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(Din angajamentul' rostit In fața Conferinței Na-
■ Jionale.a partidului)

— Nu Izolează. pcr: 
mltif trecerea apel șl 
se Îmbiba pereții.’-

Mărturisim câ răs
punsul ne-a des-cum-

In ul-
Nlcolae

însărcinatul; cu afaceri ad-inicrim 
al R.S.F. Iugoslavia In Republica 
Socialistă ' România, cu soUa, șl 
membri al ambasadeL

—. Ce se poate întreprinde fn 
vederea perfecționării metodo- 
înmlffl rtet n'nrfi/ienrn ‘

Hunedoara
Foto : S. Cristian

j Omul față in față tu el însuși...

am ftlcut, recent, o 
incursiune pe .aleile 
abto părăsite de ro
țile autocamioanelor 
întreprinderilor 'de

ani, obiectivul el principal ' fiind 
; căutarea- căl'.or. obiectivelor pe 
care trebuie sft le realizăm fin co
mun, pentru a da acestei prietenii' 
o,:baîH..țîț;rnal‘;s>Udă. Aerată este 
Interesul, popoarelor Iugoslaviei și 
acesta râtelnteraid* jtoporiilul ro- 
mftn,." '■

- Dezvoltarea - acestei prietenii/fn 
cadrul ’respectului mutual pe oro 
îl promovează, rate, după părerea; 

imea, un'exemplu" de rcin ți 1 Intre 
state. ‘ ,

Iată cum apreciez vizita, lată șl 
obiectivele el. Ce aștept de la ea ? 
Să mergem mai departe pe acest 
drum".

șește In vălătuci de 
praf. Plndlm o clipă 
de liniște șl oprim pe 
unul iln particlpanții 
la demolarea fațade
lor.

— De ce spnrgeîl 
cărămida ? '

— Care este, . adm, si
tuația Ia laminoare, unde — du
pă cum arâlafi In cadrul confe
rinței — ezdstă mari rezerve de 
creștere a producției prin redu
cerea opririlor accidentale 1

dc 100 milioane lei ob|Lnutc, In exclusivitate, prin creș
terea productlvllfițll muncii, beneficii suplimentare de 60 
milioane lei, iar, din producția peste plan, o parte care 
reprezlntfi mal mult de 7,5 milioane Iei valută va reveni 
exportului.

...Din calcule rezultă că, numai fn sectorul de lami
noare de Ia Hunedoara, reducerea cu 10 Ia sută a opri
rilor accidentale aduce un spor de 20 mil tone laminate.

...Utilizarea unor prafuri exoterme, realizate pe baza 
zmei cercetări proprii, ne va permite, in următorii ani, 
să reducem consumurile cu cel puțin 10—15 Ia sută.

r l
Nenumărate fapte atestă trăinicia 

raporturilor frățești romăno-Iugosla- 
ve. evoluția lor rodnică, mereu as
cendentă. O mărturie elocventă in 
acest, sens o constituie . ș! vizita 
prietenească Inlreprinsă ‘ în aceste 
zile in,țara socialistă vecină de pre
ședintele Consiliului , de «Miniștri al 
României, tovarășul. Ion; Ghcorgho 
Maurer. la invitația președintelui 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, ‘ Genial Biedici.

Urmărită cu viu interes de .opinia 
publică din ceio două țări, această 
vizită a șefului guvernului român —, 
a doua după cea făcută in Iugosla
via in ianuarie 1070 — se înscrie 
Intr-un lung șir dc contacte șl in- 
lllnirl intre conducătorii da partid 
și de .stat din lărLie noastre. Este o 
practică devenită tradițională, care 
și-a confirmat șl iți confirmă din 
plin utilitatea. caracterul fructuos 
pentru adinclrea șl" amplificarea 
continuă a relațiilor reciproce in 
spiritul stimei, considerației și înțe
legerii reciproce.

Ața cum o cunoscut, 
timli ani. Intre tovarășul 
Ceauțescu. secretar general ol 
P.G.IL, președintele Consiliului de 
Stat al României, și tovarășul Iralp. 
Broz Tito. președintele It.S.t'. Iu
goslavia, președintele ’J.C.L, au avut 
loc rece intilnlrL DInd sxpresle hu
nelor relații dintre țările. oartîdele 

-și .popoarele noastre, acesle îhtllnirl 
au oferit de fiecare dată pri
lejul de a examina stadiul de 
dezvoltare o legăturilor bilatera
le, de . a găsi noi căi pentru adln- 
clrea șl extinderea lor pe eele mal 
diverse planuri/ de ă face ca prie
tenia romăno-lugoslavă să se ridice 
pe noi trepte, să devină mereu mal 
trainică, de nezdruncinat. Ultima din
tre aceste Intllnlri. consemnată cu 
Utere de aur In cronica relațiilor re-

Președlntele Consiliului de Mi
niștri/ al Republicii ' Socialiste 
România, tovarășul Ion' Ghcorgho 
Maurer, Împreună cu tovarășa Ele
na Maurer,• ,a * plecat, r 

.heiațrt, ia Belgrad; pen 
vizită 'pn cțeneaacn -In 
Socialistă Federativă Jugoslavia, lă 
invitația președintelui ‘Consiliului 
Executiv Federal al ELS.F. Iugo
slavia, Gemal Piedici. . . ..

In vizita sa în R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
este însoțit de tovarășii Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române in Comisia mixtă 
romftno-iugoslavă de colaborare e- 
conomlcfl, Ioan Ursu, președintele 
ConsUIulul Naționalpentru Știin
ță șl Tehnologie, Vasile Șnndru, 
ambasadorul României In R.S.F. 
Iugoslavia, de consilieri și , ex- 
perți. . •

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, președintele Consiliului de 
■Miniștri' a fost-salutat de tovarășii 
Manea Mănescu, Paul Nl-culescu- 
Mtzll, Iile Verdeț, cu soțiile. Ma
xim lBerghianu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Petre 
Blajovlcl, Mihai Gere, Vasile Pa- 
tillneț, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu, de miniștri și alte persoane 
oficiale.

Erau de față Boz Id ar Bukumirlc,
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depindă 
factori 

Arătam 
la Conferința Națională că peste 
50 la milă din aerate opriri wj dato
rase metodologici, de planificare; 
Pini In prezent, nici Ministerul In
dustriei Metalurgice șl nici Ministe
rul Aprovizionării Telinleo-Maierlale 
șl Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe nn “an Întreprins măsuri 
concrete In acest sens.

construcții. Do o par
te și de alta blocuri 
noi. a rfiror vlrstă nu 
depășește 1—5 ani. 
Pe fațadele lor au a- 
părut insă din nou 
schelele, constructorii.' 
Se lucrearii Intens,

Intr-o declarație- făcută cqres- 
potndenluîuIJM'‘București al ageri- 
jișl 'Trrniug,/ (tovarășul. lon 'Gheof- 
ghe Maurer a spus :

. „Cum apreciez relațiile .dintre 
Iugoslavia șl România? Foarte 
bune. . . ,

Aș putea spune că vizita, pe care 
o tac astăzi In Iugoslavia — tocmai 
datorită dezvoltării deosebit de fa
vorabile a relațiilor dintre noi, a 
prieteniei care leagă ■ popoarele 
noastre — are un caracter de lu-

i de construcție cu girul proiectanților
ii prin care se infiltrează apa ® Milioane 
de lei se transformă in... praf

„proprietarul" blocu
rilor din acest cartier, 

•în (mod normal, plă
cuțele ceramice (in 
speță „Bretea'') an un 
roii estetic, ornamen
tal; și nicidecum izo
lator. -Aceasta or pre
supune efectuarea mal 
Iutii a tuturor opera
țiunilor de iemcuirc șl 
protecție șl abia apoi 
aplicarea plăcilor ce
ramice pe pereți. -în 
cazul nostru, allt pro
iectantul, cit '•■șl con
structorul nu .Lscă,- 
pat” din vedere n- 
ceaslă necesitate. Re
zultatul ? în Capl- 

. tata slnt zeci de 
blocuri destul de noi 
n căror fațadă trebuie 
înlocuită : o operațiu
ne foarte costisitoare 
care ne Imobilizează 
oameni șl ne consu
mă1 fonduri. ■

Ara ®vut curiozi
tatea 'să r.inoaștem 
cltcosta '.ror.sforma
rca... In nuibere n fa
țadelor. Pentru blocul 
A 10 (cel lin 'otoffrn-, 
fia, din pag. a IV-a) 
I.C.R.AL. îheliuSe, 
din fondurile stalu
lui. circa 93 000 de 
Iei. tor pentru R. 10 
Încă 112 (MO lei. Arad 
acesta . râie planifi
cată repararea fața- 
Georțje POPESCU

Alît în cadrul conferințelor extraordinare alo 
organizațiilor județene de partid, cit ți la Con
ferința Națională a P.CX, numeroți parlici- 
panți la dejJbaleri au. exprimai hotârîrea colec
tivelor de muncă pe care le reprezentau’de a 
realiza, peste prevederile planului, importante 
cantități de produse'de care economia națională 
are realmente nevoie,-de a obține; pe baza 
creșterii productivității muncii ,și reducerii chel
tuielilor de producție, beneficii suplimentare, de 
a analiza in continuare toate posibilitățile și do

pănlt puțin : este po
sibil ca prlri pereții 
unul aloc nou să se 
Infiltreze -apa î

— Da. ne răspunde 
categoric Ins. Va
sile Corbii, directorul 
I.C.ILA.L.-Berccnl —

’ BELGRAD 12. — Trimisul spe
cial Agerpres, S. Morcovescu, 

Președintele' Consiliu
lui de'Mlnlștri al Republicii Șocin- 

~ liste România, ’ Ion Ghdorghe 
Maurer, împreună cu tovarășa 
Elena Maurer, , a sosit, .marți, la 
Belgrad, Intr-o vizită prietenească, 
la.lnvllațlâ președintelui: Consillu- 

, lui" Executiv Federal al RJSiF. Iugo
slavia, Gemnl Bled tei.

La aeroportul Surcin din Bel- 
L grad,. împodobit .cu drapelele - de 
stat ale celor două țări, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a fost In
ti rupi nat șl 
tele guvernului

. Biedici,

— In cuuinîul dv. la Confe
rința. Națională a' P.C.R. "tubli-• 
niafi .faptul:cd.JfiTelderurffle,1 
preocuparea-taafora:<p.imtf.u Mi- . 
carea permanentă a; indicilor 
de tuUUzard la. agregatele și u-".- 
lilajele in funcțiune; peste pre
vederile: din proiecte, repre
zintă o cale importantă de ac
țiune tn vederea . îndeplinirii 

‘ cincinalului fncinte de termen: 
Cum șe manifestă aceasîâ preo
cupare în cadrul C. S. Hune
doara ? . n ; - 1 ■

— Prin eforturi stăruitoare — ne-a 
răspuns tovarășul Coștache Trotuș —, 
indicii de utilizare intensivi, la prin
cipalele agregate siderurgice,- nu de
pășit substanțial nivelurile prevăzute 
în proiecte. La liniile de laminare, 
indicii de utilizare Intensivi planifi
cați nu crescut cu 3 pișă-la’11 Ia 
sută. In luna august, de pildă, avind , 
la bază rezulLatclc activității, din anul 
trecut, din semestrul I a.c., am eorec- < 
tat Indicii planificați -la productivi
tate la 60 tlpodlmenslunl .de laminate, 
ceea ce ‘asigură realizarea, certă a 

spiral spor anual de producție de 
3® OM tone laminate.

— In 8 luni din acest an,' producția-marfă realizată 
peste prevederi se ridică la'circa 72 milioane Iei. Acest 
spor de producție se ccncreîlzează. Intre altele, în ur
mătoarele cantități date suplimentar t 2 615 tone cocs 
(față de 1 700'tone angajament anual), 15 800 tone fon
tă (18000 tone angajament anual), 20 759 tone oțel 
(25 000 tone angajament anual) șl 13 082 tone laminate 
finite (față de 12 000 tone angajament anual). In ce pri
vește realizarea, angajamentului Ia export, piuă acum, 
avansul clștlgat In înfăptuirea Iul este de o lană.
’ \ ' (Din"bilanțul Centralei; industriale Hunedoara pe

. ■ : . ■ . : primele 8 luni ale anului)

ctxrrl-

ț , t ■ ■ ■ A
clproce, a fost marcată, ■ după «un., 
se-știe, dq, inaugurarea grandloâseL 
realizări» a geniului -creator al ipo- 
poarclor român și iugoslav, con- 
siructoare ale socialismului — Sis
temul hidroenergetic ri de navigație 
de la Porțile de .-Fler, exemplu deo-" 
sebit de grăitor, al rodniciei colabo
rării tovărășești dintre, cele două țări 
ale noastre. Comunicatul comun dat 
ipublfcitflțil In urma,convorbirilor pur
tate cu ocazia aceste! IntUniri - de 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări constituie un ade
vărat program al dezvoltării mal 
departe â legâlurllor de prieteniei 
solidaritate și cooperare româno-Ju- 
goslave — program care se ; traduce 

;CU succes. In viață. ’
Avind adinei rădăcini • în trecut, 

făurită ln lupta comună dusî de po- 
,poarele noastre pentru eliberare na
țională și. socială, prietenia .romăno- 
lugoslavă s-a ridicat pe un nou plan 
în.antj socialismului,’ cunoselnd o 
continuă dezvoltare /in vastul pro
ces de edificare o vieții noL In care 
slnt angajate țările noastre. Cu viu 
interes șl sentimente de sinceră sa
tisfacție urmăresc oamenii muncii 
il n România eforturile constructive 
desfășurate de popoarele Iugoslaviei 
sub conducerea U.C.I., remarcabilele 
lor realizări fn construcția socialistă. 
In consolidarea șl dezvoltarea noii 
orlndulrl. Știm - că de aceleași sen
timente sini animați și oamenii mun
cii din Iugoslavia față de munca 
(toporului nostru, de succesele re
purtate sub conducerea P.C.R.

Caracterul dinamic al- dezvoltării 
economiei șl culturii In țările noastre 
n creat mereu noi posibilități pen-

loglel dc planificare in siderur
gie ?

— Si w comaseze cantitățile ' dc 
laminate mici Intr-o singură cam
panie de laminare, eventual, la în- 

- I-n conferință.'cu m-ara referit cepului anului, Iar bazele de apro-
nu= numai la opririle accidentele, ci, vizionare si preia acesle cantități

In general, la opririle agregatelor 
» - ciro generează 'pierderi’ do producție?

Ih. urma mășurlloF lu.its do noi; pri-’L 
vind scuriarea duratei execuției repa
rațiilor —păstrind InsU nîvțlul 
ealilaliv ol acestora — prlnlr-o or
ganizare mal bună, s-a asigurat creș
terea timpului efectiv de funcționare 
a liniilor de laminare, In 8 luni ale 
arestul an, cu K! de orc, perioadă 
In care s-au produs suplimentar 
peste plan i 7M tone laminate.' 

Sint însă unele probleme complica
te, a căror soluționare nu 
numai de noi, ci și de alți 
din afara combinatului. ’

S '................................................................................ ....
‘NJegovan, ambasadorul 
Iugoslavia la București, șl 
Ipersoane oficiala. Erau, prezențl 
-membri -ni umbnshdei române șl 
ol o genți ei economice. :

Pe aeroport era aliniată o com
panie de onoare. După prezen
tarea personalităților venite în 
înltațpinnre, au fost Intonate 
imnurile de 1 stat ale 'celor două

Titan. Bercenl, Dru
mul Taberei — slnt 
doar citeva din car
tierele bucureștene ri
dicate din .temelii in 
ultimii ani. Ritmul 
Impresionant al con
strucțiilor: de locuințe
— de la 8 OTO In pri
mele cindnaluri. ‘ la 
120 OOT In cel actual
— a condus "In apari
ția -acrâtor " cvartale 
de proporțiile unor 
mari orașe.

Deși succesele noas
tre in domeniul con
strucției de, locuințe 
nu mal miră astăzi 
pe nimeni, s-ar putea 
scrie Încă pagini în
tregi despre noutățile 
„de ultimă oră“ din 

„acest sector. De dala 
aceasta Insă nu (in- 
tențlonăm să ne refe
rim la asemenea as
pecte. Rostul rl riduri
lor de țață este să a- 
duccrn )n discuție . u-: 
nele anomalii — după 
cum vom vedea foar-

delincventul a respins definitiv banii, dumneaei, din 
•aid, n-a mai putui rezistă fi a sirigat : „la-i, mă, nuJl 
prost !“..Dar. cvasidelincoentul,' pe cale dc a prăda 
miliarde, a respins oferta , pasagerei, ignorind, bincln- 
țeles, și vocea din inlunericiH sâlii-dc cinema.

A doua zl făceam o ‘călătorie'-cu trenul spre inima 
Dobrogei. O faptă comentată de colegii de comparti
ment m-a făcut să-mi prelungesc itinerarul cu vreo 
£U de km.

S-a intimplat intr-un salon de coafură din Mangalia 
•au cum i se zice, ca să sune mal comerctal, unitatea 

_____i O clientă, dornică 
să-ți etaleze'dl mai repede cirUonlil, a pdrdjit in gra
bă unitatea. Allt de grdbltd, torit, nid nu și-a mal 
amintit cd aousese cu dumneaei o poșetă. Iar in po
șetă nfjie bani.-A'u un leu-doi, ci două mii nouă sule.

Spre sfirfilul schimbului, coafeza Llbablc Hoile a 
descoperit geanta, a văzut banii st a făcut tot ce a 
putut ca să afle cui aparțin câloflle pierdute jl să 
anunțe păgubașa. ■ | ,

Plnă aici, corectitudinea manifestată e aproape co
mună. Ar mal fi de spus doar că pdgubaja fusese 
atit da Hpsltd de speranța de a găsi poșeta la coafor, 
Incit a insistat sd o recompenseze (pe ‘Ubablo flalic. 
Insă Libabie a refuzat. ?

Nici aceasta n-ar fi încă total neobișnuit. Banii slnt 
repede cheltuiți, pe rind un gest demn consHtule un 
capital de o ciață. Dar mai este ceea. Libabie o ser
vise pe cltenîâ ți nu primise nici bacșiș.

Toate aceste trei împrejurări pot constitui o anll- 
fcil. Sergla ANDON

1 Facil, facil, dar eu am ris la. acest film numit 
„Creierul". Și nu numai eu, ci întreaga asistență. Dar, 
plnd ta urmi, am plecat de la reprezentație amărlt 

'fi'lnglndurat; '
.-.Era la secvența fn care Anatole (țoferul de tazcl 

'interpretat de Bburvll) d smulsese din ghearele ru
delor mafiote pe Sofia (Silvia Monti) ți o depunea la 
poarta Creierului. Inchlrind portiera, frumoasa Sofia 
a întins șoferului costul cursei. Gest firesc.’ Gagul con
sta in faptul că Anatole-BourvH, șofer de taxi,-a re
fuzat cu hotărire ta.za.

Scena, dc un comic subtil, a fost ți plină dc, suspense 
pentru d spectatoarei din •.spatele meu. Clnd, ' — 

L fi i 11 JI «A

salutat de președlH- 
i . iugoslav,, Gemnl 

!, împreună cu soția. Pe 
aeroport se' aflau, de asemenea, 
MUenko Botanici, președintele 
Consiliului- Executiv al R.S. Ser
bia, Dușan Gllgorievîcl, membru ai 
Consiliului Executivi federal, pre
ședintele părții Iugoslave în Co
misia mixtă lugoslavo-română de 
[colaborare s economică,’ Milan Ve- 
mlșnlk, adjunct ol secretarului te? 
deral pentru afaceri cxterne.'-Iso 
‘NJegovan, ambasadorul R.S.F. 

alte

i enorme de Jrnetai: șe '_ află' imobili, 
rata. In/îțjpaizL'^Qo^ce. țȘă: ni

- ■ ■ Convorbire' contenîncilfi di 
Sabin IONESCU 
corespondentul „Scîntaii1 

:!

o stabili măsurile corespunzătoare pentru în
făptuirea cincinalului Înainte de'termen. !

