey Veng, 
situat la circa 35 km est de Pnom 
Penh, a fost puternic bombardat cu 
rachete și tunuri.

Comuniștii itaiieni
- solidari eu lupta 

poporului vietnamez!
ROMA 19. — Corespondentul A- 

gerpres, transmite : Ziarul „Unita" 
anunță că la Paris a avut loc o 
întilnire între o delegație a Partidu
lui Comunist Italian, condusă de En
rico Berlinguer, secretar general ad
junct al P.C.I., cu ministrul Xuan 
Thuy, șeful delegației R. D. Vietnam, 
și cu Nguyen Van Thien, adjunctul 
șefului delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Vietnamului de 
Sud, la tratativele de la Paris, privind 
Vietnamul. Cu acest prilej, tovarășul 
Berlinguer a reafirmat solidaritatea 
deplină a comuniștilor italieni cu 
lupta Republicii Democrate Vietnam 
și a tuturor patrioților vietnamezi 
împotriva continuării agresiunii ame
ricane.

COOPERAREA INDUSTRIALĂ 
-FACTOR STIMUIATOR 

PENTRU COMERJUL EUROPEAN
GENEVA 19 (Agerpres). — La 

Palatul Națiunilor din Geneva con
tinuă lucrările sesiunii a XX-a a 
Comitetului pentru dezvoltarea co
merțului.
Numeroși delegați au subliniat im

portanța deosebită pe care o prezintă 
cooperarea industrială pentru stimu
larea și diversificare^ comerțului pe 
plan european.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ro
mân, Victor Aldea, a relevat lărgirea 
cooperării industriale dintre Româ
nia și țările membre ale Comisiei e- 
conomice pentru Europa, pe baza 
respectării independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi și avantajului reciproc. Vorbi
torul a subliniat necesitatea de a se 
elabora un ghid privind redactarea 
contractelor relative la cooperarea 
industrială, care ar ușura încheierea 
tranzacțiilor în acest domeniu. El a 
reliefat utilitatea construirii unui 
centru de cooperare industrială, în 
cadrul Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

Liniile directoare fundamentale ale 
politicii externe a țării noastre, ex
tinderea și adîncirea prieteniei și co
laborării cu toate țările socialis
te frățești, diversificarea conlucră
rii cu tinerele state independen
te, dezvoltarea relațiilor cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire, în spiritul coexistenței pașnice, 
și-au găsit expresii elocvente și în 
manifestările consemnate în bogatul 
calendar al acestei săptămîni.

Ca fapte grăitoare pentru preocu
parea României de a da un conținut 
tot mai fructuos raporturilor strînse 
cu toate statele socialiste, de a in
tensifica neîncetat colaborarea eco
nomică. cooperarea în producție, în 
știință și tehnică se înscriu pre
zența simultană Ia Moscova și Phe
nian a doi dintre vicepreședinții Con
siliului de Miniștri, în timp ce la 
București se afla ministrul comerțu
lui exterior al U.R.S.S. Sînt întîl
niri prietenești, cu caracter de lucru, 
în care satisfacția față de progresele 
realizate pînă în prezent se îmbină 
cu concluziile pozitive privind posi
bilitățile de a adinei și pe mai de
parte colaborarea româno-sovietică și, 
respectiv, româno-coreeană, în cele 
mai felurite domenii ale economiei, 
— așa cum se desprinde și din preve
derile concrete ale protocolurilor 
semnate cu aceste prilejuri. Creșterea 
însemnată stabilită pentru 1972 a 
volumului de schimburi cu U.R.S.S., 
principalul partener comercial al ță
rii noastre, depășirea — prin pro
tocolul semnat la București — a 
prevederilor menționate pentru acest 
«an în Acordul comercial de lungă 
durată, astfel incit pentru prima oară 
este întrecut nivelul de un miliard 
de ruble, oglindesc în mod conclu
dent cursul ascendent și diversifica
rea relațiilor reciproce de colaborare 
economică dintre Republica Socia
lists România și Uniunea Sovietică, 
dau expresie prieteniei frățești dintre 
popoarele român și sovietic.