Cum vâ îndepliniți angajamentele asumate în 
întrecere î . > ■ . : ’ n - - -

Ce măsuri tehnice și organizatorice -luafljr.în 
continuare, în vederea realizării 1 și depășirii 
lor î ■ r

Ce .sprijin xoiicita|i din partea partonerilbr de “ 
întrecere, pentru a vă putea onora cuvintul dat ? K 

laici. întrebările pe care Io adresăm muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor, cadrelor de con
ducere, organizajiilor de partid, din toate uni-

țre» mal slrietă'a. lamlnoarelor, tot 
fșclarea „ cerințelor beneficiarilor):
S-ăr putea Lnvoca — drept o piedică 
In calea aplicării acestor .măsuri — 
Insuficienta fondului, de metal, ceea 
ce este Inex-nct, deoarece canlltățl 

b V •. T- I

. • Cț-uXw t-J O

tfițilâ economice — cu intenția de a realiza un 
amplu schimb de experiență ți de a ajuta, cco 
Io unde este nevoie, Iot Îndreptarea neajunsul 
iilor. '

Deci, față în față, angajamentele ți faptele. ‘ 
Aveți cuvintul 1
Astăzi, rășpunde la ancheta noastră 

tovarășul Costache TROTUȘ, director 
generali al Centralei industriale Hune-1 
doara.

nele anomalii — după 
cum vom vedea foar
te cosLlrildare si în 
flagranta contradicție 
cu preocupările gene
rale — ; care- grevează 
încă' drafăpirarea u- 
nei acUvități aflelen- 

1 to, de :alltalo supe
rioară In tonsțrucțla 
do locuințe.

...Sfntem In Ber- 
cenl. unul din cele 
mal noi cartiere ale 
Capitalei. In urma 
mal- multor sesizări.

SI-AU PROPUS...
•*

Tn acest an, avind create condițiile necesare, slntcm 
‘ați In depășirea substanțială a sarcinilor de plan 

:le. Vom livra peste prevederi produse în valoare

PICĂTURA DE CERNEfllț

(Continuare in pag. a IlI-a)
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în Editura politica a apdrut: 

NICOLÂE GEAUȘESCU 
„Cuvîntare la consfătuirea de lucru

■ - 6 . •

care a avut loc la C. C. al P. C. R."

8 septembrie 1972

ÎN ZIARUL DE. AZI :

o Informași din acti
vitatea organizații
lor de partid

© Munții patriei — o 
inestimabilă avuție 
turistică, spre o mal 
largă valorificare I 

© Carnet cinematogra-
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• Dineu în onoarea președintelui Consiliului de

Miniștri al României
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S-auzim

La oficiul stării civile din 
Ploiești, In ziua de 7 septembrie, 
s-a oficiat cea dc-a 1 uM-a că
sătorie a anului.- Deci, 2 0D0r de 
fericiți, cărora le dorim s-ajun
gă la nunta de aur la fel de 
fericiți.Mirii care au rotunjit 
aceasta cifră se numesc Nicolae 
Dumitru și Ioana Anton, ambii 
ceferiști in stația Ploiețti-sud. 
In aceeași zl, oficiul a trecut ta 
registrele salo și pe cel de-al 
lW-lea cetățean ■- al Ploieștlului 
născut In septembrie. El m nu
mește Nicolae Mlhalache și este 
fiul unei familii,- de muncitori 
peirochlmlștL De la Începutul 
anului șl plnă In prezent, la 
Ploiești s-au născut 4 2©D de 
coplL

/ ^ - -

Amarau 
tușul e

&

>

n

T--- Is8 t ț l mo
»* s ț

SC1NTEIA miercuri 13 septembrie 1972
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Cu microfonul Xi tanțl al comitetelor de par- uu Iiiiuruiunui și tw d(n nM( mu]t0 in‘jrfr_
ț

... ,.u ulu muAve inuc-
apUratUl de foîooru- prinderi slblone. Acum, bri- 
flat prin fabrica", sM ” - mic™t°nuJw 
lată una din cele mai 
eficiente .rpbrid ale ga-- 
zete! de perete* ..înain
te1" a comllelulurde partid 
de la întreprinderea „Fla
mura roșle“-SibIu. Artico
lele șl Interviurile pe care 
le cuprinde — șl care a- 
bordează probleme privind 
valorificarea rezervelor- ta-, 
terne alo Întreprinderii, e- 
conomlsirea materiilor pri
mo și a materialelor, folo
sirea timpului <•“ '"“2.
utilizarea rațională n mași
nilor — slnt difuzate apoi 
și la stația de radioampli
ficare. Microfonul, apara
tul de fotografiat slnt uti
lizate șl ta activitatea bri
găzii Inițiata de comisia de . 
propagandă -a comitetului 
de partid care populari
zează „In direct"1 
rlersțn fruntașilor In între
cere șl «contribuie la Înlă
turarea unor lipsuri. Efi
cienta practică a acestei nc- 

-țiunl a determinat Comite
tul municipal de partid Si
biu să orțpmlzeze o discu
ție la „masa rotundă", 1a 
rare au participat reprezen-

gâzi „Cu microfonul și apa
ratul de fotografiat prin 
fabrică" pol fl Inlllnitâ șl 1a 
uzina mecanică, îla uzinele 
„Independența**,, „Balanța" ; 
și altele. " ' ■ ' ' ’

Nicolae BHUJAN
corespondentul „Scintoii"

„Fiecare comunist 
- educatorul unui 
tînâr" se numește zc-

h.X’ ' *luncn Inițiată de comi- 
telul fic PartJd 1a na a mart- întreprinderea metalurgi
că Alud, destinată for
mării etico-profesionale n 
celor peste 330 do absolvenți 
al școlii profesionale, cit șl 
a altor tineri angajați re
cent In fabrică. Membrii 

raumi-i-, celor dncl . organizații do.
P1'”1'' 11 ajuta no tineri să 

, tatre învingă dlficultaUIe la lu- 
„ Y.,riL cru, inițiază acțiuni desti

nate cultivării respectului 
față de muncă șl avutul 
obștesc, ta vederea sporirii 
contribuției lor 1a îndepli
nirea cincinalului In patra 
onl șl jumătate. Efectele 
n-au Intlrzlat să se arate : 
mulțl tineri lucrează cu

amar
Intr-una din zile, Dumitru M. 

Dumitru, îngrijitor la între
prinderea agricoli de stat Găețli’ I 
(Dîmbovița) s-a gindit sd dea " 
animalelor pe care le suprave
ghea, pe lingă rafia lor ; ” 
de porumb-itloz, și o cantitate 
oarecare de cotitură. La pufin . 
timp după aceasta însă, spre 
surprinaerea ta ți a inginerului 
Daniel ducă, animalele se zbă- 
teau intre viată și moarte : 35 
da junincl Intre 12 și 18 luni au 
fost sacrificate. Analizele efec
tuate arătau cd ele se intoxica
seră cu sămlnfă de amarantus 
— o buruiană cunoscută sub 
numele da țtir, care aduce pa
gube culturilor printre care 
crește. 'De astă dată, paguba ta 
ridică la peste 100 003 lei. Acum, 
cei ce n-au plivit-o, măcar din 
furajate date animalelor, ii cor 
simți gustul pe propria lor 
pungă.

iprave- | 
zilnică I 
intilata !

I
I 
I 
I
I
I
I
I
1,7; ’ jttș,/;ceă,>mal mare 
I ,stațiunile "montane

*<• ■• ViliA ’ ’hm ■ - -wK n

3i

comesenilor săi să facă o bale ■ 
ta bazinul do Înot de la palatul I 
sporturilor din localitate. ȘI, de | 
la vorbă, au trecut ta faptă : 1 
Partida de Înot avea să se in- • 
cheie > Insă ta mod tragic. Pentru I 
că, b dată intrat In bazin, L B. I 
n-a mai putut ieșL i

E mai bine

I Unde duce
I
I
II

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i Sighișoara —I ...

I
I
I
I
I
I
I

.fi corespondenții „ScintoB'

beția
lefilmie Bocăneț, Mitică Chl- 

rlță, Damian Jugănarîi șl 
Gheorghe Samollă — toți patru 
din Galați — a-au adunat intr-o 
seară acasă la ultimul, dintre ■ei- 
șl.*^-nu pornit. pe’Ain‘ciief de”zflti'? 
nutri.' Spre miezul', nopții, ' dnd 
î nf i - =•-« f «s-rf-i»Pft-a • hm 11» , i r -

’ei

— Consider bina’ venită Iniția
tiva „Sclntail" de a pune In dis
cuție modul cum este valorificată 
una din principalele avuții turistice 
ale țării noastre : munții. Eu” cred 
—: continuă tovarășul Nicolae Iluru- 
bean, vicepreședinte al Comitetului 
executiv? al Consiliului popular ju
dețean-Sibiu — că dezvoltarea turis
mului montan este solicitată ln ora 
actuală, mal mult ca oridnd. de doi 
factori : 1) România are. In -ansam- 
blu, zone turistice montane de o 
frumusețe rară, care pol concura de 
la egal ta egal cu cele mal bune 
stațiuni din Euroiia ; 2) In ultimii 
ani se constată — și expllcațta nu 
c greu de dat In condițiile ln caro 
nevoia omului de a merge ln na- 

■ tură a .devenit o necesitate — o op
țiune îh masă pentru excursia do 
sfirșit do săptămlnă sau vacanta ta 
munte.

-- Cum sa acționează. ,pe plan lo
cal, pentru valorificarea frumuseți
lor montane 7

— Noi dispunem In județul Sibiu 
de' una din cele: mal frumoase zone 
— Păltiniș. Puțini știu .că Păltinișul 
■'^cea'mal mare allBijidlrîfi'dlhtre

A

succes pe mașinile noi, mo
derne, ce le-au fost încre
dințate, aportul lor, ln reali
zările, obținute sporind de 
ta o zl ta alia.

Ion F1L1MON
frezor, secretarul comi- 
toiului de partid 
de la secția mecanicâ 
a întreprinderii moța- do femei nu fost pronto- 
lurgice Aiud

nentă a Comitetului de agricol 
diurnal 
studiile 
stat.

j

I

ff

1

l

li !

Ws EL. Fi

partid din comuna Plosca, 
Judelui Teleorman. Con
cret : din cele 3D de ca
dre cu funcții de răspun
dere. In C.A.P., 22 sini. . .
femei ; de la începutul li
nului 1071 ș| pinfl acum. 43

valc !n funcții de condii-

de masă. Ie-a !n-
să-și completeze

In Invătămlnlul de
. ■ •

FLOREAIon
secretar al comitetului 
de partid
din comuna Plosca, 
jude|ul Teleorman

«0,j.eficienta acflu . .... .
dreiTdktacuro c^ mettaâ ne gospodâreascâ a în cincinalul 1971- 

comuniștilor llîn or" 1975*7 fotopllant, conti
nuarea serialului de bro
șuri sub genericul „0 În
trebări. 6 răspunsuri", pri
vind căi șl mijloace de per
fecționare, a activității agi
tatorilor, documentara suc
cinta vlzînd extinderea ex
perienței1 pozitive ln mun
ca ’ organizațiilor de > partid 

orouuvtm, evmpu ue msm- J^reȚ>tatâ spre valorifica, 
latori n maistrului prind- rea *dt ,r,al eficientă a me- 
pal Pctrlcă Răducanu. cea .talului,- dezvoltarea zooteh- 
de:zldnrl condu.ta de Mir- -nici etc. slnt-clteva'- repe- 
cea Pclfoyld, tlmplarll din 
echipa comunistului Gheor- 
Rhe Ghcrinl ®1 olțl lucră
tori-efectuează aid, voiun-

rea do a constitui un 
ajutor practic pentru ra-

științele . zoclnle. Primul 
număr cuprinde, Ilustrate ganizația de bază mocani?
cu scheme șl grafice, pro- cul-șet de ln uzina „Nlco- 
blcmo nle economici poli- ] . (secretar ing.
tlce pretodallste $1 socia
liste. alo 
partid șl

Tibcrlu Crlhan). Intr-o re
centă adunare de partid a-

construcției de ceștia au solicitat să li so 
de stat Iri (ara încredințeze sarcina reame- 

najârll unui local desti
nat -măririi creșci și gră- 

l*•/j.A'jSi o |/r"S\dinltei de copii. în. fie-, 
care zl. după orele de 

.................    ,,,. producție, echipa de instn-

G t.

din activitatea organizațiilor da partid
£'J'

;3. ,/ " jț
■-.tl

Județul Brașov

con Pelrtn-icl, tlirjplnrll din re din bogata agendă edi
li r.h««-. torjnțj a secjjei de propa

gandă ®i agitație a Corni-

Promovarea fe« din direrlte sectoare,riuniuvuicu iu jnyedcrea-ridlcărU, nlvdu- 
meilor as!8urarea pan*- ..........................

„Cabinetele de
lui lor politic și profesional, științe sociale"

dpăril lor ta întreaga comitetul comunal de taa «„ui .unui. umcuu un-
viață economică d so- partid a luat măsuri pentru borat do un colectiv de pro
cletă, la conducerea tre- atragerea' unul marc număr fesori, economiști și activiști

■burilor obștești coriști tu- de femei la Invățămlntul ai Cabinetului. Județean do
le o preocupare perma- .de partid. Ia Învățăminte! partid Mureș, cu meni-'

so-

<

avufie turistică

de sistematizare a stațiuniiproiect __ _ ______ ______
ți un studiu de eficiență' economică. 

Etapa următoare care trebuie 
străbătută este flnaJlrârea lor. Fi
rește'. cerințe pentru dezvoltarea 
stațiunilor , montane slnt multe. 
.Esențial este ca, In-stabilirea priori
tăților. organismele de specialitate 
ale MinLstcrulul Turismului să albă

AZI, DESPRE
ZONA PĂLTINIȘ

■L

'Z< »S-f i; :J -
ln vedere o cit mal rațională îmbi
nare n posibilităților existente cu ce
rințele valorificării ’cit mal eficiente 
a centrelor de prim interes. Dacă 
luăm ln discuție, sub acest aspect. 
Păltinișul, există numeroase argu
mente eare pledează ln favoarea 

v,dezvoltăriiqsale.‘ Șă analizăm'- clteva. 
r.' Sibiul este,iun. jiu torni ci centra ztu-

i

tata titlul unul, buletin da

J . **
noastră, date despre dez-
voltarea • economîco-socială vestiție specială, 
a țării și, In cadrul acea- Constantin 
teta, a Județului Mureș.
.1 ’„țZ ' . ' *’? ':ț.J } * !•’ h ■ V,J

Lorand DEAK1
corespondentul „Sclnfeii"

lori efectuează aici, voiun- , ...
tar, zugrăvelile, țucrările de tctulul județean de ■ partid 
lemnărie,șl instalații, con- JF ’ * 
strulesc chiar și unele pie- i____ _ ...___ _
se de mobilier. Datorită zațiile de 
acestui sprijin, erjeșa și gră
dinița uzinei se . măresc cu 
50 de locuri, fără vreo in-

PETROV1C1 
tehnician. la uzina 
mecanicâ „Nicolina"- 

. laji..........................

Brașov.: Apărute In Urnj de 
masă și. difuzate ln organi- 

' s; partid,' aceste 
broșuri și pllnnle se dove
desc a fi Instrumente de 
reală utilitate ln ridicarea 
ta un nivel | tot mai Înalt 
a muncii* de partid ta județ.

N. PBOSAN
activist al.Comitetului ju;p 
dețean de partid Brașov-,' . 

' ■ 'J

•I-
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13 Septembrie, ziua pompierilor
.. l ... i..... Li • ■

ki ** r A

z
La cosa de cultură a Ministerului 

de Interne a avut loc, marți după- 
amtază, o adupnre festivă organizată 
cu prilejul sărbătoririi zilei de 13 

-Septembrie — ziua* pompierilor din . 
-Republica Socialistă România, ",
, I a festivitate au participat general 1 
locotenent Alexandru Dăncscu și ge
neral maior Ionel Gal, ndjiincți aî mi
nistrului de Interne, membri âl con- <- 
ducerii Comandamentului i>ompleri- 
lor, generali șl ofițeri, adfivlștl do 
partid șl de stal, conducători ai unor 
Întreprinderi bucureștenc.

Despre semnificația acestei sărbă
tori, despre glorioasele fapte de arme 
săvlrșltc de pompieri in luptele pen
tru idealurile de libertate națională 
și socială, ca șl despre contribuția n- 
ccstora ta apărarea avuției națldnalo 
Împotriva Incendiilor și altor calami
tăți, a vorbit general locotenent 
Pamfll Tatu. - f6

în Încheierea adunării, pnrtldpan- 
țll au adoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central al Parti
dului Comunist, Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se expri
mă hotărirea pompierilor de & sluji 
cu profund devotament Interesele 
poporalul, patria socialiștii, de a-ijl 
perfecționa ■ mereu activitatea. In 
scopul îndeplinirii cu abnegație șl 
hotarire a misiunilor Încredințate.

(Agerpres)

r

'H

1 C$1 © “ri ■ ii fi

să-șl înscrie In program sl un 
jur montan. Numai lh’ actualul 
zon, Oficiul Județean de turism 
biu a fost pus ln situația de a 
putea da curs ta circa 10 OM de 
reri pentru. Păltiniș (peste 4 00*0 nu
mai din rtadul turiștilor străini).

Un ultim argument — firește nu 
ultim ca importantă — este legat de 
cadrul natural cu totul deosebit pe 
care-l oferă această zonă situată ta 
^interferența vegetației do foloase "'cu 
cea de conifere. StaHunctf Păltiniș 
oferă, de asemenea,, cel mal agrea
bil micro-climat alpin, cu efecte 
curative deosebit de eficiente pentru 
odihnă șl tratarea nevrozelor. Dacă 
mal adăugăm șl faptul că zona 
poate avea un profil, turistic com
plex — odihnă, drumeție, sport,'tu
rism automobilistic.'' vină t era re . — 
ajungem la,concluzia că Păltinișul 
merită'să ocupe un Ioc mol de frun
te ln turismul nostru montan.

întrudt In-.prezent,. pe baza Indi
cațiilor conducerii‘ de partid, se 
elaborează, un program.complex de 
valorificare a „potențialului . turistic 

■■ riMntan»^j«dbi-așleptat * ca.. el:, să fie 
■;rihtrc>nlzahWt,'"rnai..btae ’®l cn’ efor*- 

8. i “rihâa&pghi
-radhă*. efl'i 

Mehță''aHt pietaninmblu, elf și ln fie- 
raro tmitaic in parte. ’

* Constantin PR1ESCU

«injhinita"’rr-nntano nio^' jrtrii ' imn. ■ *• '•'■ s>u>iiu3esțoaun. putenuc;contrariu-. .«nrrdnynt't'Jf maLbine ’șl. mI. S oJ- «Itai.taV ~
zonă In exclusivitate de' conifere1 și" " <Wr^Ja Jumătatea distanței^tațro! Si}.
că asigură permanent un mlerodi- 
mat favorabil odihnei, și sporturilor, 
atit iarna cit și vara. Pe;plan local, 
noi em stabilit o serie de măsuri 
pentru pregătirea acestei zone spre 
a face fată cerințelor turismului 
intern șl extern.