în aceeași direcție, a întăririi, pe 
planuri multiple, a prieteniei și co
laborării, se înscrie și anunțata vizită 
în țara noastră a președintelui Iugo
slaviei, Iosip Broz Tito, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con- 
firmînd încă o dată continuitatea siste
matică și caracterul atît de fructuos 
al contactelor și consultărilor româ- 
no-iugoslave la cel mai înalt nivel ; 
aceluiași proces larg i se încadrează 
și apropiata vizită în România a mi
nistrului de externe al R. P. Ungare. 
Asemenea evoluții sînt salutate cu 
sentimente de satisfacție de către po
porul român, ele fiind de natură să 
întărească și mai mult relațiile de 
prietenie și bună vecinătate, în con
cordanță cu interesele reciproce și re-

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

belgrad Ședința comună

a Prezidiului R. S. F. I.

și a Consiliului Executiv Federal
BELGRAD 19 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Taniug, la 
Belgrad a avut loc vineri, sub con
ducerea președintelui Iosip Broz 
Tito, ședința comună a Prezidiului 
R.S.F.I. și a Consiliului Executiv Fe
deral.

La ședință au participat Mialko 
Todorovicî, președintele Adunării Fe
derale, Stane Dolanț, președintele in 
funcțiune al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Dușan Petrovicl, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii sindicatelor din Iugoslavia și 
președinții tuturor consiliilor execu
tive republicane și provinciale.

Președintele Iosip Broz Tito a pre
zentat o informare cu privire la re-

Convorbirile dintre reprezentanții 
celor două state germane

BERLIN 19 — Corespondentul nos
tru, Șt Deju, transmite : La 18 și 19 
noiembrie, a avut loc cea de-a 29-a 
rundă a convorbirilor între reprezen
tanții guvernelor R. D. Germane și 
Republicii Federale a Germaniei. De
legația R.D.G. a fost condusă de se
cretarul de stat la Consiliul de Mi
niștri, Michael Kohl, iar delegația 
R.F.G. de secretarul general al Can
celariei federale, Egon Bahr.

Comunicatul dat publicității men-

BONN Congresul extraordinar 
al Partidului Social-Democrat

BONN 19 (Agerpres). — în refe
ratul introductiv prezentat la Con
gresul extraordinar al Partidului So
cial-Democrat din R. F. a Germaniei, 
cancelarul Willy Brandt, președintele 
acestui partid, a apreciat ca obiec
tive importante ale politicii externe 
viitoare față de Răsărit și față de 
Occident ratificarea tratatelor înche
iate de R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia, 
precum și încheierea unui tratat cu 
Cehoslovacia. O caracteristică impor
tantă a anului viitor, a spus vorbi
torul, o vor constitui eforturile pen
tru reglementarea relațiilor cu R. D. 
Germană. Ca o altă perspectivă de 
viitor, cancelarul a relevat pregă
tirea păcii în Europa printr-o confe
rință europeană de securitate și coo
perare, subliniind în mod expres ne
cesitatea participării la o asemenea 
conferință a S.U.A. și Canadei.

La congres a rostit o cuvîntare și 
Karl Schiller, ministrul economiei și 
finanțelor, care a menționat ca obiec
tive ale politicii economice a gu
vernului în anul viitor apărarea Re
publicii federale de focarul inflațio
nist, atenuarea ritmului de creștere 
a prețurilor și asigurarea folosirii 
complete a brațelor de muncă. El a 
subliniat că economia „trebuie încă 
să elimine o infecție inflaționistă cît 
se poate de supărătoare".

prez'entînd, totodată, contribuții con
crete la cauza generală a apropierii 
și unității țărilor socialiste.

înfăptuind consecvent această linie, 
România își extinde, în același timp, 
relațiile cu toate statele, indiferent de 
orînduirea socială, de dimensiunile 
geografice sau potențialul uman și 
material, clădind aceste raporturi pe 
acele valori, principii și norme de 
drept și morală internațională, care 
reprezintă unicul fundament al în
scăunării unui climat de înțelegere și 
încredere pe arena mondială. Comu
nicatele comune la încheierea vizitelor 
în țara noastră a premierului Re
publicii Singapore și a ministrului e- 
conomiei și finanțelor al Franței sînt 
documente care concretizează, în 
mod grăitor, această orientare. Ace
luiași cadru 1 se circumscriu și con

CRON/Cd /NT6/?M477OfiMM
vorbirile purtate la Paris de ministrul 
afacerilor externe al României. 
Vizitele în Austria și Japo
nia, ale unor delegații ale Marii 
Adunări Naționale completează con
tururile politico-geografice ale unui 
dialog ce își lărgește mereu aria de 
cuprindere și care urmărește consoli
darea procesului de destindere, sta
tornicirea unor relații internaționale 
de stimă și respect reciproc.

Adăugîndu-se interesului față de o- 
pera istorică pe care o realizează po
porul român prin edificarea unei so
cietăți noi, moderne, multilate
ral dezvoltate, promovarea unei 
astfel de politici externe ridică pe 
cote tot mai înalte prestigiul Ro
mâniei socialiste pe meridianele 
lumii. Mărturii concludente ale a- 
cestui interes și acestui prestigiu le 
constituie și apariția, la scurte in
tervale de timp, în R.F.G. și in 
Brazilia, a unor Volume cuprinzînd 
ample selecții din cuvîntările, arti
colele și interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care se adaugă 
unui șir de apariții similare în nu
meroase alte țări. Mesajul de pace 
și colaborare pe care poporul ro
mân, prin glasul exponentului său 
cel mai autorizat, îl adresează celor
lalte popoare, se face astăzi auzit 
în tot mai multe colțuri ale lumii.

★

„Un moment istoric in viața Na
țiunilor Unite" : așa a fost caracte- 
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centele vizite pe care le-a făcut în 
S.U.A. și Canada, la convorbirile pe 
care le-a purtat în Marea Britanie, 
precum și în legătură cu vizitele fă
cute anterior in Iran, India și Repu
blica Arabă Egipt.

Aprobînd expunerea și aprecierile 
președintelui republicii — menționea
ză agenția — Prezidiul R.S.F.I. șl 
Consiliul Executiv Federal au rele
vat că rezultatele vizitelor în aceste 
țări reprezintă o contribuție însem
nată la colaborarea bilaterală, pe 
multiple planuri și la politica men
ținerii păcii și stabilității în lume, pe 
baza colaborării echitabile și respec
tului reciproc între state.

ționează că, în mai multe domenii 
esențiale, s-au obținut progrese. In 
cursul celei de-a 29-a întîlhiri, repre
zentanții celor două state germane 
au discutat despre încheierea unui 
tratat privind transporturile între 
R. D. Germană și Republica Fede
rală a Germaniei și a unui tratat 
privind transportul de tranzit.

Următoarea întilnire a fost fixată 
pentru 24 și 25 noiembrie, la Bonn.

în continuarea lucrărilor, congresul 
a adoptat cu o majoritate covîrșitoare 
de voturi o propunere adresată gu
vernului de a se proceda la o majo
rare a procentului maxim al impozi
tului pe venit de la 53 la sută, cît 
este în prezent, la 60 la sută. Agenția 
D.P.A. relevă că propunerea a fost 
adoptată în pofida opoziției ministru
lui federal al economiei și finanțelor, 
Karl Schiller.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
o propunere a organizației P.S.D.G. 
din districtul Hessa-sud de a se in
troduce o rată progresivă generală a 
impozitului pe venit, în scopul îmbu
nătățirii echității fiscale. Prin această 
propunere, fracțiunea social-demo- 
crată din Bundestag este chemată să 
examineze posibilitățile traducerii în 
viață a unei asemenea politici.

O altă rezoluție adoptată de con
gres cu mare majoritate de voturi 
exprimă sprijin pentru lupta reven
dicativă a sindicatului metalurgiști- 
lor din landul Baden-Wiirttemberg și 
condamnă poziția patronatului. Rezo
luția apreciază că situația din indus
tria metalurgică a landului (în care 
urmează să fie declanșată luni o gre
vă a celor 650 000 de muncitori) este 
urmarea „poziției mioape" a patro
natului.

rizată ședința de luni a Adunării 
Generale a O.N.U. în care, pentru 
prima oară, delegația R.P. Chineze 
și-a ocupat locul său legitim la pu
pitrul rezervat Chinei. eveniment 
salutat cu satisfacție de numeroase 
delegații, printre care și cea a 
țării noastre, care au subliniat că 
se deschide. în acest fel, o cale din 
cele mai importante pentru sporirea 
rolului >și eficacității O.N.U. în via
ța internațională, pentru realizarea 
țelurilor nobile înscrise în Carta 
organizației. Este o convingere în
tărită de prima cuvîntare rostită de 
la tribuna O.N.U. de șeful delega
ției Chinei Populare, în care acesta 
a expus pozițiile de principiu ale 
țării sale, arătînd că R.P. Chineză se 
va alătura tuturor țărilor și po
poarelor care iubesc pacea și va 

acționa, împreună cu acestea, pen
tru apărarea suveranității și inde
pendenței naționale a țărilor, in 
sprijinul dreptului tuturor națiuni
lor, mari sau mici, de a participa 
pe picior de egalitate la viața inter
națională, al dreptului fiecărui popor 
de a-și alege, potrivit propriei voințe, 
sistemul social-politic, pentru salv
gardarea păcii și promovarea pro
gresului omenirii;