Intr-adevăr, slnt de remarcat efor
turile organelor locale îndreptate 
spre dezvoltarea si valorificarea zo
nei Paltini®. Numai pentru con
struirea drumului spre stațiune — 

1 lung de 32 km — consiliul popu-

punctele /vestice. de frontieră si Ca
pitală. El este 'vizitat anual de 
130 000—2OTW0 de-turiști care,- chiar 
In i - ...

anual

tranzit fiind, almt firește nevoia >

cjtsj.
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LA TIMIȘOARA

Noutăți in... vechile

vaduri comerciale
TIMIȘOARA (coresponden
ți „Sdntell" Cezar Ioana).

,'Z Z

’V

Pe coiful de aur ni 
acestei?, arme,

■ «m v v B I Iar județean .a’ lnvestlt din bugetul
dTma. • • I său circa 27 milioane lei. Plnă la

a I gflrșitui anului el va fl gata, astfelI Incit Păltinișul se va anroota de Si
biu la numai— 30—40 do minute. |

Ce s-a putut face pe plan local

........................
balled. Șl-a luat pușca fi, insoflt I 

.............. .................... I 

tras, dar | 
îndrepte I 

din pre- 1 
upra.._ paznicului care-l | 

Acum, Florea Marines- I

i
I

rprlns intr-un I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Constantin Floriceanu, din 
comuna Spineni, judelui Olt, se 
îndeletnicea intre altele :și cu 
vinatul. Intr-una din serile tre- ' 
cute, wia cineze o rafă «dl- 
de paznicul Floria Marinescu,’ a 
plecat să-ți încerce norocul. La 
un moment dat, s-a trerlt foarte 
aproape de un stol de pisări. 
A dus arma la ochi, a tras, ■' 
alicele, in loc sil se i ' , 
spre ele, s-au abătut, din ffre- 
țeali, asupra.., paznicului care-l 
insofea I Acum, Florea Marines
cu ic afli in afara oricărui, pe
ricol, dar eele intlmplate sperăm j 
că l-au convins pe vinilor Că-i | 
sld mult mai bine Jdrd». armă 1 I

; ;

Dm ofsaid, 
pe „tușă"

Responsabil ln i._ 
articole do sport din 
Mlțcă a fost surprins . 
ofsaid», penat Singur" sau in 
complicitate cu Nicolae Ciortea, 
de asemenea, gestionar, șl mai 
apoi cu alți salariațl, el a Întoc
mit numeroase acte false de 
vtazare-cunmărarc, delapldlnd 
SJD 271 leL Descoperită de orga
nele de resort, Intrengp afacere 
a ajuns ta fața Instanțe! de Ju
decata. în urma judecării pro
cesului de către Tribunalul Ju
dețean Alba, fapta a fost „omo- 

’ logntă" ca atare : 23 de uni În
chisoare pentru loan Mlțcă, 20 
pentru Nicolae Ciortea, Iar pen
tru ceilalți . inculpați pedepse 
privative de libertate Intre 2 și 
13 pnt

în orașul Sighișoara, aproape 
de-capătul Străzii Clujului,-’ si
tuată în imediata apropiere a 
Dealului Gării, se află un izvor. 
Numeroși localnici folosesc apa 
Iul pentru tratarea unor afec-Iul pentru tratarea uni 
țlunl Interne. Din efie se pare, 
apa aceasta Ișl păstrează, timp 
destul de Îndelungat, proprietă
țile curative, puțind fl deci îm
buteliata. O perspectivă pen
tru cn Sighișoara, oraș turis
tic de prim rang, să devină ffl 
stațiune balneară 7 Deocamdată, 
răspunsul dcplndo de ce vor 
spune analizele pe care |e vor 
efectua organele do specialitate.

Rubrică redactata de i
Dumitru TIHCOB 
Ghcorcjlte DAVID 

'.'L'e... v, _ ... _ . .

"Li

rT.'

s-a făcut : s-n început sistematiza
rea centralul stațiunii, s-au efectuat 
lucrări de modernizare a capacități-;- 
lor de cazare, care Însumează azi. Iii 
total, pesta t!®D„de locuri. In pre-; 
zeht. stațiunea se află ln slbiațla — 
determinată mal ales de construirea 
drumului, care . facilitează accesul 
plnă aici tuturor categoriilor'do tu
riști — de a nu face față solicitări
lor. Pentru ca, o dată cu terminarea 
drumului., să nu se creeze un deca
laj prda maro Intre' posibilitățile 
stațiunii de a primi oaspeți @1 ac
tuala ei ranaritale de cazare, coitaî- 
liul jxipular județean a întocmit un

Pdlfiniț

s<

f

GHICI CUM ARATĂ
ADMINISTRATORUL 

CANTINEI 
NOASTRE ?

’ ;

•ȘS!

:>fc£

MMI

•■--
,'î? , • ?
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o tiajiune a Ijnițlii, cu vilo ți- cabane „ascunse" printre co
nifere

■tul „Sein tell" . Cezar Ioana). 
Concomitent cu construirea de 
noi unități comerciale și mo
dernizarea celor existente, In 
municipiile Timișoara șl Lugoj 
au fost repuse ln circuitul des
facerii mărfurilor 6 scamă de 
vechi vaduri comerciale cărora 
cu timpul 11 s-a dat altă desll- 
națlc. Pe aceasta cuie, o dată 
cu sporirea suprafețe! comerci
ale utile, s-a asigurat șl o re
partizare mai echilibrată pe te
ritoriu a diferitelor , tipuri de 
magazine. La Timișoara, bună
oară,'au fost-deschise, ln ultima 
vreme, un magazin de Up drug
store, un magazin Consignația, 
dta o unitate de pline și de car
ne, un roataurant-penslune, o 
braserie și o rotlserle, un maga
zin Blimo-ntar ele., toate In spa
ții cc.tpa te de diverse instituții 
sau folosite ca depozite.

mosfcrc, ca să nu mai 
vorbimTdd nutotunurl 

;-ri. vS-IIauile-^ larfcuri1 
cu turele »șl . tevL;«.cu 
materiale chimice,’ ca
pabile să localizeze și 

p-o să lichideze
catastrofale, 
adăugăm la 
mal sus că 
de alarmare 
p-o taatatațli ________ „
fonice speciale, lnr le
gătura dintre obiec
tivele Industriale, car-

Șl e firesc să fie 
ața. Pentru că numai 
oameni cu ■ asemenea 
pregătire reușesc ca 
Ia un incendiu, de 
pildă cel care n iz-

„accatei^armc,1 angaja...
..‘■-'Șj să':salveze jjdețl ■ ți 

II IjUMurLremenețti. stră
lucește stema jertfei 
lor supreme, ln cu
noscuta lupta de 
Dealul Spirit

Tradiția lor e ve
che șl adine săpata in 
conștiința țării ; roatc- 
la de pompieri au apă
rut In societatea ro
mânească pe vremea 

dnd plrjolul era un __ ____________
fapt cotidian. în : ora- tiere și compania ros- tre alții s-au
jele construite mal pectlvă se produce țtat atunci
mult din lemn-si pa- fulgerător, la o aim- tul Stann Ion șl cu
lantă, dnd Înseși plă anăsare do buton, pocalul Mircea Ham-
ttrâzlle erau podite rte dăm seama dl de belea.
cu blrrie și o sta- spectaculoasă- este o- a- Rj-i i^-,i „»

' V^Ua neeStC‘ “rme- umplerii
tr-un mddvor acru- Un militar pompier și-au pus drept țel 
'"n.t nrikumtol"™.?? ,n actluno ln un ln- suprem mal ales 
«iEpam ccndtu de mari pro- prevenirea izbucnirii
piernor a evoluai & p^~«s4 . __ ^r»^-__ z__ ___ ___
data cii aniL cu so- timp; un 
cietatca. O- singură „„

. comparație, dintre ieri 
șî nzt Odinioară* ta 
curtea „Companiei 
Cometa" — așa se nu
mea pa atunci forma- 
țin pare acum poarta mână 
denumirea „a-nllta"— dru

incendii bucnit ln ziua de 12 
Dacă mal 

cele de 
sistemele 
se blzule 
. eleclro-

august la depozitul 
I.C.M. 5 Construcții, 
din str. Aviator Po- 
pl.jteanu, să llchide- 

,ze focul,In numai opt 
minute și să salve
ze bunuri In valoare 
de 2MOWN) leL Prin- 

cviden- 
sergen-

pW 2 luminare uitață-n- zvoluțla acestei arme.

I
1
1I
!

c
!
1L-

Constantin GIngu din 
Cludanovlța, Județul Ca- 
raș-Severin, ne-a trimis 
o poză ulb-negru in caro 
s-au lăsat fotografiate 
două pahare foarie cio
bite.

— Șl cam ce trebuie să 
deduc din această poză 7

— Să ne ghicești cum a- 
rată administratorul can
tine! noastre.

— Daeă ornai Îmi dațl. 
cltova amănunte vă pot ' 
ghici cum arată adminis
tratorul. La o masă de pn- 

' -tru. persoane e o carta cu 
apă șl un singur pahar, 
șl ăla ciobit ?

—.Exact.
— La desert, aciim etnd 

e sezonul fructelor, aveți 
numai gogoși, napolitane 
țd cafea neagră 7

— Exact
— Este mare îmbulzeală'

J la ghișeul, bucătăriei 7
— Este.

• Mulțumesc pentru amă
nunte și acum privind 
poza cu cele două pahare 
ciobite pot să vă spun 
cum arată administratorul 
cantinei dv. Administra
torul cantinei dv. arată cn 
toată lumea cu arătătorul, 
dar nu prea arată a admi
nistrator... .

Asta-1 situația, asta e I

539 LEI ABSENȚI 
NEMOTIVAT

crai înainte de a fl pen
sionar la Vlnalcool-Cra- 
lova șl zice dumnealui în 
scrisoarea trimisă că nr fl 
avut prin anul 1C67 o Im- 
putațle de 53'9 lei pe caro 
a, achita t-o ta timpul po
trivit

— Și 7 '
— Șl am mal plătit-o o- 

data pentru că s-au gin- 
dlt dumnealor că n-am 
plătit-o bine. N-am pta- 
tlt-0 bine pentru că pe 
vremea dnd am plătit-o ■ 
era altă Împărțire lerito-

/ ! ; ■ ;

w

CINE TE-A PUS 
SĂ STAI 

PE STRADA 
FLUIERULUI ?

Lazflr Dragomir din co
muna Crușeț-GorJ a Iu-

rlalrt. Și astfel, povestea 
celor 530 de lei a ajuns ta 
nivel de județ, Ba chiar șl 
la nivel do tribunal. S-a 
judecat, B-a răsjudeent șl 
cel 33J) de lei plătiți de 
două ori. după ca că ab
sentează nomoUvat din 
buzunaruț- meu, mă sicile 
și mă pun și pe drumuri.

Tovarășe Lazăr. scriso
rii dumstale l-am dat cu 
parfum de ananas șl am 
trimis-o „vlnnlctnllșlilor* 
din Crniova care nu te 
lasă să-țl vezi liniștit de 
pensie cu, .rugămintea s-o 
pună sub can ri. "* — 
scrie ce visează 
dorm la birou.

Sănătate.

Ionescu Ștefan din 
București, str. Fluierului. 
28, sectorul .3, zice In. 
scrisoarea trimisă :

— Nu am autoturism... .
— Multa lume n-are fii 

trăiește.
— Cu tonte că nu nm 

avut și nu om autotu
rism, alaltăieri am pri-r 
mit de ta direcția ADAS, 
serviciul .daune, adresa nr. 
7tlîl din 8 IX 1972 ș prin 
care slnt învinuit că aș 
fl produs cu automobilul 
meu un accident Și ca 
atare să mă duc să achit 
niște, daune.

— Șl nu le-ai spus că 
n-al automobil 7

— Le-am' spus,1 dar 
dumnealor, cică, șUu mal 
bine decit mine. Că au 
acte la dosar precum că 
slnt proprietarul automo
bilului 2-0—8769. Să nu 
le doară capul do otita 
birocrație 7

Cine te-a pus, nene 
Ștefane, să stal pe strada 
Fluierului 7

cești 4 ani alai măcar de
monstrativ din cauza unei 

(porțiuni de șosea Imprnc- 
..llcabllă. De ce in 4 nni n*d 

rf putut deveni practicabi
lă aceasta porțiune de. șo
sea 7 =

2, în acest sat sînlem 
peste SO de salariațl și 
circa 200 de pensionari șl 

■ nu avem de unde ne apro
viziona cu legume și alle 
fruCTe. Clnd am cerul or
ganizarea unei piețe am 
fost luați in deridere. De 
ce 7

1 Nu s-ar putea să aibă 
și spotul no'Slni, cârti ore 
peștera500. de locuitori, o 
agenție poștală 7 Poșta o 
f’ irimlm cu mori Intlrzleri * 
nr ziarele Ia care statem 

abonați cu o vechime de 
cirea *2—3 zile. De ce 7

4. Visăm de foarte 
' tă vreme o brutărie 

mimata Plinea care 
Ia alimentară este 
veche, deci t1 ziarele/ 
ce ?i\ . ; ,■

Deși tini foarte odihnit 
(abia tn-nm întors 
concediu) nu nta voi obo
si să răspund la cele 4 ln-

■ trebării De ce 7'Pcntra că 
vreau' „să răspundă Inlro-

. bărllbr- cel care slnt plă
tiți pentru treaba asta.

Salutari primarului dv,-

mul- 
co- 

vlne 
mai 

He

din

si ta ne 
clnd

SALUTĂRI
PRIMARULUI DV.
Din satul ■ Slătunoala. 

Botoșani, n sosit o scri
soare semnată de 402 de 
cetățeni In care sini rugat 
să răspund -la 4 întrebări

1. Acum patru ani, s-a 
stabilit cn autobuzul care 
face legătura cu central 
să treacă ®i prin satul 
nostru. Nu a trecut ta a-

CA ACUM 73 
DE ANI Șl OPT 

LUNI JUMĂTATE

ătal tnulțJ cizmari, din
tre care șl Vosile Arseni 
din Tutqvn-VasluL ne in
formează că deunăzi s-a 
ținut un concurs.

— Cel fel de concurs 7
— Da bătut cule de 

lemn ta talpă.

—■ Ia talpa cui ?
— A pantofilor. Partlcl- 

panților 11 s-au dat talpă, 
pantofi, scule șl ele 100 
de cule de lemn fabricata 
pare-se la o. fabrică de 
cuie din Piatra Neamț.

— Condițiile concursu
lui 7

— Din cele l&D de cuta 
do lemn să se bată fără 
să se rupă un cui de lemn. 
Unul singur.

— Așa de proaste slnt 7 
Șl a dstlgal cineva con
cursul 7

— 'A reușit un vasluian 
dl bată din o sută un cui 
dar pină la: urmă a fost 
n. h ‘^ 3 -f;£rT:

/>

1III
scos din concurs pentru că 
s-a constatat că acel cui 

■sare nu s-n rupt nu era 
tahrient dd o fabrică de 
rute le lemn. Șl-l tăcuse 
el .manual ea acum 73 de 
ml și api luni lumătate. 
?e ajărere aveți lespre n- 
•es! concurs ți mal ele» 
lespre culele de lemn 7

Părerea mea este că 
trebuiau invitat! ta con
curs și controlorii de ca
litate a! fabricilor de cuie 
de lemn ca să rupă și ei 
cuiul—

Nlcafâ TANAȘE

porții este. în același * focurilor, spre a pune 
«L„_ acrobat * șl ța adăpost » de grava
un tehnician. Iar ln urmări obiectivele re
mediile toxice, cehi- conomlco ale țării. In • 
pat In costum do numele acestei Idei’ 

rrraș- si-au făurit pretutin
deni prieteni do toate 
viratele, care II ajuta 
cu grija trează mereu. 
Ia orice ceas din zl șl 
din noapte. Numărul 
lor e mare. Instrucția 
temeinică- Pagubele 
provocate de incendii 
slnt astfel mnl mici, 

î și prudenta 
iată dezideratele 

___ ________  acestei uriașe mișcări, 
polisportivi. înjstruc- care nu știe odihna, 
țta prevede exerciții Pompierii tarii cln- 
.dificlle, cu salturi pes- ffteM prin muncă șl 
te porticuri, efițărări, succese zlun de 13 
gimnastică Ia npara- septembrie, care le-a 
te, sărituri de la inăl- pecetluit ln Istoria 
țimi amețitoare, pen-, României un Ioc de 
tru cn nld b 'situație hepleritoare faimă.

In costum 
protecție, cu 
că și aparat de 
oxigen ln spate, sea- 

‘ 7 cu un scafan- 
,-.v ------- . . arandndu-se ln-î

se vedeau caUri așlep- tc_0 mflre c;n flăcări. 
Und să li se nrar.ee ite CI6evn cuvim» dMr 
spinare; hamurile și să deipre vlnla . aceslol 
alerge apoi,. trăind temerari. Programul 
după el tulumbele. lcr roUdlan este ln- 
pompelo manuale _șl cflrcHt ffl u ohliH.l sfipompele manuale șl cflrcat ?1 u ob!!gA VeRhe 
butoaiele.! minați ln disdftinat, - Ia

?«8 cumpătat,aidoma unor acestei
Încotro ii enema da- n^HimînrHv-L Tndnitsi caro r
torta. Astăzi; remi
zele adăpostesc ade
vărate uzine pe roți, 
mașini de Interven
ție cu o mare capa
citate. rezervoarele cu- 

- prlnztrid peste două 
tone de apă si a- 
vlnd o forjă det pro
pulsare de clteva at- 

v--—• i

reală să nu-1 ta prin
surprindere. Eagen 'TEODORU

LA FABRICA DE MOBILĂ VASLUI

ELEGANTĂ, FUNCȚIONALITATE, DIVERSITATE■ ' s '
■

Deși colectivul Fabricii de mo
bilă din Vaslui, unitate caro n- 

■parține de C.F-i.L. Iași, este ti- 
năr, ’produsele realizata aici poar
tă pecetea maturității depline, a 

• competenței profesionale, a ar- 
industrlnle. Pentru că, real-tei industrlnle. Pentru că, real

mente, se ponte vorbi despre o 
artă n meșterilor llmplari vaslu
ieni..' Dovezi : creșterea produc
ției de la un nn In altul ; spo- 
rlren numărului de beneficiari 
din țară și de peste hotareva
rietatea șl înaltul grad de func
ționalitate a mobilei.

S-a început cu o singură gar
nitură — „Ilva" — ta primul an, 
apoi a fost Introdusă ln fabrica
ție mult solicitata marcă „Ele
gant" (nume ce o recomandă 
do ln sine, cameră complexă, 
formată -din .2-1 de piese). Au 
urmat variantele mărcii ,/Ele
gant" pentru mobilier, in func
ție de cerințele cumpărătorilor și 
ale apartamentelor cu 2, 3 și 4 
camere. De altfel, mărimea ga
mei sortimentale" de mobilier a 

" fost șl este determinată perma
nent de gustul șl preferințele so- 
llcltanțllor, sondate cu prilejul 
expozițiilor din țară șl de peste 
hotare, undo au fost expuse șl 
garnituri de mobilă vașluieno 
Așa se explică da ce ta acest an ■

de po porțile fabricii din Vaslui . 
ies noi tipuri de mobilă : o va
riantă îmbunătățită la garnitura 
„Elegant", finisată cu lacuri 
mate, garnitura G23/11, destinată' 
îndeosebi exportului, șl garnitura 
„Farmec", In trei variante.

— Producem mal multe va
riante la garniturile căutate,1 
pentru ca să putem satisface pe 
cit posibil diversele cerințe șl 
nevoi nle beneficiarilor noștri —; 
ne spune tovarășul Til Suhan,' 
directorul unității. Totodată, di
versificarea p’roducțlel ne ajută 
1a valorificarea superioară" a 
masei lemnoase, realizlnd astfel 
nu numai garnituri complete, d 
?l piese diferite, ca,- de pildă, 
birouri, cuiere, măsuțe de hol 
etc. în același scop, executăm la 
comandă lambriuri pentru diver
se întreprinderi șl Insliluțli. Do
tarea tehnică pe care o avem, 
gradul de calificare In continuă -
perfecționare nl muncitorilor, 
experiența dobindltă plnă ncum 
ne permit să aducem mereu 
noutăți șl variante ta garniturile 
existente, făclndu-le mal fru
moase. mai funcționale.

Vaslle LWCU
.corespondenta! „Sctateu*

"ift

I

i

l

nrar.ee
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sau pe fereastră

cu nemiluita

(Urmare din pas. 1)

un director

bupă asemenea 
ghidat ' ' "' ’
uzina I 
clnd au 
ralor școală

parare 
(care 

de

producția 
carboa de

Ghcorohe CÎRSTEA 
Ion StANCIU 
Adrian POPESCU

zale plantele de

3 700 t, .cooperativa agrico
li Coconi — 1 300 t, din
2'155 t planificate, iar coo
perativa agricolă Fierbinți 
a realizat 2190 tone siloz 
din cele 3 283 tone prevă
zute.

Pozitiv este faptul că nu
meroase cooperative agrico
le au hotărli să nu se 11-

consu'
ta actualul cin

vor realiza In Jurul' a 
5 OT0 tone. Situații simi
lare, caro denotă o grijă 
deosebită pentru a crea 
rezerve de siloz am • Inlll- 
nit In multe nlte coope
rative agricole din Județ.

Există Insă, din păcate, 
uncie consilii de - condu
cere șl șefi de ferme care

turilor sd determine o cotitură 
ir. concepția de utUisare a fon
dului de metal". Ce s-a făcut 
in acest sens 7

Horea CEAUȘESCU 
corospondonlul „Scînteii'

Mai' din'Pfoieții se caracterizează prinlr-un înalt grad.de teh 
niciîaio. laîâ, în fotografie, linia tehnologicâ do prelucrare me-

Bine apreciata în țară ți' peste hotare, produsele uzinei „1

brl 'st eonslliu1ul.de con-' 
ducere se spune că nu ram 
uitai că vacile și oile mal 
trebuie să dea și lapte, mai 
ales că. In unitate, la un 
moment dnt, nici nu sc 
mal găsenu vasele de muls. 
Nici pentru Iarna ce ur
mează nu se prevede o si
tuație mai strălucită. Din

Conducerea I.A.S. 
Rm. Vllcea a holărlt, 
încă din 1889, să exe
cute un sistem de iri
gații pe 338’ ha. După 
patru ani de la înce
perea lucrărilor Insă, 
pe canale n-a cura nici 
o picătură de apă. 
Cauza 7 Amenajările 
de la fermele Gallcea, 
Mihălestl și BuJorenl 
au fost lăsate In’ pa
ragină. De ce ? „Nu 
s-nu continuat lucră
rile — spune șeful fer
mei BuJorenl, Ing. Ma
rius Iliescu — lntru- 
cll din informațiile gubelo Bă le 
culese terenul aflat In cei vinovați.

rolurilor
..... Iești note 
ușilor șl te
și dlmenslu- 

schiță pentru 
tlmplărîei 

'.Ut de

de la fabrica 
Întors

în judeful Teleorman ie află în curs de construcfie sistemul de irigație Olf-Câlmâfui. 
Prin realizarea cceslui.sistem, 32 de uniîâji agricole vor beneficia de apâ pentru o su- 
prafațâ de 46 000 ha. De pe acum a început sâ prindâ contur rețeaua de canale, in lun
gime.de peste .]25 km, prin care apa va ti dirijata plnfi la râdâcina plantelor. în fo
tografie ; utilaje și mașini de mate productivitate sint folosile la lucrfirile de imper-

- , ..meobilizare a canalului principal de aduejiune a apei

?.ritru 
dlgațll 

ața cum este 
furajelor. Și In 
esle nevoie de intervenția 
hotărî'A a organelor Jude
țene pentru că nu se poa- 
te admite perpetuarea ti
ll al asemenea atitudini 
care duce la păgubirea a- 
viitului obștesc. Cantități 
m'c! de furaje au Insiloznt 
cooperativele agricole din 
cadrul consiliilor intercoo- 
ncraiLs'.e Vedea unde s-au 
realizat doar 030 tone din 
13 &M. Bănoasa — 1820
tone din 13 750, Ctprogîrla — 
2 O'Ofl tone din 15 170, Perl® 
— 1750 tone din 11 OM 
tone prevăzute. Cooperati
vele agricole din Hodl- 
voaia $1 Izvoarele încă nu 
âu început tasllozarea fu
rajelor, iar cooperativele 
din BaloteștI. Panduru, 
Căldăraru, Miluit Bravu 
au renlizat canll'Ati foar
te mici.

Desigur, în această pe
rioadă există un volum 
marc de lucrări agricole. 
Dar cu atlt mal mult este 
nevoie de măsuri pentru 
organizarea Judicioasă n 
muncii însllozarea furaje
lor rnu poate fl nmlnală 
sau'neglijată, este o lu
crare de sezon care tre
buie executată In termene 
precise, potrivit graficelor 
Întocmite, astfel incit toa
te fermele de taurine si 
ovine să albă cantități cit 

■mal mari din acest valoros 
sortiment de. nutrețuri.

a Industriei alimenta
re nu poate să func
ționeze la întreaga ca
pacitate din lipsa ma
teriei prime. Cauzele 
nerealizărli producției 
de lapte stat multiple, 
în principal, ele se da
torează minusurilor în 
furajarea și întreține
rea vacilor. Dar mol 
este șl o altă cauză : 
unele întreprinderi a- 
grieole de stat care au 

■ferme de vaci prelu
crează zeci șl zeci-de 
mil dd litri de lapte, 
uneori cu mijloace 
improvizate și In con
diții ‘de igienă care 
lasă de dorit Cum s-ar 

•' zice,
modernă s-au 
Înapoi la putinei.

!h ” r>C-

aceste utilaje,' anual, tte plătesc im
portante sume drept amortisment.

La fabrica Cț® Piele ri lncălțâ- 
minie. „Vilceana",. de aproape un an 
dd zile 21 do utilaje, ‘Intre rare o 
mașijjă do șcrult piei bovine, in va
loare de aproape 150 mii lei, o altă 
mașină de șpaitult, mașini de perlat 
șl cusut ș.a. — deci, numai utilaje 
specifice industriei de-pielărie și în
călțăminte — așteaptă să. fie inte
grate In fluxul<tehnologic. Ce "mă
suri și-a propus conducerea fabricii 
să aplice in acest soojr ? Din infor
marea Înaintată sucursalei Județene 
a Băncii de Investiții' nu am reușit 
să- reținem dgclt-.â unitatea va con
tinua să-i înainteze, In fiecare iurtă, 
lista utilajelor dlsponiblle -pentru re- 
d is ijfibuîre.; Plnă, acum g-a; ținut "da 
cuvlht. De un an de zile, lunar, în
tocmește aceeași situație șl, așteaptă 
Bă so ivească vreun solicitant.

— Satisfacerea, cerințelor de metal 
ale Industriei noastre ®e poate realiza 
pe două căi : prin" extinderea pro
ducției de metal șl prin realizarea u- 
nor sortimente de oțeluri eu caracte
ristici superioare, care să reducă sub
stanțial cererea de metal (consumul 
pe unitate de produs). Prima cale 
este m! cosrtfeitoare pentru econo
mie, din motive- cunoscute (investi
ții mari, Importuri de materii prime 
ș.a.) ; de aceea, ne-am adresat eu 
chemarea către specialiștii din pro
iectare și bcnef'clarll de metal, de a 
reproiecla produsele actuale, a avea 
In vedere, la noile proiecte, folosirea 
oțelurilor cu caracteristici ridicate șl, 
deci, consumuri substanțial reduse. 
Combinatul nostru realizează, in 
acest an, 50 In sută din 
do laminate din oțeluri 
calitate și aliate.

Dar, deocamdată, foarte puțina 
colective îmi reacționai public, fa
vorabil, la această chemare. Unii 
tovarăși chiar nu rezerve, apreciind 
că, de fapt, eforturile ce se tw dln 
partea proiectării sint prea, mari țji 
obiectivul propus sr fl greu de 
realizat. Sc Insistă,, încă mult, pe ce
reri suplimentaro de metal și se ac
ționează prea timid pentru înlocui
rea metalului obișnuit cu cel dd ca
litate înaltă, ceea ce ar asigura o re
ducere ’ a consumului eu‘ 10—20 la 
sută. Chiar unele' organe centrale 
coordonatoare pun accentul, pentru 
următorii 2—3 ani, mai mult pe 
cantități (producții) suplimentare do 
metal șl prea puțin pe aportul supe
rior al metalului de înaltă calitate 
la satisfacerea cerințelor In acest do
meniu ale economiei naționale.

față de data prevăzu
tă. Că lipsește directo
rul n-ar fl nimic, 
ponte II, înlocuiesc 
nlți specialiști. Dar 
care specialist, pentru 
că la Caracal nu-1 nici 
unul ? E bine, totuși, 
că s-a găsit un conta- 
bil-șef, care a anga
jat G salariațj... Ca 
urmare a acestei „or
ganizări”, Intre pla
nurile (pe trimestrul 
IU a.c.) ale constructo
rului șl beneficiarului 
există un decalaj do 
1 70S GDO lei. Adică, 
construclorul a luat-o 
cu mult înaintea be
neficiarului. Ce 
sre„. directorul 
o fi) al Fabricii 
tricotaje din Carnea! î

menea, porumb siloz pe 
terenurile destinate bazei 
furajere, iar do aurind a 
început recoltatul porum
bului boabe, ceea ce per
mite să sc Insllozâzc can
tități mari de coceni. Alte 
sute de tone de frunze,și 
culele se ix>t InsIJoza de pe 
cele 300 hn cu sfeclă de 
znhăr. Așadar, resurse e- 
xlstă. dar ceea ce lipsește 
este spiritul gosțrodăresc 
din partea membrilor con
siliului de conducere", a 
specialiștilor. Este un caz 
d(t abser.lă a responsabili
tății pentru Îndeplinirea 
unor obligații elementare, 

asigurarea 
acest caz

Cooperatively agricole din 
Județul Ilfov au prevăzut 
să lnsllozeze în acest an 
574 255 tone de furaje, carir 
Utățl mult mal mari față 
de anul trecut. Pentru rea
lizarea întocmai a acestor 
prevederi sint asigurate ln- 
samnate resurse de nutre
țuri verzi,, șl suculente : 
porumb; siloz po .terenurile 
destinate bazei furajere, 
culturi duble, frunze și co
let-:; de sfeclă de zahăr, co
ceni de porumb, in prima, 
fază de recoltare clnd tul
pinile au suculenta necesa
ră realizării umil nutreț de 
calitate. Există deci obaz.i 
temeinică, premise reale 
pentru asigurarea cantită
ților" de; siloz, stabilite. 
Pentru a veni in sprijinul 
cooperativelor agricole. țtș- 
cenCț comitetul județean do 
partid ă constituitun 'co
lectiv de specialiști din ca
drul. direcției generale a a- 
griculturlî șl de la 'Bancă 
Agricolă care rezolvă ope- 

■ raliv. greutățile ce se ivesc 
In desfășurarea acestei Im
portanta acțiuni. Acest co
lectiv, împreună cu icadrela 
do conducere din coopera
tivele agricole a analizat 

.posibilitățile' de lucru șl re
sursele do furaje existen
te, s-n ocupa", de repar
tizarea utilajelor și a mij
loacelor de transport. Une
ori s-au ivit probleme care 
jtecoșitau intervenții opa- 

' r.itive cum , ar fi, de pildă, 
-obținerea do împrumuturi 
.bănești . pentru , unitățile 
;care nu aveau .dtsponibjl 
Jn bancă. Sint doar ci te va 
din acțiunile miiî Importări- 
.te la ‘care cotectivul de spq- 
c.iedltate șl-a adus o Im- 

.portantă contribuție.
Deși acțiunea de lnsllo- 

•zare a furajelor este In în
ceput, Lntruclt ponderea coa 
'mare de masă verde O 
-constituie cuiturlh; cubic 
care nu încă condiții bune 
do vegetație, totuși o scâ
rnă de unități agrico
le au do pe acum rea
lizări apreciabile. Astfel, 

icooperativa agricolă Minăs- 
tlreaj a Inslloznt 1 708 t fu
raje,

La Caracal, In apro
pierea uzine! de va
goane, se construiește 
o modernă fabrică de 
tricotaje. Constructo
rul s-n angajat să exe
cute lucrările lnlr-un 
ritm care să permită 
Intrarea fabricii în 
funcțiune cu două 
luni mal- devreme 
față de termenul pla
nificat. La efortul 
constructorului, bene
ficiarul... -tace chitic. 
Centrala Industriei tri
cotajelor din Bucu
rești nici n-a riu- 
rnll.iie directorul nou
lui obiectiv care, așa 
cum se prezintă sta
diul lucrărilor de cbn- 
Ktrucție-monlaJ; ponte 
da producție In avans

— Reducerea coînumurilor 
specifice — îndeosebi la cocs 
și rieuil — crprimă una d:n 
preocupările majore ele side-

• r-jrplșîilor hunedoreni. A in
tervenit ceea nou, deosebii,

' după Conferința- Națională o 
P.C.R., In In/ăptuirea pe un plan 
superior a ccejtui obiectiv ?

— în cadrul, combinatului nostru, 
cheltuielile 1» 1800 lei producție- 
marfă se vor reduce, în acest clnel- 
nal, cu peste 19 la sută, în principal, 
prin diminuarea consumurilor speri- 
fica de materii prime -șl materiale. 
Nui ihtJmplfitor acționăm :is In
vederea reducerii tuturor consumu- 
rltor specifice de materiale, întrucît 
acestea? , reprezintă in siderurgia 
pelite B0 la eulă din totalul cheltu
ielilor de producție. în 8 luni ale a- 
eesiul an s-au economisii de către 
combinat 3175 tone metal, 5 722 tone 
cocs pentru furnale, 8 000 tone : căr
buni cocslflcablll, 4 000 tone cărămizi 
refractare, 500 tone utilaj de turnare, 
1 700. tone combustibil convențional 
la laminoare ș.a.

Realizarea sarcinilor In acest do-

doselll este prevăzută 
la nivelul terenului 
exterior și nu, la cota 
elevației. De aseme
nea, există nheon- 
cordanță iutțe Indica
țiile cu privire ta di
mensiunea 
din zidărie, 
montării 
reșfrelor, 
nile din 
execuția 
respective» ș.a.
încilciio alnt lucrurile, i
Incit bieții vițel vor (
răminc $ mal mirați ,

In fiița unei pory 
p"0 Unde să In.lrej |

imWaP® feri«r-, -
'jj'tra 7‘jHr (toate a cosi ea, 1

pentru c&. autorii rci- 
jrcctlvelor documenta- <
ții, fostul Inginer-șef 
Slnilonescu și teluri- (
clanul Gbeorghe Bl- .
lauca, au adoptat pro- .

, iectul Ia teren dini...
i birou. Ce-1 drept, fel ’

și-nu primit răsplata '
cuvenita pentru aba- <
terile repetata de la <
disciplina roiundl, fiind n

; îndepărtați de Ia urii- (
. tatea do proiectări ros- .

peclivă. Dar cu1 docu
mentațiile greșite cuim 
răminc 7 {

luez ' *

amină de azi . pe mllne În
cepere acestei Importante ■ 
acțiuni aau Insllozează can
tități foarte mlc.l do nutre-? 
țiirl, deși pe clr.-.p sint re- 
suree foarte mari. Coope
ratorii din PlopșoriJl au 
330 de bovine șl ‘pește 1 0®) 
de ol. Nu esțe.,un \efec!lv 
prea mare’®!, totuși, .din 
cauză că nu au strinș toate 
furajele de pc c’mp. -lnmn’ 
trecută au Împrumutat 
paie șl coceni '.pentru a' 
hrăni animalele. Este de 
la sine înțeles cum ară
tau vocile și oile In pri
măvară. Despre linii mem-

— N-a fost de ajuns 
că ni le-au trimis cu 
o Intlrzicre inadmisi
bilă, In Jurul lui 15 
mai, dar sint și pline 
de greșelL de parcă 
le-ar fi proiectat cu 
picioarele...

Obiectele incrimina
te, la i'dre se referea 
zilele trecute tovară
șul Iile Marinescu, di
rectorul întreprinderii 
Județene Iritercoop-era- 
tista de construct! 1-
montaje, alnt docu
mentațiile tehnice pen- 

«F’W l&aiD 3w 
vita /aflate In» execu-s,-.«„w,1 « 

"țlăj.',t)ariiîate ri Qjjfiya 
„capete lie acuzare”,' 
pe cnre 'constructorul 
le aduce proiectantu
lui — Oficiul de pro
iectări construcții n- 
gricolq din Suceava. 
Mal Intll, Inexistența 
ridicărilor topografice, 
de unde șl necazurile 
Iritimplnate de con
structor care trebuie 
sâ execute lucrări su
plimentare, la par
tea varlablifl. Apoi,' 
neconcordanțn dintre 
uncie piese scrise șt 
cele desenate. în al 
treilea rind, cota par-

Cum a apărut această „povară” ta 
fabrica „Vllceana” ? Ne răspunde 

. tdv. Eugen Dalbori, mecanicul șef :
—, Cu trei, ani in urmă, clnd fă- 

cearii parte' din Combinatul do- pie
lărie numărul-2, fabrica „Progresul” 
— București ne-a dotat cu lot felul 
de utilaje, sub formă, do împrumut, 
pentru ca după aceea să ne trezim 
cu actele de transfer. Așa calc razul 
celor două mașini de lipit cu solu
ție, pc care nu le-am folosit nicio
dată. La iei a procedat șl fabrica de 
tăbăcărie. .„Poporul” din 'Ploiești, 
cure după co rie-a Închiriat o mași
na de, șeruit, a refuzai să o mai ia 
InapoL Și azi II plătim S08 lei chi
rie ix; lună, fără ca mașina să pro
ducă ceva. Noi și așa mai avem o 
mașină similară, po care am dat-o 
disponibilă.