Tot la O.N.U. s-a anunțat că, în- 
cepînd de la 1 decembrie, situația 
din Orientul Apropiat va fi luată 
în dezbaterea plenului Adunării
Generale. Această dezbatere este 
precedată de o intensă activitate
politico-diplomatică, ca, de pildă,
reînnoirea propunerilor președinte
lui Republicii Arabe a Egiptului,
Anwar Sadat, privind redeschiderea 
Canalului de Suez, reuniunea mi
niștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale Ligii Arabe, noua rundă a 
misiunii reprezentanților celor patru 
state africane pe lingă guvernele is- 
raelian și egiptean, în vederea faci
litării unei reglementări pașnice a 
conflictului din această parte a 
lumii.

întreaga evoluție a acestei spi
noase probleme pune cu și mai mul
tă acuitate în evidență că baza pen
tru o soluționare politică a crizei — 
singura care poate să ducă real
mente la instaurarea păcii — este 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, in sprijinul că-

Dezarmarea este o problemă 
a tuturor popoarelor

Dezbaterile din Adunarea Generală a 0. N. U.

COMUNICAT 
cu privire la vizita in Franța 

a ministrului afacerilor externe,
NEW YORK 19. — Corespondentul 

nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. dezbate 
în prezent propunerea Uniunii So
vietice privind convocarea unei con
ferințe mondiale de dezarmare.

Reprezentantul permanent al Iu
goslaviei Ia O.N.U., Mojsov, a subli
niat că problema dezarmării nucleare 
și convenționale este o chestiune de 
proporții universale. De aceea, este 
logic ca la soluționarea ei să parti
cipe toate statele, pe picior de ega
litate deplină. Aceasta înseamnă că 
interesele tuturor statelor să fie re
prezentate în toate fazele negocierilor 
și consultărilor asupra dezarmării.

Aceeași idee a fost evidențiată și 
de reprezentantul Canadei, Ignatieff, 
care a arătat că orice conferință 
mondială de dezarmare trebuie să fie 
parte a eforturilor continue spre de
zarmare depuse în cadrul O.N.U.

Reprezentantul Mongoliei, Erdem- 
bileg, a apreciat că a sosit timpul ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să adop
te o hotărire pozitivă în problema

• Intervenția delegatului țării noastre, in cadrul conferinței 
europene a foștilor combatanți și membri ai mișcării de 
rezistență

ROMA 19 — Corespondentul Agerpres, transmite : La Palatul Con
greselor din Capitala Italiei, continuă lucrările conferinței europene a 
foștilor combatanți și membri ai mișcării de rezistență, dedicate secu
rității, colaborării și păcii.

Luînd cuvîntul în cadrul discuțiilor 
generale, Niculae Guină, președintele 
Comitetului foștilor luptători antifas
ciști din România, a spus : întîlnirea 
se încadrează prin larga ei participare 
în preocupările tot mai insistente ale 
popoarelor și ale cercurilor politice, 
ale personalităților de frunte din Eu
ropa, în căutarea și realizarea unui 
sistem de securitate a continentului 
nostru. El a relevat activitatea desfă

PENTRU ELIBERAREA TUTUROR DEȚINUȚILOR 
POLITICI DIN SPANIA!

ROMA 19 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Un grup de 
soții ale deținuților politici din Spania a sosit in Italia pentru a denunța 
opiniei publice adevărata natură a amnistiei acordate de Franco.