în scopul degrevării fabricii „Vll
cea rm“ de tenie aceste mașini era 
de așteptat ca Centrala Industrială de 
piele și încălțăminte București aă-1 
dea o mină de ajutor. Șl i-n data, 
circulara 33D03, din Iulie 1071, In 
caro-se precizează : „Pentru redarea 
in circuitul economic a .utilajelor 
inactive și reducerea cheltuielilor de 
amortizare, inutile,'care afectează în 
parte;prețul .de cost.al întreprinderii, 
este necesar să so efectueze o ana
liză- amănunțită a fiecărui utilaj 
inactiv și să se la măsuri de forma- 

. re, imediată, -în cadrul unității, a 
unei comisii de analiză” ; semnează 
directorul tehnic, ing. Nlcotao Mari
nescu, șl inginerul șef Steltan Zam
fir. Ce-I drept. B-a. format o comisia 
la fabrica ,,v liceana", care a depis
tat toate mijloacele fixe inactive, a 
întocmit o evidență a lor, după care 
a așteptat decizia cenlraleL Timp de 
un an nu s-a mai • vorbit însă ni
mic' despre decizie. La 10 august ac. 
a sosit o altă circulară. Să, se. fl gă
sit soluția ’ Nici vorbă. După un an 
și ccvn se trage concluzia c.ă „nu 
s-au respectat lndfcațlilo dta- circu
lara rif. 35003 cu privire ta recepția, 
evidența,șl diminuarea stocurilor dc 
utilaje Inactive” șl. sd dau. din nou 
indicațiile du anul trecut.,

— Pe mine nn mă incălzeso șl nici 
nu ini ajută circularele care sosesc 
de Ia centrală — ne-a declarat meca
nicul șef al fabricii „Vllceana”.' Cu 
aproape-două luni In .urmă a venit 
un delegat al'■centralei să vadă uti
lajele cu uzură de 100 ta iută $1 să 
dispună casarea lor. A -vanlt, le-a 
văzut și a plecat I Concluziile sale, 
ducă‘le-ați auzit dv., le-am auzit șl 
eul . ab ::?;c l -

cantitatea necesară de l704 
tone fin-nu s-au strins do- 
dt 60 tone. In ziua da 5 
septembrie a început Insl- 
lozarea furajelor. Pe ta ora 
10 încă nu ajunsese nici o 
remorcă plină la locul 
unde urmau să fie lnsQo- 

. ? ' ' nutreț,-,
deși distanța de ta care sa 
recolta era doar de circa 
100 de m. Și nu se poate 
spune că. In această uni
tate, nu ar fl condiții pen
tru asigurarea furajelor) 
Cooperativa dispune de 55 
ha cu porumb cultivat In 
amestec cu .fioarca-sonre- 
lul șl sola, există, de nsej;

rcac'dvăm stocurile fără mișcare, 
dind aeesi'Jl fond, de metal o utili
zare niai bună, in Interesul tuturor 
Imncflclarilor. al societăți! ? în pri
vința folcxdril nia! intensive a Inml- 
r.oarelor de produre finite, consider 
că trebuie, de asemenea, rezol
vată mal operativ problema asigu
rării necesarului de semifabricate.. 
Avcm'țn țară linii de laminare caro 
elnl Încărcate mal stal» ț! datorită 
llptel țaglelor de relamlnaro, iar so- 
luțlibnarea acestei probleme — prin 
cocHtruIrcsj‘until laminor de semifa
bricate — se.tergive-aeazA de pesta 
5 ahl.

în lotrul concluziilor centralei, 
lată Întrebările noastre :

o Centrala de mașini agricole na 
este Interesată să asigure o bună 
cooperare a unităților și in domeniul 
redistribuirii utilajelor Inactive, In 
așa fel incit să cițlige In primul rind 
producția? Sau-nu cunoaște străda
niile uzinei „Semănătoarea" . (se 
află In aceeași curte) de a 1 se trans
fera o serie de utUaje, care sr pu
tea fi măi bine folo&lte aid, in ‘inte
resul tuturor unităților din centrală ?

• Crede conducerea Centralei In
dustriale: de piele și Încălțăminte 
București că, folosind . ta nesfirșlt 
moloda circularelor, va reuși pitta ta 
urmă să găsească cel mal drept drum 
spre Înlăturarea tergiversării in redis
tribuirea; utilajelor inactive ?

ILtapunsui la aceste întrebări 11 aș
teptăm nelnllrzlnt.

la putinei

. .i J
m.enlu impune însă. eforturi ți mal 
tAisțlmitc, in care scop am întocmit 
un program '■’concret da acțiune. 
Astfel, dacă in cincinalul tre
cut am reușit ră diminuăm con
sumul specific do > cocs aprovizio
nare ’cu 102 Etg/tona' de fontă, 
ceea ce fa, producțta centrale! noas
tre, In ltHO. a reprezentat o econo
mic de 102 00(3 tone..în actualul cin
cinal preceapările noastre sint de x 
reduce, la continuare, consumul de 
cocs eu inel 62 kg/lona de foniă, ceea 
ce rcprezîniă 137 ISO tone economii 
de cccs da nivelai anului 1975. Deși 
ebonomiilo absolute rial mal mici 
deci! ce.te realizate in cincinalul tre
cut. totuși, obținerea lor (iile md 
dificilă șl este normal kA fie așa 
— deoarece ’ ne' anroulcrh, uln ce In 
ce mal mult, do limita minimă teo
retică a acestui. ronnum.

Ne preocupă, dc asemenea, dimi
nuarea, . in eoniinnare, 
molul de . metal 
cinai economiile respective se vor 
ridica la 78 053 tone efeclive 'an.. A- 
tențla ee îndreaptă. Încă de pe acum, 

■spre două grape mori de probleme : 
prima aș referă la'turnarea oțelului 
in' lingouri prin extinderea' trtlllză- 
ril prafurilor,■ exnterme, far ’grupa a 
doua vizează gospodărirea metalului 
In-lămlnaâre. Un hport deosebit în 
reducerea consumului de metal 11 
așteptării șl de po urma îmbunâiă- 
țlril tehnologiei de luâu, pe baza 
raționalizării '.șl standardizării fluxu
rilor' tchnologko’ și a tehnologiilor 
propriu-zise. ‘ ,

— în preajma Con/erinM Na
ționale a partidului, combina
tul hunedorean' a jlantal bine
cunoscuta chemafe',— reproda- 
etnd propriile', dv. afirmații în 
conferință — Inițiatorii urmă
rind ca „prin .conjugarea efof-

_________ ar fi repartizate 
uzinei noastre, au numai că accsiha 
ar fi utilizate 109 la sută, dar piese
le obținute ar avea un preț de . cost 
mal scăzut. Se uită, probabil, că par
cul de utilaje este in proprietatea 
statului șl. cu cit unele sint mal 1 
scumpe, cu atlt îrebuie să le .folo
sim mal bine 1

Șl la I’abrlca de motoare electrice 
din Pitești se trece cu vederea:pesta 
acest deziderat ; aici,, valoarea utila
jelor Inactive se ridică la circa 4 mi
lioane lei. Intre acestea se numără 
șl o Instalație dlh Import pentru bo
binat, care a costat L5 milioane, lei. 
De dnd a fost adusă, de vreo 5 ani, 
stă neiolosîlă, deoarece s-a renunțat 
la produsul pe care putea să-l rea
lizeze.

— Ce Intenționați să faceți cu In
stalația? l-am Întrebat pe Nlcotao 
Gobeji, tehnician cu evidența utila
jelor din fabricăl

— E dală disponibilă.. Am auzit că 
sint cerințe și se pare că există și 
un ordin de transfer.

Unde se află ordinul, nimeni nu 
știa. Iar instalația a devenit o „pie
să de muzeu”, plină de praf șl des
completată..

— Ne încurcă și din lucru, ne-au 
spus muncitorii din jtir.

Dar fabrica a achiziționat , fără 
noimă șl alte utilaje, dulapuri, ves
tiare, o mașLnă dc honulL In pluș, 
s-au construit, fără rost, prijj— auto
dotară, 3 cuptoare de .topit aluminiu. 
Acum șl acestea ocupă degeaba spa
țiul'. productiv. ■ Pentru 1 fiecare - din ■

CM-. te
Blstomul Irigat va In
tra în perimetrul vii
torului tac de acumu
lare ai unei hidrocen
trale”. Deci din 1970 
șl plnă acum lucrările 
nu fost lăsate în para
gină Dar de ce s-nu 
cheltuit aproape 3 mi
lioane de lei din bu
zunarul statului. Iar 
atunci dnd trebuie să 
se obțină un plus de 
recoltă totul este lă
sat baltă? Oricum, ba
nii trebuie, recuperați 
și este normal ca pa- 

suporta

impcrallvo s-au 
factorii de răspundere din 

Iracurcșteană „Semănăioarca" 
i hotârit să redistribute atalie- 

______ ,___2A — în acest an —. 25 do 
strunguri, 2 freze,. 2 mașini do gă
urit șl un șepihg — toate valorind 1,5 
milioane lei.

— Slîtcmallc, noi revizuim parcul 
do utilaje existent — ne-a spus, Ing. 
Ion. Căpâțlnă, directorul uzinei. Plnă 
acum om asigurat o încărcare a ma- 
ÎInilor de circa '00 la sută, Iar ulfta- 

ele devenite disponibile-au fost re
partizate atelierelor-școalh ; lucrlnd 
în două schimburi, • ele sini de’ un 
real folos producției: • • ■

— Este bine să se redistribute mij
loacele tehnice de prisos, ne-a relatat 
și econoamlslul Gheorghe Avram,? țînr 
problema trebuie totuși privită inai 
mult declt plnă acum sub unghiul 
eficienței economice. Adesea se dau 
disponibile utilaje mai mici, ih timp 
ce unele dintre agregatele costisitoa
re sînt puțin Încărcate. De pildă, ’.In
stitutul de cercetări șl proiectări pen
tru mașini agricole are două mașini 
de injectat masă plastică, care sînt 
folosite cu indici de 5—10 ta sută din 
rapacitate. Dacă

canicâ a sapelor cu rolo

întreprinderile agri
cole de stat din Jude
țul Prahova au redus 
nn.de nn cantitatea do 
tap te-marfă destinată 
Industriei alimentare. 
Mai exact, de la 124 8OT 
hectolitri lapte, dt au 
livrat în anui 1070, 
cantitatea a scăzut la 
76 5B0 hectolitri anul 
trecut, Iar contractele 
pe anul In curs pre
văd mul puțin de 
CO (KW hectolitri de 
lapte. Culmea este că, 
la Ploiești, unde a fost 
construită o fabrică 
modernă de produse 
lactate, o parte din 
lapte se aduce din alte 
județe. După ce s-nu 
cheltuit mari sume de 
bani pentru n fl con
struită, această unitate

miieze la realizarea can
tităților strict necesare de 
nutrețuri liisilozale, el b& 
depășească planurile iniția
le. In fond, este vorba de 
ideea creării rezervelor de 
nutrețuri insilozate pentru 
eventualele, perioade de se
cetă din anul viitor, cunos- 
clrul că. sub formă lînsllo- 
zita. furajele se, pot con
serva ta bune condiții chiar 
mal mulțl ard. Iată' un 
exemplu ta acest sens.jLa 
cooperativa ogrlcojă din 
Afumați cantitățile do siloz 
necesare, hrănlril normale a 
animalelor Însumează 3 MO 

de tone, dar sînt condiții șl se

grad.de
eonslliu1ul.de
lungime.de
nn.de
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tuturor

care a pornit

Core este ponderea

națio riale

Nouci Cosii de culturâ din Oradea

CARNET CINEMATOGRAFIC

POPULAR

PACEA

In grija sa perma-
Imbunfitfițlrea eonii-

O A.IUI.A 
deal 
Concert 
cubanezA 
„Dlrccto de Cuba*

de ac- 
pentru

'ți mediul 
organizat

Nu, nu este vorba de finita rea unui nou. bloc, cide,,. domolarea fațadei lui I

do asemenea; o 
caro să albă ca

D. COSTIN

Rotterdam (O- 
nnallzoază gradul

La Tullpe : GRADINA 
— ST.

crearea
eficiente, 
chen 
zează 
cedeu 
Uzare 
cu ajutorul razelor I 
Procedeul se bazează 
principiul radarului : 
seară impulsuri

Hood 1 LAItOMET 
o.

cijln uniforma do 
român (!), -trecind 
Intr-o mașină des- 

pe strada princi-

, ...... . ■ 8 I a’
eroilor principal! 
aruncă parcă sin-

mare rit- 
propusi să 

viață cces-

SalonuL Interna-
,Omul 
■ătbr", 
iunie! ațe. IsTParis, 

concludent *in- 
diverslfl- 

preocupărl ta 
tendința 

ilonare șl tnulti- 
tehnldlor res- 

De remarcat că 
se - referă la cnm- 

princlpalelor Ie
de poluare,, in aer 

natural.

. -ncMircea Nel cu de l.i 
București Vâ

na dl rezultate (după 
dnd In oțaș 8-au

nu ne oferă un astfel de 
prilej.

Rezervele noastre nu 
vizează intenția autoru
lui de a .aduce pe ecran 
o povestire alertă, con
cepută degajat șl destina
tă celei mai largi audien
țe. Ele slnt determinate

.Sflnta Tereza șl 
demonstrează 

cit 
pen- 

ffubopre- 
proiealu- 

illle făcute unor

co
ordinator

reper
toriului romăneic de actualitate 
In stagiunea 1972—1973 7 Ce sen
suri urmăriți r<î transmiteți de 
la înălțimea scenei 7 Ce exem
ple umane veți propune prin 
intermediul eroilor acestei dra
maturgii 7

— O tradiție care se cere me
reu înnoita fi, In același timp, o 

5b„ p pri”^- ’e^e uG
y ^drlf este .aceea de .a exercita 

•ojh.’.P» rbf activ in .'.formarea' ți 
■ modelarea conștiințelor printr-o 

activitate cu mult mai bogată ți 
diversă, da a se manifesta ca 
un adevărat focar de cultură.

— Conferința Națională a 
partidului, validind, orientările 
prețioase date actlpitdfii polill- 
ce-educative de plenara Comi
tetului Central din noiembrie 
1971, a pus fl In fața instituțiilor 
teatrale sarcini de 
pundere. Cum c-afl 
acționați penlra a da 
tor sarcini ?

- chiar in toamnă — a unul 
Avem deja o mulțime de

) In 
trei mc 

absorb

$ JiecMitățtl.bU-ra
vil, nfipnțtiente. a.-

Interviu realizat do 
Natalia STANCU

Insă concluzia .ultimă 
.noastre. Avem In 
recent elaborate de 
ți Floria “ Lovlneacu.

orașului 
landa) 
de poluare a aerului, semi 
naîirid „vlrfurlle* de bio
xid de sulf către un ordi
nator central. Pe o hartă 
luminoasă, -In- fiecare mi
nut, i ordinatorul : central, 
Indică punctele sau zonele 
In care gradul do poluare 
a depășit limitele normale. 
Indicarea pe hartă a „In
fractorului* permite lua
rea unor măsuri, adesea 
chiar preventive. Aceste 
aparate de detectare, 
neetate la un 
pentru supravegherea con
tinuă . a ,calității1 acrului, 
deși costisitoare/au fost 
extinse șl in alte centre : 
Osaka (Japonia), zona In
dustrială Fos ți cea de la 
Rouen Le Ilăvrc (Franța).

Concomitent cu aplica
rea unor utilaje ți proce
dee adecvate so urmărește 

altora noi, mal 
Astfel, la MOn- 

(R.F.G.) ‘ so preconl- 
utlllzarea unul pro- 
de localizare șl aha- 
a poluării aerului
. .............. . ■•|,1-.s,r.

i pe 
lan- 

lumlnon- 
se, caro, reflecta to de că
tre particulele de praf șl 
funingine, dău Indicații a- 
supra mărimii ți depla

sării acestora, .Jmpulru- 
rile-ecou* vor indica, prin 
urmare, precis Intensita
tea gradului de poluare, 
a aerului Dacă ordinatoa
rele și lasorel j v.-ghează 
asupra purității aerului 
pe o rază de ci leva zeci 
de kilometri, v ra teii ții ar- 
tlflciall se dovedesc și mai 
utili pe zone geografice 
întinse. Ei permit sonda
rea automată, Înregistrarea 
stării aerului. apelor, so
lului, pădurilor, vegeta
ției ;, pe baza acestor dale

namont ce anunță, In tra
diția genului, o acțiune 
palpitantă, plină de riscuri. 
Dar după ce această ac
țiune e declanșată, cen
trul de greutate al nara
țiunii sc mută asupra Idi
lei de o noapte a teme
rarului căpitan, filmată 
cu o anțime ostentație, șl 
Implnglnd cumva intr-un 
pion secund misiunea spe
cială căreia, de fapt. Ii 
era consacrat Întregul 
film... Apoi, amănuntele- 
E greu de explicat, do 
pildă, ușurința cu care 
realizatorul a recurs la 
„Întorsături" pili de puțin 
credibile, ca aceea' 
restărll,' 
care se

Filmul „Sflnta Țereza ți 
diavolii* propune specta
torilor un episod eroic din 
Umpul războiului anti
hitlerist. Intimplărllo ima
ginate dc autorul noului 
film românesc (scenariul 
șl regla : Francises Mun
teanul evocă toamna ... ri
nului 1M4,.luptele pentru 
eliberarea Ardealului de 
nord ■ do sub ocupația na
zistă. Este vorba nu 'des
pre confruntări armate do 
amploare,: despre Încleș
tarea frontului proprlu- 
zis, cl despre misiunea 
specială pe care o au de 
îndeplinit doi ofițeri ro- 
mânl parașutați , Intr-d 
zonă muntoaaă ; controla
tă încă de ocupanți 
joncțiunea cu micul grup 
do partizani cantonat un-' 
deva, lingă piscul „Sflnta 
Tereza* șl apoi dinami
tarea viaductului din a- 
proplere. O misiune peri
culoasă, deosebit do Im
portantă pentru .ofensiva 
victorioasă, eliberatoare a 
armatei noastre.

AutoruJ sc apropie de o 
sursă de Inspirație gene
roasă, pe care a mal a- 
bordat-o do .' fapt — dln- 
tr-o altă perspectivă ți 
într-o altă tonalitate — șl 
In eltcva dintre realizările 
sale anterioare. Războiul 
din spatele frontului, cu
rajul șl dăruirea unor eroi 
anonimi al luptei anti
fasciste au fost evocate In 
„Valurile Dunării* (unde 
Frnnclsc Muntcanu era co
autor al scenariului). In 
..Cerul începe la etajul 
III“, ..La patru nași de 
infinit* — hwnente de 
relief ale activității unul 
cineast aflat acum la cel 
de-al zecelea film. Șl nm 
fi fost bucuroși dacă om 
fi putut consemna acest al 
zecelea film ca pe o reu
șită. Din păcate Insă. 
„Sflnta Tereza și diavolii"

trecători, intre 
destui militari 
(ccupanțll slnt 
In genere, In 
artificiale, dc circumstan
ță). Slnt jșl alte momente 
la fel de neverosimile, 
care pulverizează clic o 
dală Intențiile autorului și 
impietează asupra unor 
idei cinematografice bune, 
asupra ansamblului evo
cării și a p-arsonajelor 
create altminteri est de
zinvoltură de Ion Dicbl- 
SBahu și Peter Pauihofter, 
asupra contribuției celor
lalți interpret!, asupra a- 
portulul 'operatorului Nl- 
co'ae Girardi și al com
pozitorului Temtfftocle 
Popa.

Filmul 
diavolii* 
credem, convingător 
de riscante pot fi 
tru un cineast 
cierca rigorilor 
nll.Șconce; ' 
soluții facile. Drumul spre 
public - 
secvență 
Francfee 
poate fi 
devărat

reprezintă 
n căutările: 
studiu piese 

îPa'ulț Evprae ___........ .................
Slntem In căutarea altor piese care 
să consoneze mal deplin — prin con
flictele Imaginate — cu lumea preocu
părilor și Întrebărilor, specifice cate
goriilor noastre de spectatori. Iată, 
ne gindlm, de pildă, rit de Imperios 
necesară ar fi o piesă care să dea o 
imagine cit mai complexă a tinerel 
generații — o piesă care să,dezbată 
felul In care tinerii înțeleg să-șl în
deplinească obligațiile lor sociale șl 
morale și care să constituie o ple
doarie convingătoare pentru 6 par
ticipare șl mai substanțială, șl mai 
entuziastă a tineretului la edificarea 
noii societiățl.

Ne-or Interesa, 
scriere dramatica ,_________________
obiect aspecte lzvorlte din munca de 
cercetare’ frămlhlărl legate de etica 
cercetării, de conștiința finalizării 
sociale a efortului ,de glndire, de an
gajarea omului de știință.

de decalajul .dintre n- 
censif» intenție șl finaliza
rea el. ‘ de Inadvertențele 
evocării— numeroase'și 
surprinzătoare mal cu 
seamă din partea unul ci
neast cu o experiență a- 
Ul de bogată. Dezvoltarea 
subiectului, ca si un șir 
Întreg do detalii, creea
ză Impresia că filmul o 
In mare măsură fructul 
improvizației și nu al u- 
nel pregătiri atente din 
faza scenariului, a decu
pajului regizoral.