în cadru] mai multor întîlniri avu
te cu reprezentanți ai conducerii 
unor partide italiene, soțiile deținu
ților politici spanioli au făcut cunos
cut textul unui apel, în care se spu
ne că în Spania se află în închisori 
peste 1 500 de prizonieri politici, că 
amnistia nu a fost valabilă pentru 
nici unul dintre condamnații în pro
cesul de la Burgos și că toți cei con
damnați înainte de 1965 nu au bene

reia țara noastră s-a pronunțat, 
după cum se știe, în mod consec
vent. O astfel de rezolvare, cores- 
punzînd intereselor popoarelor din 
această regiune, ar sluji, în același 
timp, cauzei generale a destinderii 
și securității în lume, fiind limpede 
că de pe urma perpetuării stării de 
beligerantă în Orientul Apropiat nu 
au de cîștigat decît cercurile impe
rialiste. care urmăresc să cultive și 
să alimenteze disensiunile și foca
rele de război pentru a-și menține 
și consolida dominația.

în fine, se cuvine a fi consemnată 
atenția acordată în Comitetul poli
tic al Adunării Generale dezbateri
lor pe marginea raportului privind 
consecințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și cheltuielilor 
militare, întocmit ca urmare a unei 
inițiative a țării noastre. Numeroși 

vorbitori s-au făcut ecoul îngrijorării 
tot mai accentuate pe care o provoacă 
acumularea în arsenalele statelor a 
unoi mijloace tot mai perfecționate 
de distrugere în masă, destinarea 
pentru scopuri neproductive a unor 
fonduri uriașe ce echivalează cu 
produsul național total al unor țări 
în curs de dezvoltare cu o populație 
de peste 1,3 miliarde locuitori, în 
timp ce decalajul dintre țările avan
sate din punct de vedere economic 
și cele ale „lumii a treia" devine tot 
mai pronunțat.

Iată de ce la ordinea de zi se pune, 
în modul cel mai stringent, necesi
tatea de a se trece de la declarații de 
intenții, la măsuri efective de dezar
mare și, în primul rînd, de dezar
mare nucleară. Este un deziderat 
fundamental al omenirii, a cărui rea
lizare ar putea căpăta forme concrete 
la o conferință de dezarmare cu par
ticiparea tuturor țărilor lumii, idee 
ce își găsește astăzi sprijin tot mai 
larg în rîndurile opiniei publice in
ternaționale.

*

Telegramele de presă de pe frontu
rile de luptă din Indochina au anun
țat, în această săptămînă, impor
tante succese ale forțelor patriotice, 
în Cambodgia unitățile Frontului 
Unit Național khmer au ajuns în ime
diata apropiere a capitalei Pnom 
Penh, dînd grele lovituri forțelor pe, 
care se sprijină regimul marionetă 
Lon Noi ; in prezent, peste opt zecimi 
din teritoriul cambodgian au fost 
curățate de trupele acestui regim 
aservit intereselor imperialiste. In 

convocării unei conferințe mondiale 
pentru dezarmare care ar da posi
bilitate guvernelor statelor interesate 
de a avansa noi idei și propuneri și 
a scoate în relief măsurile ce se im
pun a fi luate in vederea realizării 
unui acord în această chestiune vi
tală.

Reprezentantul Cehoslovaciei, Zde- 
nek Kernic, a declarat că dezarma
rea este o problemă a tuturor po
poarelor, iar realizarea ei este o 
chestiune ce interesează toate țările, 
indiferent de sistemul lor social și de 
mărimea teritoriului lor.

Reprezentanta Liberiei, Brooks- 
Randolph, a arătat că statelor nenu
cleare trebuie să li se creeze posibili
tatea de a contribui la formularea 
obiectivelor dezarmării, întrucît în 
eventualitatea unui conflict acestea, 
în ultimă instanță, vor suferi cel mai 
mult.

Dezbaterile asupra acestui punct al 
ordinii de zi a Adunării Generale 
continuă.

șurată de România pentru dezvoltarea 
raporturilor cu țările europene, contri
buția ei Ia cauza destinderii și secu
rității pe continent. Considerînd că 
a venit timpul pentru a se trece la 
măsuri concrete, practice, de pregă
tire a conferinței general-europene 
— a spus el — noi credem că toate 
eforturile trebuie orientate pentru a 
convinge și impune guvernelor să ac
ționeze în această direcție.

ficiat de nici o zi de amnistie. în 
apel se arată, de asemenea, situația 
extrem de grea în care se află de- 
ținuții din închisori, precum și con
tinuarea represiunilor polițienești și 
judiciare.

Apelul solicită solidaritatea activă 
a tuturor forțelor democratice și an
tifasciste, pentru a se obține o am
nistie generală în Spania și libertăți 
democratice.

Vietnamul de sud a fost spulberată 
o întreagă rețea de puncte fortificate 
ale saigonezilor. Cît de lipsită de 
perspective este încercarea forțelor 
intervenționiste de a impune o solu
ție pe calea armelor, reiese cu pri
sosință dintr-o statistică publicată în 
aceste zile în ziarul „Le Monde" : 
din 1965 și pînă astăzi războiul de a- 
gresiune din Vietnam și din celelalte 
țări ale Peninsulei Indochina a costat 
bugetul S.U.A.. potrivit recunoaște
rilor oficiale, peste 98 miliarde do
lari. cifiă pe care un document al 
Senatului nord-american o apreciază 
mult inferioară realității ; pe cîmpul 
de luptă sau în spitale au pierit 
55 080 de militari americani, iar alți 
300 000 au fost răniți ; în fine, în 
cursul operațiunilor militare a fost fo
losită o cantitate de bombe și muniții 
echivalentă, ca forță explozivă, cu 670 
de dispozitive nucleare de tipul celui 
de la Hiroșima. Faptul că folosirea 
unor asemenea uriașe mijloace mate
riale nu a reușit să înfrîngă rezis
tența populară în Vietnam și în res
tul Indochinei demonstrează cu tărie 
marele adevăr — că este de neînvins 
acel popor hotărit să-și apere cu 
orice sacrificiu ființa națională, drep
tul la existență liberă și suverană.

In aceste condiții se explică nemul
țumirile de ampla reverberație stîrni- 
te în rindurile opiniei publice america
ne și internaționale de anunțul Casei 
Albe, prin care, paralel cu intenția 
de a se retrage un nou eșalon de 
soldați americani din Vietnam, s-au 
făcut cunoscute planuri de menți
nere pe termen nedefinit a mior 
„forțe reziduale". Imediat după a- 
cest anunț, o serie de senatori s-au 
pronunțat din nou pentru retragerea 
totală a trupelor americane, recunos- 
cîndu-se că aceasta este, așa cum au 
subliniat în repetate rînduri reprezen
tanții autentici ai poporului vietna
mez, singura cale de a obține o solu
ționare reală a conflictului. Este, de 
altfel, mai mult decît concludent că 
pentru prima oară în perioada post
belică Senatul S.U.A. a respins pro
iectul global de „ajutor" pentru stră
inătate din care „partea leului" era 
destinată tocmai sprijinirii militare 
a regimurilor marionetă din Pe
ninsula Indochina.

Reflectînd starea de spirit a marii 
majorități a opiniei publice ameri
cane, ostilă continuării războiului, a- 
ceste evenimente vin să confirme că 
unica soluție o reprezintă încetarea 
agresiunii și retragerea trupelor de 
intervenție, recunoașterea dreptului 
popoarelor vietnamez, khmer și lao
țian de a-și decide de sine stătător 
destinele. Este un drept care se a- 
firmă astăzi pe întreg globul, ca o 
cerință esențială a statornicirii păcii 
și încrederii, a unor raporturi echita
bile între toate națiunile.

Romulus CAPLESCU

Corneliu Mănescu
La Invitația ministrului afacerilor 

externe francez, Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a făcut o vizită în Franța 
între 15 și 19 noiembrie. în timpul 
vizitei, ministrul afacerilor externe 
al României a fost însoțit de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului, și de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

După convorbirile oficiale, desfășu
rate la Paris, în zilele de 15 și 16 no
iembrie, ministrul român al afacerilor 
externe a vizitat unele departamente 
franceze și a avut întilniri cu di
verse personalități.

Vizita se înscrie în cadrul contac
telor româno-franceze, care au căpă
tat un nou impuls, ca urmare a vizi
tei generalului de Gaulle în Româ
nia în 1968 și a vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
în Franța, din iunie 1970.

Ministrul afacerilor externe al 
României a fost primit de președin
tele Franței, Georges Pompidou. El 
a avut, de asemenea, o întrevedere 
cu ministrul afacerilor culturale, 
Jacques Duhamel.