Căpitanul Petrescu (in
terpretat de Ion Dlchl- 
seanu) șl tlnărul locote
nent (Interpretat de Pe
ter Paulboffer) ’■ slnt pre
zentați Intr-o lungă suc-

guri, cu bună știință. In 
brațele oeupanților. Slce 
s® poate spune despre 
secvența In care II ve
dem pe .ce! doi croi, unul 
dintre 
ofițer 
calmi, 
caisă, i.
pală a orășelului ocupat 
de naziști, și fără să-i 
intrige-in vreun fel pe 

care 61nt 
hltlerlsli 

Înfățișați, 
trăsături

Intervin cu prof. unlv. dr.
Ion VLA.D 

directorul Teatrului Najional 
. dip Cluj

— Ideal ar fi, desigur, ca proporția 
să fie alta. Nu am dorit Insă să 
dezamăgim prin opțiuni pripite, lip
site de maturitate, 'exlgențeie de ade
văr uman, de autenticitate ale pu
blicului, dorința lui do-a se lntilnl 
pe scena .naționalului cu aspecte e- 
sențiale ale realltfițlL Cele două 
spectacole pe care le pregătim nu

13,43; 15 
f; 11,18; 
grădină

• Gentlemenii norocului ; 
1LEASCA —■ 13.12: 1B ; 
LOR — 18,M; 17,45.
p O fata fericita -1
Oșllnda cu două fețe 
crrA violul sălbatec, • 
NEMATECA (sala 
o Deaene animate
• bacă e marți, e 
— II.IS ; L3,M ; I 
PLAML'RA — » ; 1 
19,18 ; »,«.

patria m 
13,31; 17,43;
FEROVIAR 

1®;.-1«.
11JS

■ Sub aspect’ tehnic, spe- 
dallștl! . consideră că po
luarea aerului, apei, ; pă- 
mlntiulull.pc>ale fl combătu
tă cu succes, In măsura In 
care aceasta poate fl de
tectată și determinată cu 
cit mai mare precizie. Or, 
echipamentul modern fo
losit pentru avertizare 
reprezintă încă de pe acum 
o garanție din acest punct 
de . vedere. In fiecare mi
nut, calo 33 de aparate In
stalate pe o suprafață de 
circa M de fanp in jurul

■provincialii 1 ORIVITA — S 
14; 18,13; 10.M, ME- 
11,15; 13,3.3; 16; 18^3

jănle'" dezvoltate ‘vor 
soluționate princl- 

î laturi.* tehnice/ ale 
combaterii /poluării. In 

./domoniilo cele- mai,. Impor
tante. De altfel, iri aceas
tă ^direcție, „startul* a și 

-fost dat. ■ J - ----
Oamenii de, știință au 

‘ inițiat cercetări care s-au 
soldat cu rezultate și echi
pamente din ce in ce mai 

• efifncd., ' 
țlonal i,' 
inconju: 
Iii luna 
a Ilustrat 
tenslficarea șl 
carea acesta: 
lumea întreagă, 
de pe-fes" 
plicare a 
peclivc. 
atestea. 
baterea 
nomene . 
și apă, In metilul 
șl In hale Industriale, In 
tratarea . deșeurilor soli
de.- ameliorarea circulației 
și combustibililor. O ade
vărată Industrie, nouă, 
consacrată- antlpoluăril, 
e cațiabllă să pună in dis
poziție, încă oe pe acum, 
un arsenal de dispozitive, 
tehnic! șl mijloace extrem 

,de variat; de ta aparate 
simple, portabile pentru 
analizarea rapidă allt pe 
teren, cit șl in laborator a 
gradului de poluare a a- 
pelor,- j zgomotelor, aeru
lui, cu determinarea dife
ritelor nocivități, plnă la 
mijloace ■ tehnice de pre
venire, de tipul ordinatoa
relor, laserllor, sateliților, 
la organismele 
șl internaționale, toate a- 
vind aceiași scop : analiza
rea problemelor, allt din 
punct de vedere tehnic, cit 
șl financiar, economic.

. (ta Teatrul satiric mu- 
T8nase“, sala Savoy) : 
extraordinar de muzică 

susținui de ansamblul 
' ~ - jg. /

» Teatrul,satlrtc-muzlcal „C. Tg- 
naso* (Grădina Boema) ; Trtsnl- 
tol'meu drag — S5.

dnd In de; . .____  ___________
□le vieții șl activității lor, conflicte 
și frămlntăr! . autentice, propunlnd 
atenției și meditației spectatorilor 
exemplul unor existențe șl destine 
superioare,

Elaborarea repertoriului Teatrului 
Național din Cluj — care a pornit 
de la preocuparea pentru aprofun
darea și însușirea spiritului Confe
rinței Naționale — a urmărit să fie 
un răspuns creator, eficace, semn 
ni unei viziuni politice clare și 
nl -.unei atitudini militante. Am 
fost, animați, In alegerea noas
tră, de crczul că scena poate împlini 
șl grăbi procesul de modetare a 
conștiințelor prin autenticitatea și 
forța modelelor pe care le propune. 
Da asemenea, că ea; poate contribui 
la desăvirșirea' unei cunoașteri mai 
autentice, la cristalizarea unor apre
cieri mal exacta și n unei atitudini 
mal ferme față de fenomenele cu 
caracter de. frlnă ; că ea poate deter
mina o mal viguroasă stare 
țlune, de energie șl de voință 
transformarea lumii.

O anchetă întreprinsă 
recent, In rlndul a 3U0 cx-, 
perți; a dus la cbncluzta 
că, sub aspect tehnic, ma- 
jorltateai problemelor po-_ 
luării vor fl rezolvate In 
următorii ani. în generai, 
prognozele pentru acest 
domeniu-ol „calendarului 
ofensivei antipoluare* slnt 
optimiste șl justifică ter
mene de realizare relativ 
apropiate ; 1973 — rezol
varea problemei comba
terii poluării apel de că
tre carbonul radioactiv ; 
1073 — realizarea mate
rialelor plastice blddegra- 
dabilo și a pestiddelor 
Inofensive pentru om ; 
1071 — regenerarea eco
nomică a apelor uzate : 
1973 — purificarea aerului 
prin absorbția 4n săruri 

-topite ; 1977 — eliminarea 
deșeurilor solide urbane 
șju Din perspectiva unor 
asemenea’programe de ac
țiune, In- următorii 10—27 

’’ah!' ' ță — 1 — ' '' 'Se.’r< i.U.I.
avea 

r palele

îs: 14: ia, 
îa.is. Se-

M.IJ : cri 
Union).
; DOINA — 10. 
Belgia ; DOINĂ 

S : 18.15 : Î5.J3,
1,13 ; 13 40 ; 18 ;

— 18, . 
a Tliuln , 
DRUMUL SĂRII 
a Ferma din Arizona ;
— 13,33: 13.13. MIORIȚA 
18; l»,S3.
a Fuga - după liniște i
— 13,M; ÎS; $3,15. .
• Desculț In parc ;
15,45: 18: m. . . ■
a Balada Iul Cable Hogue i VOL
GA. — a: u,13; 13.73: ia: is.o: 
IS.M, ARTA, —. 13; 17,3-3: 33,13, la 
HrădtnĂ —
o Vedere de pe pod -i .VIITORUL
— 15,33; HD: 33,313.
• Lupul negru ; COSMOS — 
13,35; I®: 2-3.13.
• Creierul : TOMIS — S: 11,15; 
13.M: 15.4»;,ie, la gradină — sa,15. 
a Mărturisirile unul comisar de 
pnliUe fâcute procurorului repu
blicii : FLACARA — 13,W; 18; 23,13.
• Trei din Virginia ; VITAN — 
15,3.3; 18, Ia grădina — 3b.
• Robin 
’5,Î3: 17,23
< Fanfan 
MO3ILOR;

Desigur, repertoriul apropiatei sta
giuni vn cuprinde plead ele drama
turgiei; clasice românești șl, univer
sale, mărturisind preocuparea noas
tră pentru un afiș teatral capabil să 
impună prin echilibru și, In ncnloși 
timp, prin diversitate. Aș vrea să 
amintesc lasă nu titlurile acestor pie
se, ci citcva alte inițiative : un colaj 
de documente, versuri șl muzică — 
spectacol politic închinat aniversării 
republicii. Realizat In colaborare cu 
televiziunea, el va sublinia preocu
parea noastră de a fi prezențl in mod 
nemijlocit In mijlocul evenimente
lor politice p-e care le cunoaște țara. 
Dorini, pe de altă parte, să reîn
viem tradiții mal vechi ale scenei 
noastre naționale cu .puternic.,ecou 
cultural șl’ educailv-patriotlc. Nc-or 
atrage îndeosebi idcca prezentării In 
ipostaza, mai puțin notorie, de drn- 
maliffgl, a' unor scriitori cunoseuțlț 
cum or fi : Emfnescu, Slavici, Iosif 
Vulcan, Emil’ Isac, Rebreanu, Goga. 
Vom organiza, de asemenea, recita
luri de poezie : Radu Stanca (In co
laborare cu Asociația scriitorilor din 
Cluj) șl un recital cu '„scrisorile* 
cmipcscleno.

curauri de apă 
l. poluate. Slnt tn 
dări pentru pune-, 

rea la punct .a unor pro
cese dc epurare terțiară — 
pentru Îndepărtarea com
pușilor de azot și fosfor din 
apele uzate, precum șl pen
tru ameliorarea procese
lor, de. deshidratare a nămo
lurilor provenite din ape 
uzate, prin metode meca- 
ifiice — filtrare sub vid, sub, 
presiune, centrifugare ș.n.

Grație perfecționării teh- 
nologllldr șl .Investițiilor din 
ce In ce mal accesibile, ce
rute industriei prin regle
mentări legiferate; este cert 
că se va putea ajunge Ia 
acea păstrare a mediului de 
viață'de care are atlta ne
voia întreaga omenire.

mărilor centre Industriale.
Alto direcții de cerceta

re vizează metode adecva
te dc contracarare a ex
cesului Doluant. în timp 
ce In lumea Întreagă se 
protesta cu Îngrijorare îm
potriva „marcelor negre* 
(a deversării accidentale 
a petrolului In apele ocea
nului). oamenii de știin
ță căutau’ soluții practice 
de neutralizare a efectelor 
unor asemenea catastrofe. 
S-au Inventat dlsp-crsanțl, 
utilaje dc colectare de re
ziduuri ș.a. Produsul 0P 
1IC10 X, realizat de Bri
tish Petroleum, are pro
prietatea do a stimula ac
tivitatea bacteriilor’ din 

- apă care descompun pe- 
trd’,1 in carbon și hidro
gen. Firma vest-germană 
..B.A.S.F.* realizează o 
masă plastică „fcnoplasl* 
cu ajutorul căreia petrolul 
și benzina răsplndlte pe 
suprafața apei pot. fi co
lectate șl îndepărtate In 
citeya minute; ‘ 
yiih- acest produs 
J 009 de Utri produse pe
troliere.

Șl specialiștii noștri slnt 
angrenați In prevenirea șl 
combaterea poluării. Por
nind de in Idcca varlablll- 
tățll permanente a feno
menului, de la necesitatea 
unei amănunțite cunoașteri 
a acestuia,urmează In cu- 
rlnd să fio puse In func
țiune, pe Argeș și pe Du
năre, primele stații auto
mate de urmărire a cali
tății apelor, respectiv, a 
gradului lor, de poluare. Au î 
intrat In funcțiune, cu bune 
rezultate, primele acraioare 
românești cu turbină pen
tru treptele biologice , ale 
stațiilor de epurare. Se nre 
,!n vedere folosirea unor 
astfel dc Instalații in viitor 
și pentru acra rea artificia
lă o unor 
sau lacuri 
curs cercel

— Intenționăm să încadrăm sta
giunea Jntre premierele absoluta a 
două piese iromâncșll, semnate de 
autori clujeni, Inspirate din realități 
socialo șl morale ale anilor noștri. 
Este vorba mal Intli de lucrarea Iul 
D. R. Popescu, „O pasăre dlntr-o 
altă'zj*, care n fost de curlnd defl- 
nltlvată; apoi cea a lui Al. Căpra- 
riu, „Ora douăsprezece șl jumătate*, 
care se află Încă in lucru. Amindouă 
lșl propun Integrarea In dezbaterea 
allt de stringentă n problemei răs
punderii sociale, 
noi ' parliripări 
omului-cl* destindo.-eolcciiviLăili.jfin 
caro irăicșle.

• .suma Tereza șl diavolii i PA- 
itUA — 1®:’ 12.2-3; 13.13; îs; 23,33. 
EXCELSIOR î.iî-, 11; ELSO; 1®: 
W.M; 35,45.--
• por.iul ds capră '; VICTORIA
— 5: IRIS; 13,35: ÎS; ia.M| M.45.
• Menb. Grandorii : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,16: L3JP3; IS; U.K; 
SI, FESTIVAL — ®; 11,13; UjSS; 18; 
13,35; îl, la->gradlr.a — M,M„ GRA
DINA DOINA — «3,:3.
a Aventuri la Marca Neagră i 
LUMINA - S; lîjs; 18; l»,30, CO- 
TflOCENI ,— 14; 18,43; 19,W, CRIN- 
GAU! — 3S.3-D: 19.
• Tora ! Tora : Torn ! t SALA 
PALATULUI (seria de bilete 17®7)
— 18,15 ; SCACA. — 1,43 ; 11,311 î
14^3 ;■ 17,S3 : S0,S3, DUCURESTI — 
9 ; IW ; 18,13 ;■ 3®, FAVORIT — 
9,33 ; IÎ.M ; 15,33 ; 19,39, GRADINA 
SELECT — 19,33. -
• Pescărușul : BUZEȘTI — 1B.S3; 
ÎS, la grădină — 13.
• Mesagerul i CAPITOL *- 9;
11,13 ; 13,ti ; 18 ; 11,33 ; îl, la gră
dină—.19,18,"
a Fuga : lira — 11 jB, ta grădină
— 19J5. '■
o Fata care vinde' flori i CEN
TRAL — . 10: - 12,30
a Doamna șl vag 
PURI ■ NOI, — ‘ ' 
nuare.. . J, ’ 
e Salul meu, 
RENTAIU —

’ Călăreții :
11:33; 13.45: 
RfA,— 13,13
WM MODERN — 
18 j 19,13; 33,33, la

—’ în acest spirit ne gindlm — In 
perspectivă —r să organizăm un 
muzen al teatrului nostru semi
centenar, să scoatem un caiet 
de Informație, de istorie șl ac
tualitate teatrală. Do Importanță 
vitală pentru calitatea repertoriului 
nostru original, pentru tematica Iul, 
pentru aspectele din realitatea șl zo
nele sufletești investigate,-pentru o- 
rientarea lui ideologică șl forța iul 
de a modela conștiințele va fi des
chiderea 
cenaclu.

' texte. Ședințele cenaclului vor pre
zenta piesele in lectura actorilor 
și le vor supune discuției — asplrfnd 
să devină astfel actele de’nnștere ale 
unor lucrări dramatice de interes 
național. Pentru a avea o consultare 
cil mai largă, fructuoasă,' plănulm să 
reînființăm vechiul comitet de lec
turi nl teatrului, fornăit din oameni 
de cultură și știință clujeni, autori-

11,13: 13, M:
LODIA — 0 
33,45.
a Nevăzut, 
ra 9; 11,15; l
a Frilx șl Otllla ; MUNCA — 13;

-
Procesul unei stele : BUCEGI 

— 15,ti; is, la grădină — », AU
RORA — 0; 11.13; 13, S3; 13,ti; 18; 
23,13, la grădină — 19,13.
a Satul care moare : RAHOVA — 
13,39; 1«; M,13.
o Naufrnglap In spațiu t UNIREA 

la grădină — 19,33. ■
șl Templul Soarelui i 

13,S3: 17.43; S3.
CIULEȘTI 
— 9: 1M0;

— Care sint modalitățile prin
cipala ale rr.obiliri'rii colecttou 
lui criirtlc din Clu) pentru in- 
făptuirea cu succes 
acestor angajamente 7 Cum ve(i 
urmări valorificarea și dezvol
tarea resurselor crccîoare ale 
oamenilor de - teatru clujeni 7

— Ne-om" glridlt;-desigur; ta reper- 
.toril nvind șl imaginea forțelor noas
tre actoricești. în măsura In care am 
putut influența opțiunile regizorilor 
(legitime, îa riadul lor) ■ căutăm^să 
distribuim tn tovărășia unor nume 
bine cunoscute un număr cit, mâl 
mare do IntarprețL Avem un colec
tiv bun, așa Incit slntem aproape si
guri că printre cei lăsațl ali
fia ani in inactivitate se vor 
revela impresionante talente. Tot 

in scopul mai sus-am In Ut j vom or
ganiza, in teatru, un cerc de dezba
teri de estetică și cultură teatrală. 
De o Importanță vitală pentru acti
vitatea teatrului șl a cenaclului nos
tru va fi lărgirea interesului pentru 
teatru șl apoi lnt&rlrea șl diversifi
carea raporturilor cu spectatorii,,.cu
noașterea rgustulul lor estetic șl, mal 
nlos, a universului lor spiritual. Vom 
întreprinde, pentru aceasta, o anche
tă sociologică. Vom discuta in sală, 
după spectacol, cu studenții — acți
uni realizate împreună cu „Filo- 
club* sau cu Cosa- de cultură n stu
denților ; vom avea, cu sprijinul 
cluburilor muncitorești, lntllnlrl cu 
munci toriL

Avem convingerea f reuși lei in in
tențiile noastre’ pentru că există, din 
partea forurilor locale de partid și de 
stat, ca șl din partea Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, un 
interes foarte mare, o mare recepti
vitate șl solicitudine față de loalrul 
nostru. Am găsit pretutindeni același 
sprijin, aceeași înțelegere șl căldură. 
Iar acest sprijin ne obligă și mal 
mult față de spectatorii noștri, față 
de sarcinile mari pe care partidul 
le-a pus in fața instituțiilor teatra
le, o oamenilor de teatru.’

cesiune de secvențe Intro
ductive.' mal Închegată 
poate declt filmul pro- 
priu-zLs ; intre cel doi 
exLstă animozități instinc
tive. care pălesc In cursul 
antrenamentului desfășu
rat in vederea misiunii 
tor comune — un antre-

se întocmesc ..hărțile de 
poluare*. Această vedere 
de , ansamblu ; vn face en 
intervenția omului să fio 
și mal efidentă. SI rezul
tatele- slnt promițătoare. 
Mal Intli, prin măsurile 
de prevenire pe care le 

■permit. De exemplu, prin 
’urmărirea rermanentă h 
nocivității, la Paris, media 
conținutului de bioxid de 
sulf pe mp de aer a scă
zut, din lWJl/plnă in pre
zent, de la 103 mlllgrame 
la 118, ca urmare n posi
bilității de control pentru 
respectarea legii care in
terzice utilizarea unor 
combustibili prea bogațl 
In sulf și impune reglarea 
dispozitivelor de Incâlzlre.

I’rin punerea ta punct a 
unor dispozitive de capta
re a gazelor sulfuroase re
zultate din industrie sau 
a unor Materno de epura- 

'i e se r:oue și mai simți
tor aceste procente. Un 
succes recent al specia
liștilor Institutului 3 „Te- 
pldprolert* din Leningrad 
este ișrotectuli ■ unul coș 
original, Înalt de 180 m, 
care, trimiți nd cu o viteză 
de 40 m/sec fumul la altl- 
tudlnL rdo clteva șute de 
metri,- va contribui, sub- 
stnnțtal. la reducerea cân
ți lății dc fum de ta supra
fața pământului in zona

— în eventualitatea ci toate 
’ aceiie prognoze optimiste se vor 

dovedi pe deplin juiti/tcaie, că 
piesele mai sus menționate vor 

‘ putea deveni spectacole de mare 
. eficacitate educativă — aprcciațl 
■ că două piesa de aclualliale tint 

suficiente pentru a rdapundo 
exigenfel publicului fald da tea
tru și fală de un teatru național 

. mai ales 7 (Pun această intre- 

. bara^cu dlit mai mult cu cit 
constat că — excepție făclnd 
Timițoara — nici unul din ccle- 
talia teatre naționale nu s-a cîo- 
vedit. mal generos in raport cu 
noua creație originală).