Convorbirile dintre ministrul afa
cerilor externe al României, Corne
liu Mănescu, și ministrul afacerilor 
externe al Franței, Maurice Schu
mann, s-au desfășurat în spiritul 
prieteniei și al stimei reciproce care 
caracterizează relațiile româno-fran
ceze. Ele au permis examinarea sta
diului relațiilor bilaterale și trecerea 
în revistă a principalelor probleme 
internaționale de interes comun, În
deosebi a problemelor europene. 
Convorbirile au permis să se con
state existența unei largi identități de 
vederi între cele două părți, în spe
cial în ceea ce privește problemele 
legate de conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Cei doi 
miniștri au exprimat speranța că a- 
ceastă conferință, la care să parti
cipe, în condiții de egalitate, toate 
țările interesate, va putea fi convo
cată încă în cursul anului viitor ; ei 
au reafirmat, în această perspectivă, 
atașamentul lor față de principiile 
menționate în Declarația româno- 
franceză din iunie 1970, respectiv 
principiile independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
integrității teritoriale și cooperării 
reciproc avantajoase, care trebuie să 
guverneze relațiile între state, inde
pendent de regimul lor social.

Convorbirile au fost consacrate, de 
asemenea, examinării relațiilor bila
terale, Cele două părți s-au felicitat 
pentru progresele înregistrate în ca
drul schimbărilor și cooperării eco
nomice dintre România și Franța. 
Părțile au exprimat satisfacția lor 
față de rezultatele lucrărilor sesiunii

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

0 delegație a Partidului 
celor ce Muncesc din Viet
nam și a guvernului R.D.V., 
condusă de Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al parti
dului, președintele Consiliului de 
Miniștri, va sosi astăzi în China 
pentru o vizită oficială de priete
nie, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
și a guvernului R.P. Chineze.

La Casa prieteniei din 
Moscova a avut loc> vineri> ° 
seară festivă, consacrată vieții și 
creației marelui compozitor român 
George Enescu. Personalitatea lui 
Enescu a fost evocată de scriitorul 

■sovietic Irakli Andronikov, vicepre
ședinte al conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie Sovieto-Române, 
și de muzicologul Ruf Leites. Au fost 
prezentate apoi lucrări ale lui George 

. Enescu, interpretate de muzicieni so
vietici, laureați ai concursurilor 
„George Enescu".

Reprezentantul R.P.D. Co
reene în Comisia militară 
de armistițiu de Ia Panmun- 
jOH 3 Protect împotriva violării 
repetate, în ultima vreme, a acordu
rilor de armistițiu de către partea 
adversă care încearcă să introducă 
în zona demilitarizată, și chiar și pe 
teritoriul R.P.D. Coreene, spioni și 
oameni înarmați, precum și arme și 
echipament în scopuri diversioniste, 
relatează A.C.T.C. Reprezentantul
R. P.D. Coreene a denunțat, de ase
menea, introducerea de către Statele 
Unite a unor noi cantități de arma
ment în Coreea de sud, fapt care, îm
preună cu cele arătate mai sus, con
tribuie la încordarea situației.

Reprezentanții U.R.S.S. si
S. O. au avut o nouă întrevedere 
în cadrul celei de-a șasea runde a 
tratativelor pentru limitarea înarmă
rilor strategice (S.A.L.T.). Următoa
rea întilnire va avea loc la 23 no
iembrie, la reședința delegatului so
vietic.

La Rothenburg 3 luat sfîr- 
șit cea de-a patra rundă a convor
birilor preliminare dintre reprezen
tanții R.F. a Germaniei și R.S. Ceho
slovace cu privire la normalizarea 
relațiilor. Discuțiile, relevă comuni
catul final, s-au desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, sinceră ; convor
birile vor fi continuate la o dată ce 
va fi stabilită ulterior.

Comisia pentru alocații 
bugetare a Senatului S.U.R. 
a aprobat un amendament propus 
de liderul majorității democrate, 
Mike Mansfield, privind retragerea, 
pînă la 15 iunie 1972, a 60 800 de 
militari americani, din totalul de 
310 000. staționați in Europa occiden
tală.

a IV-a a comisiei mixte guverna
mentale, care a avut loc la Bucu
rești între 8 și 15 noiembrie, și față 
de hotărîrile adoptate cu acest prilej 
în vederea intensificării cooperării. 
Ambele părți au subliniat importan
ța pe care o acordă dezvoltării și a- 
profundării schimburilor culturale, 
științifice și tehnice dintre România 
și Franța.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele vizitei în 
Franța a ministrului afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, și au evi
dențiat contribuția acestei vizite la 
dezvoltarea fructuoasă a relațiilor ro
mâno-franceze, în interesul ambe
lor popoare, al păcii, securității și 
cooperării în Europa și în lume.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a adresat 
ministrului francez al afacerilor ex
terne invitația de a face o vizită o- 
ficială în România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei ur- 
mînd să fie fixată ulterior.