— Cu mijloacele sale specifice, tea
trul — după părerea mea — poale 
juca un rol Însemnat ca instrument 
de cunoaștere a realiteții șl de mode
lare a conștiințelor.; El, poale, să-l 
ajute pe oameni să înțeleagă mai 
profund renii ta ten noastră socială, să 
fie coaștiențl dc procesele, revoluțio
nare care se produc, să Înțeleagă și 
să Interpreteze faptele concrete do 
viață. El le .poate Influența pozitiv 
configurația ?i conduita morali, adu

ltere aspecte concrete

delor Ia 14 blocuri (numai în cartie
rul Bercenl I) care costă 730 000 do 
lei, iar pe anul viilor se estimează 
cheltuieli de Încă 1,1 milioane Tel ! 
Cu alte cuvinte, aproape 2 milioane 
lei — și cifrele nu slnt definitive — 
se vor duco pe apa slmbeteL

Merglnd pe firul lucrurilor, ne-am 
adresat atlt proiectantului, dt • șl 
constructorului.

— Soluția constructivă'adoptată a 
fost avizată (la „cererea constructo
rului) șl de către proiectant 
precizează 
Institutul Proiect 
rindu-se că 
clțlva ani, dnd in oraș s-au con
struit numeroase asemenea blocuri ' 
n.n.) s-a ajuns la concluzia că fre- ■ 
bute schimbată fațada. După părerea 
mea nu-i o defecțiune de proiectare, 
ei una de execuție. Viteza de ridica
re n pereților n-a permis executarea 
corectă a placajelor cu cărămidă.

— Dacă nu era posibilă executa
rea unor, lucrări de calitate, de ce 
s-a avizat favorabil „Inovația" con '', 
ntructorilor ? .

Un fel de răspuns 11 căpătăm In
tr-o discuție cu ing. Romco Dragb- 
mireseu, director cu producție I 
Centrala de CQnstrucțll-montaj o 
consiliului popular municipal.

Ideea de la care s-a pornit a tos' 
totuși bună : constructorii obțineai- 
economii de circa 30 GCO lei pe bloc 
S-au produs Insă unele defecțlun’ 
do construcție, pentru că, din păca
te, timpul prea scurt de execuție 
n-a permis efectuarea corectă a o- 
perațiunllor șl nld un control dc , 
calitate eficient.

— Cine suportă Insă pagubele î
— După dte știu cu, defecțiunile 

depistate au (ost deja remediate de 
constructori. Cele do care tmt vor
biți nu-nd slnt cunoscute. Dar dacă 
I.C.R.A.L. vrea să plătească re
parațiile, 11 privește. Să constațl ase
menea cazuri e, Inlr-ndevăr. o si
tuație foarte neplăcută (mal ales 
extrem do păgubitoare — n.n.), da- 
munca In construcții aro șl ca riscu
rile ci. Acesta pe care-1 discutăm 
nu este dintre cele mai mori.. Ce 
s-ar intimpla dacă n-ițm asigura co- 

.lldltatea clădirii 7.
Lăsăm, deocamdată, fără răspuns 

Întrebarea interlocutorului nostru. 
pentriJt a Insista, asupra cltorva as
pecte de fond.

în primul rind, din cele spuse reie
se ciur că nu se cunoaște — tocmai de 
către,cei .care coordonează construe- j 
țla de locuințe In Capitală ! — ade
vărata proporție șl gravitate a de- 
fecțlqniîor. Or, In acest caz, cum se 
puteau stabili cu prdcizlc responsa- 
.billtățllei și, mal ales, cum se puien 
interveni la timpul potrivit pentru a 
nu se ajunge ,1a demolarea fațade- j 
lor ?■ - : • ■ ...... .

în al doilea rind, se afirmă peste 
tot că ,^int defecțiuni do construc
ție". dar nimeni nu pune punctul pe 
1 șl nu localizează cu precizie vina 
pentru, asemeuea . firave neglijențe.^, 
Ins-discuțiileitavuto Si fi-a pomenltm i 
despre „construcjorlf.,;despre- .iprpzsi : 
!cctanțiJ',i,’ea’ șl reunr ,'ir . fi vorba demf 
niște persoane abstracte ce nu pol 
fi trase la răspundere pentru irosi
rea , unor mari sume de bani.

Ing. R. Dragomlrescu no vorbea 
despre „riscurile meseriei*. E ușor 
să vorbești de risc atunci cind In 
joc nu slnt banii tăi. Dar aici nu e 
vorba de a risca ceva, cl mal cu
rl nd de neglijența condamnabilă a 
unor oameni cu Identitate . precisă 
lansați Intr-o acțiune ale cărei con- ! 
sccințe nici n-au încercat să, le pre
vadă, dar să Ie mai și prelntimplne. I 
în dorința de a raporta „economii*, 
de a primi felicitări și, eventual, I 
premii pentru .Ingeniozitate*, I.C.M. ] 
1, I.C.M. ‘ 2* și alte' Întreprinderi de < 
construcții au 
gube materiale 
se Întrebe-cine, 
produs.

Statal nostru, 
nentă pentru ., JHHL__ ______
nuă a condițiilor de viață alo oame-, 
nltor muncii, face considerabile CpJ* 
forturi materiale și financiare pen
tru îmbogățirea zestrei urbane a tu
turor localităților țării. Slnt, deci, cu 
a’.:’, mal eriilcâbilo șl de netolerat 
neglijențele care duc la risipirea 
fondurilor, superficialitatea șl lipsa 
de răspundere cu care slrit'generali
zate — fără a fl experimentate — 
soluții tehnice’ păgubitoare. ‘

Bineînțeles că acum, In fața aces
tei situații, este firesc șl necesar să 
so ’ execute in continuare tacrărlle, 
de remediere. Tot allt de fi* 
resc șl necesar este Insă ea allt 
condllul popular municipal, cit ș! 
celelalte organe vizate, să stabi
lească responsabllltațllei exacte șl 
cauzele reale ale fenomenului pen
tru ca măcar pe viitor să existe ga
ranții că asemenea anomalii nu sc 
vor mal repeta.

PROGRAMUL H
S3,CO Romania tn lume. ■ ,
M,S3 Teatru Urle’TV. Opera. „Ale-, 

xandni Lapușneanu" de Ale». 
Zlrra.

11,45 Agenda. ■
st.M Arta plastici : Muzeul din 

’ Timișoara. 3
M,a Roman foileton „Răpune, șl 

sensibilitate*. Reluarea eplao-, 
dutui H ! „O deiplrțlre fl o 
călătorie*.

- căutat cu con. 
de reglzoru 

Munteanu — ni 
descoperit cu n 
dedt prin cultl

PROGRAMUL i
9.03 Deschiderea emtalunlL -Telex. 
b,m Telfialot»;: Ciad....
9.S3 O vtațs pentru o Idee': Edi

son (IU).
l'D.to Curs da limba nul, Lecția 

« îs-a.
10,$3 Teleclnemateca pentru tine- 

’ Tet'-.'
12,03 Telex tehntco-ștllnpnc.
13-1® Telejurnal.
16,CD Descinderea - emisiunii do 

dupj-amlazi. Fotbal : Uni
versitatea Cluj—Levatei Spar
ta te Sofia (Cupa U.E.F.A.).

17,43 Curs dc Rmha germana. Lec
ția a-ti-a. .,

13,13 Muzica — emisiune de actua- 
•J Utaio muzicala.

U.45 Tragerea Pronocxprea.
1«,2'3 Timp șl anotimp.in agricol- 

■tură. ’ ’
lî.ZB itol ‘de seri : Riloetc In alb 

șl negru : „Calul fermecat*;;
19,33 Telejurnal • Marea întrecere

sorjollsii In zL
23.15 Retrospectivi Wait Disney. 
21,5*3 Fotbal : Rapid —"Landaterona 

Doya (Cupa Cupelor). Repri
za a n-a.

21.43 Reportaj TV : „StmbălA, du
minică. tuni*. Emisiune de 
Tlmotc! Urau.

13,Cl Concert In Muzeul Enescu. 
Valentin ș! Stefan Gheorghiu 
Interpretează Sonata nr. 3 In 
la minor In caracter româ- 

• nesc de George Enescu. i ■ 
33,33 „24 de orc".
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orientate spre realizarea unor inte
rese personale. In perioada 1971— 
1972 el și-a cumr"’ - -
Tulcea, unde a l

___  , „ , Jdu^ipfelctîfț;
Dumitru SIomuiu, cooperator, .CAP. . atitudinea . responșabl

Nalbant: Dați-ml voie ;să .povestesc

proces" ci, 
chlbzulnțeî,

SCINTEIĂ* miercuri 13 septembrie 1972

tltudlnlle sale superficiale față de 
treburi, spunea : „El șl, ce-o- Bă-mi 
facă 7 N-nu dealt să mă schimbe 1". 
; Nlcotae Sldor, din parișa uniunii 
Județene a cooperativelor agricole db 
producție: Există, fnir-adevăr, o n- 
titudlno da Indiferență caracteristică 
unor oameni cărora 11 se Încredin
țează munci de răspundere. Se cred 
pe nelnlocult, ca ;și cum n/ar? fi șl 
alții capabili să conducă munca ln 
///„„jlivă. De aid atitudinea de su
ficiență, Ingimfare și, ce e șl mal 
condamnabil, gindul ci lor II se cu
vine șl II r.e poate îngădui tptul. No- 
Jrcc că d-aJde . ăștia sint'puțlnl/ Cei 
mai mulți dintre președinții noștri 
slnt cn Vaslle Socul, omul acesta 
rare prin, tot ce. face e legat cu trup

Na vrem să anticipăm discuția care urmează. Trebuie 
să precizăm doar că Ideea unei mese rotunde ca partici
parea mal multor președlnți de cooperative agricole, a 
unor cooperatori, ca și a altor oameni a căror activitate 
este legată de agricultură, s-a născut pornind de la două 

. exemple. Două cazuri care scot la Iveală două atitudini 
dUerlte față de muncă, de fapt două moduri complet 
opuse de înțelegere a răspunderilor pe care le are un 
conducător al unei unități cooperatiste față, de Intere
sele obștlf. Am pus aceste exemple în legătură directă ~£LX‘| 
cu cerința atlt de limpede formulată In Proiectul de ficîenta.
norme ale vieții șl mundl comuniștilor, ale eticii șl cohdami
echității socialiste, cerință potrivit căreia comuniștii slnt 
chemați să se situeze în avangarda luptei oamenilor 
muncii din țara noastră pentru apărarea șl dezvoltarea 
avutului obștesc, Ne-am gîndtt la această cerință cu atlt 
Corla’PO COr|° te VO,T.,’"la”9.? ®3,e SîwfiddO ’«Sfo "'ăx^UvdșrăS vorba despre comuniști aflațl, prin funcțiile ce 11 s-au oamenii ol 
încredințat, in fruntea unor unități cooperatiste

Pe un talger al balanței avem ca- Ib-am plătit la cooperativă. Greșea- 
zul — deși*nu poate, fl numit „un ln mea a fost că am luat 100 de
caz" — unul om căruia l-a mers plScl- de azbociment din cooperati-
vestea mult dincolo de hotarele sa- vă. Asta recunosc, 
tuhil său pentru o activitate neobo- Augustin Tod ea, activist al coml- 

pentru grija aa dc fiecare di* telului județean de partid : Tovarășe '
pkfeță de soarta cooperativei. • Pre- președinte, să vorbim despre paiele
șealntelul Vaxlle Secul, de la C.A.P. rămase pe 150 de hectare.- Al tot a-
Nalbant din județul Tulcea, 1 se re- minat strlngerea lor șl » trebuit,
cunosc stăruința și priceperea orga- plnă la urmă,'să Io dațl foc. Do ce
nlzatorică, fap- ________________________________________
tul că, Ia orice 
oră din zi șl din 
noapte, poate fl 
văzut acolo un
de se consumă 
cele mal Impor
tanta momente 
din activitatea . El 11 
cooperatorilor 1 
so recunoaște ’ 
dragostea, unit 
11 spun pătima
șă, pentru tot co 
aparține obștcl.

Po celălalt tal
ger avem cazul 
— șl c, lntr-ade- -■ 
văr, „un caz" — 
n-eșec 
Pavel ______   _
C.A.P. Mlrcea 
Vodă, comuna 
Cerna, din ace- «ram»mn 
lași Județ. Re
zultata bune s-au obținut șl aici 
lnlr-o anumită perioadă. La un 
moment dat s-a constatat Insă un 
dezinteres din partea președintelui

îniatlșa 
le ce II 6-au
d'" thf)

șit față de VnsIIe Secui ți că, de 
fapt, de el șl de exigența .ți cinstea 

/ Iul aveam nevoie. Da ce ora el exi- 
8 gent, dacă nu ca să muncim bine' șl 

să nu se clintească nimic din avutul 
obștesc 7

Gheorghe Pavci, cooperator, C.A.P 
Nalbant : Tovarășul Secul știe sS 
muncească și Iși iubește salul. A- 
tuncl, dnd a fost schimbat, chiar do 
a doua zl s-a dus șl” a muncit, ca 
simplu cooperator,' cit șapte; Și â.ja 
muncește șl actun. In . ziua *de 23 
August a fost la defilare la Tulcea 

a Împreună cu dțlvn„de la noi. Dar 
cum s-a terminat defilarea, a venii 

' lntr-un suflet șl s-a oprit direct in 
ctasp unde se recolta fasolea. Apoi a 
inspectat lot’ clrnpul plnă scara șl 
așa a făcut șl a doua, șl a treia zl : 
a fost la arat. Abia duminică șl-a 

■ făcut puțin timp de odihnă.
Ilristu Moraru, președintele CA.P. 

Cerna : -Prevedeam ocazia aceasta

OAMENILOR
• ,PREȚUIEȘTE

(Iont Pavel : Lăsă1 că șl el a pă
ți t-o, înaintea mea. A fost șl 
SChlmbaL... . wruu.; -rravcucdiu otuzau

Vaslle Secul f Eate' adevărat că ln do a. pune față, lh față două feluri.
JSOS am fost -schimbat pentru;un timp de n privi munca de cătro uri pre-

spun doar un singur lucru : pe, M 
mi fost schimbat, iar pe 31 am mers 
|la lucru, ca simplu cooperator. Dar 
mal bine să spună oamenii...

Emil Ardei ea nu : Vreau r.ă precl-

schimbata.

1938 nm fost schimbat pcnlrmun .timp 
din funcția de președinte. Pot- sâ .

zlnrjrt ian crînrrix» îaizmma • *î^l ~

I

•r-jr-r-r-sv- "îsî- ■--------- Tzez de ta Început: cu tovarășul,

I

Aici e sat, 
nu pădure!“

transcriu mal _.Cum mergem de-a nici sfios, pici semeț 
jos, din carnetul fără lungul drumului, văd, — și lntră-n rată cu 
file, ol. memoriei re- In mijlocul unul c trți,, oșanul cel mic dus pe 

imagini un copac menumen- după glt »■" "O"1 
culese intr-o dumi- tal, gros dt tai ti a. Mă -Aut.

' X 21.—țt_., 
__________ ___________ _ „Ești doi pe.,a!cițjO- i 

Tară scindurlle bătute deTa. ' mul acesta ți-o rudă, 
ca - latul ca<pojDorne ;saus ți;e cunoscut ??' „N" 

a Vama,- ca-n Far-West. A? zice., pe ' '
_» —■—  «r.văd-'."- 

dată”. 
mirea ;

porterului, imagini un copac menurnen- după glt ca un miel,
culese intr-o dumi- >tal, gros dt butla. Mă -Aut. // /
nică do curind/ ln opresc '.privind pesto In uliță întreb:
Țara Oașului. _ poarta scundă cu ,

jțt îCăihlrzana.' 
frumoasă -si aspră

Hun .uldor/ae^la Va;...., — ...
din apropiere, care ar vreâ să stau sub roa- 
fi fost înflorat nu cu ta formidabilă a co- 
smalț lucitor, d cu pacului,-să-i mingii __________

Jgg miri 7 Nu știai cA o- 
intrilm", zice însoți- șenli nu-și încuie 
teriij. „Să nu tiilbu- nici porțile, nici ușl- 
răm gosiXKlarui", zic. le 7 SLnt sau nu slnt 
„Nu-1 tulburăm, nu-1 acasă, gospodăria lor 
—-L ; ; tot to osia deschisă lotdeau-
tul se află la gioc." na și pentru oricine. ___  _ ___-„.t, «*■■--* — -•■! nMj Așa a fost de dnd 

tocmai de, aceea, e- multa." Nu mă ascul- aste, Oașul — Oaș;

tăzi."
lată, așadar, ceea

j,țîî VIATA LOR' 
iki ol fini- ți- 7-ri f.v;> 1-7 hț»I ”4 "i

Întotdeauna am dorit să de- 
. ttenim moi oameni ■ decit sîn- 

tem. Și, uneori, unii, dintre noi' 
’ nu știau cum să procedeze. Pro

iectul de norme ale vieții »l 
muncii comuniștilor, ale eticii și t 
echității socialiste este U ’l ■ ȚFl O« 
del șl, ln. acest sens, punclea.: 
pe traiectoria dezvoltării noas-

scutit i „Nu, 
omul ăsta 11 

. _n tru. p .prima 
mi simte u’-

,',Dc cej te

Încuie

ședințe do cooperativă, Arr/fi/fost 
bine să nu fi avut, do discutat decit 
atitudini înaintate, practici șl metode 
de muncă menite sa fie extinse ș! la 
alte cooperative. Dar șl așa consi
der că am avut cu toții ce Învăța 
de aici. Da, (rebate si ne glndim 

mereu șl mereu 
uauHan^MnuasBB ia datoria noastră 

morală do a pnne 
, _ mal presus de

orice ~ Inierescle 
111B MN Batalul, ale oh-

ștei, Interesele 
generale. Eaie da
toria noastră de 
comuniști./. Eu 
țt.‘u că șl Ion Pa; 
vei a fost, cind- 
va, un președinte 
bun. Dar a fost 
de ajuns ra o sin
gură dată să te 
aplece mal , mult 

— asupra intereselor 
personale șl lată, 
satul a avui de 

■ suferit
Discuția, care 

s-a ■ Încheiat tlr- 
zlu, a încercat să 
distingă ln atJtu- 

dlnile șl ta felul de a glndi al celor 
doi președinți; adăugind șl alte fapte, 

; doua concepții aflate ta antipozi des
pre normele elice cărora 11 se supun 
relațiile din vtața toctală a satului. 

S-a amintit că documentele de 
partid dta ultimii ani tastată .a.rupra 
exigențelor ce trebuie să șl le lmpu- 

ă șl să li se impună celor care sint 
aleși sau numiți să conducă activi
tatea unor colective. Cerința da a 
munci neprecupețit, cu pasiune șl 
desăvlrșltă zlnste se adresează tu
turor membrilor societății noastre șl 
cu atlt mal mult calul Investit cu o 
răspundere de conducător al desti
nelor unei colectivități. Ce pierde 
societatea noastră de pe urma Indi-

r.fi
^‘""do1 FATÂ IN FAJÂ, DOI PREȘEDINȚI DE COOPERATIVE AGRICOLE, DOUĂ CONCEPT» 

DIAMETRAL OPUSE DESPRE RĂSPUNDEREA PENTRU AVUTUL OBȘTESC

n-ațl dat aceste pale cooperatori
lor 7 Apoi, In cooperativa dv. 
au trebuit ' să’ fie defrișate" 15. 

rQ».— - hectare ; dc - vte" pentru că nu.au;*
pentru bunul mers al cooperativei, fost îngrijite. S-a cheltuit muit,
preocupările șale fiind preponderent s-a lucrat ta via asta mulți ani do

zile, dar nu s-a/obținut nici un be- 
______  . J— nefletu. In sflrșlt, cooperativă dumi- 

ipărat un teren ln tale urma să tafllhțeze’ o crescătorie
---------,------- _ început să-și con- de junlncl. Dumneata al tot tergl- 
strulnscă o casă. Uzlnd de calitatea versat'această acțiune, care ar'«"pu
sa de președinte, a "folosit mașinile ■ - - - ■ - •
cooperativei pentru transport, a aim- : 
părut, prin Intermediul-cooperativei, 
materiala la prcțtil cu, ridicata/etc,;. \ 
ln timp ce munca In cooperativă J ă ■ 
slăbit Această situație a determinat 
Intervenția Comitetului județean de 
partid Tulcea, .care a analizat'activi- te' neplăcerile' au Început din mo
to tea președintelui și a propus uneia meniul ln care tovarășul președinte
măsuri. ‘ ■ ■ Iși construia rasă ln Tulcea. Trebtț-

Dar, cum spuneam, să nu antici- r"/ --- «—• -
pflm.i Toate acestea,nu.fost. Jn. amă-j ; parte”.iii timp ce dlnsul scj ocupa d 
mint înfățișate jl" CTmentateKlrravo h rezblvnrea problemelor ’ personali, 
discuție organizată 'SI»”teren., rreu-'l T.uCTărilevclmputaIimj^ai:midr fostLo^g 
trusp Ini eoman*" ' năria iz. (aflată'nfla'.ol xecutate ln timp,. brigadierul — 
graiilța cu cele două cooperative), șl plecat Ja moară, președintele ln 
la care cei' In cauză, ca șl alțl

să participe, să cuînpă- 
mediteze, să extragă sein-.

' ir. Deși necruțătoare,

ledinte, a "folosit mașinile tut să aducă mari foloase cooperatl- 1 .--- .------------- - . ; vej ,
Ion Pa vel : Tovarășe, eu nu slnt 

/adunarea'generală, nu pot hotărî de 
unul singur.^ t! i / . ....

Gheorghe Bida : Dar a fost În
trebată adunarea generală 7 Toa
te neplăcerile’ au Început din mo
mentul ln care tovarășul președinte 
Iși construia casă ta Tulcea. Trebtț- 
rlle gospodăriei au fost lăsate de o 

r ................................

invitați din cooperativele, megieșe, 
au venit să
neafîcă, să 1..^...__
nlflcntla faptelor.
opiniile încrucișate, n-au fost — cum 
ar putea să pară — „un 
mal curlnd, un sfat al 
ai integrității morale, o confruntare 
sinceră de păreri Intre comuniști care, 
deși aparțkdnd unor. colectivități să
tești diferite, se supun șl propagă a- 
eelcașl principii ale eticii socialiste.

Emil Ardeleana (secretarul comi
tetului do partid al' comunei Nal
bant) : Aș dori ca tovarășul Ion Pa
vel, președintele do la MJrcea Vodă, 
să vorbească primul, In mod des
chis, despre faptele sale, să apre
cieze singur comportarea sa.

Ion Pavel : Recunosc cele pusa pe 
seama mea, dar nu In totalitate. Este 
adevărat că In 1071 mi-am cumpărat 
un, loc de casă In Tulcea, apoi, 
ridicat .construcția, și in 1072 am

1; era u 
. ______ ^ 7..,. . In Tul
cea-. Do ce ml so parc‘mic că aba
terile tovarășului Ion' Pavel, deși 
dineul susține că nu c așa, slnt, totuși, 
grave T "Privind lucrurile din pers
pectiva cerințelor po care le adre- ' 
scază comuniștilor partidul, un co
munist ca Ion Pavel nu numai că nu 
trebuie să greșească față de avutul $1 
Interesele obște!, nu numai că tre
buie să păzească acest avut; dar să 
se frămfnte, să facă tot ce-1 stă ln 
puteri pentru a-1 înmulți, pentru a 
fructifica toate resursele.

Dumitra lonltă : E un lucru 
bun că șl-a făcut rasă nouă. 
Sc nasc Insă două întrebări serioase. 
Una : cu ce preț 7 Mă refer nu la 
prețul material, ci la tributul plătit 
bunului mers al muncii in coopera
tivă. A doua întrebare : unde a con
struit oceastă rasă ? Pentru că de 
nici pornesc toate. Do ce n-a făcut-o 
In . comună. In satul natal 7 Sigur .că 
oamenii șl-au pierdut Incredereri In 
el dnd au văzul că vrea să-l pără- 

. ceașcă.
; Anastasie Catnoș : Eu mă glndesc șl 

Ia alt lucru. Nu numai co Încredere 
m-nl puteau sâ-i acorde președinte
lui cooperatorii, dar rA ne glndim 
puțin : cu ce încredere rnnl priveze 
accșli oameni insesl perspectivele 

< ralului lor atenei etnd chiar cel pus 
în fruntea obștel dă bir cu fuglțfl 1 

' Eu cred că ar trebui să se rușineze 
ln fața consătenilor săl.„ >

Emil Ardeleana : Cred că tovară
șul lori Pavel n-a Înțeles caro este 
menirea _ea de^ președinte al coope- 
clilar de atunci am observat o anu
mită superficialitate ln munca sa. Pe 
atunci, dnd venea vorba despre a-

rlrncnt .construcția, și ln 
velit-o cu tablă. Dar ai______
de colegiul de partid nu a găsit ln 
activitatea" mea abateri grave.

(Ați reținut: n-au test abateri 
„grave". Au fost abateri dar nu gra
ve. Abateri șl r' !a tot, in orlca caz 
nu abateri, ca: 1 pună In primej
die funcția rși; Jalea lui. Da, cu
noaștem această mentalitate. Am mai 
lnillnit-o șl la alțl oameni'cărora li 
B-au încredințat anumite funcții. 
Funcții caro, nu se știe prin cc mi
racol, l-au făcut să creadă că el or -----------  — ... .....-------- —
avea dreptei la abateri de un anu- ratlvel. In 1B63 am fost pe acolo și
milj ’ a î;''/’ 1 -?/i *■.!* 8 «»«•<■"'aSrs’ “ ra 8^tirws>n=8 wsrvs'i »n ă

— ..ipentru că materialele le-am 
cumpărat, Iar mașinile de'transport 
q q a n a

Vă mai amintiți, desigur, 
stimați cititori, dc „cazul 
Mlu", acțl „destin In deri
vă" supus dezbaterii publi
ce ln urmă cu citva timp 
ln coloanele zincului nos
tru. Au fost relatate atunci 
împrejurările șl faptele 
care-1 adusc&erâ pe tlnărul 
Gheorghe Mlu — aflat ln 
preajma majoratului — tn 
arestul miliției. Marele nu
măr dc scrisori au probat 
ecoul puternic pe care 
— dincolo de semnlficațllio 
cazului In sine — II are 
In masele largi tot ce pri
vește educarea generației 
tinere. Numitorul comun 
ol acestor scrisori : o ana
liză criUcă, lucidă și. ser s 
veră a răspunderilor pe . , 
care Ie implică procesul 
formării și educării oame
nilor de tnilne. A fost grea 
să alegem, să optăm pen
tru a insera aici, cit ne per
mite spațiul, o scrisoare sau 
alta din acest noian In 
care slnt înglobate un te
zaur de experiență, o mul
titudine do Idei, de răsco
litoare Întrebări și lucide 
răspunsuri...

„Un ti rute este In derivă. 
Are 18 anL Eu am 26. Am 
dreptul Bă-1 judec, să-l , 
condamn 7" — se întreabă 
sudorul Alexandru Waluch, 
da la secția oțelărle a 
Combinatului siderurgic . 
Galați, Clteva rîndurl mal. , 
jos, corespondentul nostru 
găsește singur- răspunsul : • 
„Nu putem să nu ne pu
nem Întrebări, nu putem 
sta deoparte in lata anor 
asemenea cazuri. Motivă
rile unor părinți dc.^n.1!;1 
Jl-am spălat, l.-am. hrăniț,. 
I sm sfătuit, l-am bătut

;Secul a fast cu totul șl cu totul altă 
problemă. Dlnsui a fost schimbat nu 
pentru delăsare In muncă, nu pentru 
slab Interes față de problemele coope
rativei, ci penfru că unii l-au consi
derat „prea" exigent Au fost de fapt 
clțlva car.e nu se puteau împăca cu 
spiritul de ordine In muncă" șl ău ați- 
țnt și pe. ceilalți. In anuTcnre n ur--«trt 
mat Insă noul președinte, care nu 
era „exigent" dedt față de propriile 
Iul Interese, a ram-lăsat cooperativa 
ln voLa soarleL Valoarea producției 
globale a scăzut cu 0 milioane. A. 
trebuit, cu. sprijinul comitetului ju-j 
dețeon do partid, să facem o ana
liză a acestei , situații. Concluziile: 
lucrări de proastă calltnta, necfec- 
tuate la timp, exigență șl control ln 
muncă aproape Inexistente. Șl a- 
tuncl s-a Intimplata.

jferențel unora față de aceste, certa-' . 
ițe:?; Și. dimpotrivă, ce dșiig , IIa- 
"— --cletățll socialiste, progresului

.. os. a&uuuliica.. ro^jjvi^abllă a celor. ;
. ntuDuni ; uap-tni.,voie aii mn! rriulțl dintre noi față* de Ințere-

^,'eu smai.’departe, pentruiCă^m-sam nu- eein colectivității .
; mărnt printre ccL cure /au ‘Votat șl- //-Stimați' -cooperatori, președinți; w 

pentru/scoaterea tui .Secul"' și" pen-. tltori cărora'aceste pfobJițnțp nu 
tru realegerea iul ca președinte. Da, :alnt străine, tată.întrebări la care, 
cind am văzut cum mergeau trebu- Invităm să medităm Împreună. 
;rile cu cel ■ care-1 înlocuise, dnd am 
văzut că ne ducem spre paragină, 
mi-am dat scama dl do mult am gra-

Invităm să medităm împreună.

Mihai CARANF1L 
Ion POPA

t

5 
J

— Dupfi cum vedoji, sclioma în
treprinderii noaslro se remarcâ prin 
echilibru și armonie...

(desen de ANDO)

jpcțeăzd

ire locul și timpul ln care trăim. 
Întocmai ca o oglindă, reflectă- 
ceea ce sintem. Dar, mai ales, • 
este- o prefigurare. Dacă doriți, 
este tot un model, dar și al vii
torului. - -

Mă opresc asupra unei sin
gure idei din .noul cod moral ți 
care," dupâ opinie mea, este 

_ esenflală': comunistul, ca model 
de. comportare 'umană, trebuie ; 
sd albă o vlâtd integră din ’toate ■ 
punctele de vedere, trebuia să 
fie un ejremplu.de conduită tn 1 
toate împrejurările.

Mite parc important de subli- j 
nici acest lucru, pentru. ci sini 
dese cazurile cina unii oameni t 
consideră că numai Intre prie
teni șl tovardș! dc muncă tre
buie, să sa poarte. In mod civi
lizat, politicos, ultlr.d că ji pe 
stradă, ln cartier, in societate 
ln general trebuie să aibă a- 
ceesși comportare demnă st ei- 
villzatd. 1

Deoarece aici este vorba Inxd 
de o problematică foarte largă, 
md opresc la un fapt mai-con
cret; care nu se bucură întot
deauna de atcnfla cuvenită,.. Sin
tem adesea martori la anumite 
scene de stradă, izbucnite in
stantaneu, care, fie și numai ca 
simplu trecător, te fac «<J ro- 
fejtl. -

Lipsa unei atitudini de ama
bilitate și bunăvoință se resimte 
In chiar felul de a te adresa sau 
de a răspunde la o anumită so
licitare. Și nu cred că grețeșe 
dnd afirm că tocmai pe stradă. 
ia diversele servicii publice: adi
că acolo unde oamenii se cunosc 

‘^'foarte rar după nume sau func- 
(H,, se dezvăluie natura; intimă, 
fondul de (cultură ți educafie al 

efiecăruia, > Pentru, că aici o^njenii^ 
tai'te nîai’comporlă.dupS: îib-re--

. .gîmTbinc/sîabi.’iT, cd O. terelclp;/ 
^ea^iâ' jcoalăi ci aduc .eu/ei/fot re J- 

au Invdfat ji au deprins tn-g- 
ceste instltufilJ Iar acest lucru 
sc vede da la început’ 

dlr.ea fafă ’ de; ceilalți
^rind„ i!i; cuvinte.

■ Intre ■ mazdmcle lui Șeneca 
r există una care ml se pare foarte 

. potrivită "pentru ceea ce discu- 
' tăm ; „Vorba oamenilor pre= 

tulește,cit' viața lor".. Și, Intr-a
devăr, ln felul de a vorbi, de a 
te adresa unui om, i(i dezvălui 
mentalitatea, cultura, omenia.

Dar uite cd mai sini oameni 
care 'îți. vorbesc cu o nonșalantă 

ti o violență tn limba} de parcă 
n-am avea cu toții aceleași 
drepturi. Desigur, In asemenea 
condiții, colectivitatea, . opinia 
publică ou' un cuvint greu de 
spus.

Sini convinsă cd trbducer,ea In 
viață a normelor de comportare 
comunistă, transformarea lor in 

trăaăluri vii ple comportamcntu-. 
Iul. cotidian al fiecăruia dintre 
nai, va conduce la realizarea a- 

,ceiui .climat — conturai cu lim
pezime In documentele partidu
lui nostru Jn care respectul, 
față de semeni să primeze în 
orice împrejurare.

' Eleonora S1MIONESCU
economist, principal,, ÎNCERC

- ■ '■ --------—

cerneluri mate. - esup- sțparța bălrină. ..
te trainic ln,porii lu- ; / "
tulul. Oameni la fel : torul, „sa nu lulbu- 
asprl șl frumoși pre
cum ne apar străbu- „Nu-1 ____________ _
nii in basorelieful acasă ; acum tot sa- 
conștiinței. Port stră- f--1’ — 
vechi, neălterat șl, „Atunci, cu atlt

i tern . .
tare ca u vnivaru , —-------- . —
pieptar înflorat ca o fel de cumpănă — 
armură do ,turnir: și-ml face loc să L. 
nădragi, largi — g*cl tru,primul Mă co- 
— ca spuma ; șl, la

. : clop do, palo tă. Saltă bucul porții 
ca o chivără ; — un butuc , po un

fel de cumpănă - ■ izilk,
I In- ce nu so schimbă la 

__________   «»- oșenl. șl la
— ca spuma ; și, ia dese : „Clinii or fl ei. Ceea co 
șold, stralța de-o pal- legați 7fc IUdo : „Co minunat că 
mă, un fel de scut dini 7 Cc le trebuie? schimbă_

SÎnt niște ” pietoni De clnd so 
feericL Au mersul nil" nu țin i , ________
blind și drept, sta- la stină, pentru fiore, menii ,a 
tuar, dar nu solemn, Aici o sal, nu pădu- Usu! Ci 
și dau cuviincioși bi
nețe oaspetelui necu-

bătut In mărgăritare... Să muște oamenii 7 Cftmirzana înfiorat ea
“ 8uu, oje- după" un popas In 

clini dorit , pridvorul eternei o- 
nenmulul. 

Unul din multele 
re...*. Intrăm. Cer- pridvoare-, , 

______  .________ _______ cotăm îndelung copa- '/Ste 
noscul. prlvlndu-1, cuL Din casă nu *
nici sfios, nici semeț, se arată nimeni. în
drept ln fală, 
mulți — tot sai 
duminică șl; cum pri
vești de-a lungul dru- , 
mulul, parcă -----!
afla, In. plină vară. In 
miezul unui alai do 
Plugușor »au In a- 
miaza de pace a unei

, „ a
Mal -deimăzl, tre

ci nd prin fața unul 
bloc din Drumul Ta
berei, am văzut un .. . . . . » . VjlpUjl;

bfi.fun 
_______________ ____ _________ _______ 1 Im- 
ncază trei uși. Urc, prejmult cu -— n-o să 
oarecum temător. Po mă credeți — strma 

_______ , un scăunel, o găleată ghimpată ! Ca să nu 
i dave dacice. „.Dar pa< plină cu apă. Ocftl. caice acolo. In spațiul 

uliță trece o, „Dacia Cană nu e. Omul meu lor, pe teritoriul lor, 
1300“. $1 se înclină apasă clanța ușii din al .gospodarilor" din 
un elicopter eătro mijloc, lntră-n casă, acel bloc proprietate. 
streașină GutlIuluL Ia o cană' din servi- personală, nici pasă- 
Ș1 oșenll se duc spre ciul co strălucește po r.oa măiastră... De jur 
răscruce re" la., sloe, o poliță șl ml-o. dă. împrejurul ierbii sa 
uhde-i '"așteaptă" ce- Nu so arată’ nlmehL crosanefe, copiii țipa 
terașli — legănlnd Pe uliță continuă eă Și țopălau ca nișl 
pe deget, de cu- treacă pietoni ' fee- miel. Po osfolt, ju 
reiușă, tranzlstoare... rici_. Beau cercetlnd lindu-și genunchii. 
N-ascultă muzică, prin ușa Intredrschi- Mi-am adus aminte, 
FoibaL Slnt intere- ■ să Interiorul. Curat fulgerător2 de oșcnl. 
sați de evenimentele ca duminica : , pat C—

: «tapei, dar -mai cu vrăfuit cu ,jnlțoase“„ . Ur- ■■ ■»- —••• 
seamă,. 11, amuză rafa- o,masă, uri dulap cu ca un'omagii 
Iele vorbirii oltenești vlErlnă'' „do' mobilăf,’1’. Im"'®- lpr U 
a crainicului',’ de'‘ne- /"un "televizor ; Ințr-un c*f
Ihchlp’iiiii'' "pentru ei, colț, • 'lucitor, (flhte{B-Jrfls*!mfețtoai!’ 
oameni scurți la vor- unei țapine.„ Prieîe- , 

nul pune cana la loc 
și lnchfdo ușa. Ple
căm. Po poartă toc
mai intră un osan 
mare, feeric, purtlnd 
un oșan identic, dar 
In miniatură. In bra
țe. „Bună-ziua, 
prietenul, am 
să vedem copacul. 
Am băut șl apă" ^Șă 
vă "tie dc "bine”, zice “șTlă sa tacă bine, 
gospodarul privin- 
du-ne drept ln față. Petro DRAGU

./..L. Slnt tr-un tlrzlu caut cu
lot eatui. E privirea finlinn: mi-o

’ sete. Curtea n-are
fînlinJL Prietenul mă 
itnbia In pridvorul
crtsei unde so dese-

bă„ „Cit s-au schim
bat oșenll îmi în
treb însoțitorul. îmi 
răspunde : „Cit s-a 
cuvenit. Ce trebuia 
să' so schimbe, s-a 
schimbat ; ce nu — 
nu." Dar ce nu tre
buia sâ se schimbe ? 
Întreb, de data uceas-

■ ta Ln, gînd. Răspun
sul am prilejul bă 
ml-1 culeg singur, 
chiar In clipele ur
mătoare.

_ UMJ8 y

Dar rindurile de 
față s-au scris nu atlt . * -x,»-- ,iju adug
av<- ? —> iv," I* se cuvta’J. 

! p&etno •—’ dt ■