DEJUN OFERIT DE R. MAf'TO 
IN CINSTEA MINISTRULUI 

DE EXTERNE ROMAN
PARIS 19 — Corespondentul nos

tru, P. Diaconescu, transmite : Vi
neri la amiază, ministrul afacerilor 
externe al României, Corneliu Mă
nescu, a fost oaspetele directorului 
general al UNESCO, Rend Maheu, 
care a oferit un dejun in onoarea 
sa în saloanele Palatului UNESCO, 
din Paris. Au participat Constantin 
Flitan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, ambasado
rul Pompiliu Macovei, delegatul per
manent al României la UNESCO, 
membri ai ambasadei. In timpul de
junului, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, Reni Maheu și 
Corneliu Mănescu au rostit toasturi.

★
Ambasadorul României la Paris, 

Constantin Flitan, a oferit o recep
ție în saloanele ambasadei, în onoa
rea ministrului afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu. Au 
participat ministrul afacerilor exter
ne al Franței, Maurice Schumann, 
Bernard Lafay, secretar de stat, 
înalte personalități politice de la 
Președinția Republicii, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, generali, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Paris, oa
meni de cultură și artă, ziariști. Re
cepția s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

Seara, ministrul afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănescu, și 
persoanele care-1 însoțesc au părăsit 
Franța, îndreptîndu-se spre patrie.

Ciu En-Iai, premierul Con
siliului de Stat, Li Sien-nien, 
vicepremier, și Pai Sian-kuo, minis
trul comerțului exterior, au avut o 
întrevedere cu Reino Rossi, minis
trul comerțului exterior al Finlan
dei, și cu membrii delegației guver
namentale finlandeze, care se află 
într-o vizită la Pekin, anunță Agen
ția China Nouă. Totodată a fost sem
nat acordul privind schimburile co
merciale pe anul 1972 între R. P. Chi
neză și Finlanda. Cei doi miniștri ai 
comerțului exterior au subliniat, cu 
acest prilej, că acordul prevede di
versificarea și o sporire importanță 
a volumului schimburilor comerciale 
în ambele direcții.

Comunicat italo-austriac. 
Agenția italiană A.N.S.A. transmite 
comunicatul dat publicității la în
cheierea întrevederilor avute la 
Roma de președintele Austriei, Frariz 
Jonas, cu președintele Giuseppe Sâ- 
ragat și alți conducători ai Italiei. 
Cei doi șefi de stat consideră că or
ganizarea Conferinței asupra secu
rității europene ar putea contribui in
tr-un mod important la instaurarea 
unui climat de încredere în Europa, 
la ameliorarea raporturilor întta 
toate popoarele continentului, la cori, 
solidarea securității și păcii.

0 nouă experiență nu
cleară 3 fost efectuat® la 18 no
iembrie într-o regiune din vestul 
R. P. Chineze, anunță agenția China 
Nouă. Guvernul chinez declară din 
nou că niciodată și în nici un fel de 
împrejurări China nu va fi prima 
care să facă uz de arme nucleare. 
Guvernul și poporul chinez doresc 
ca întotdeauna să lupte împreună cu 
celelalte popoare și țări iubitoare de 
pace din lume pentru interzicerea 
completă și distrugerea totală a ar
melor nucleare.

Grupul cercurilor econo
mice din Tokio, se 305 în- 
tr-o vizită în China, a fost primit de 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, Li Sien-nien. vicepremier, și 
Uan Kuo-eiuan. viceoreședinte al 
Asociației de prietenie China—Ja
ponia. Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire Drietenească, menționea
ză agenția China Nouă.

La Ulan-Bator3U f03t mar- 
cate printr-o ședință solemnă, împli
nirea a 50 de ani de la întemeierea 
primei instituții științifice mongole . 
și 10 ani de la întemeierea Acade
miei de științe a R. P. Mongole. Au 
participat Jumiaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P, Mongole, și alți conducători 
de partid și de stat. A prezentat un 
raport B. Șirendîb, președintele Aca
demiei de științe. La adunare a luat 
parte, printre oaspeții străini, Radu 
Voinea, secretar general al Acade
miei Republicii Socialiste România.


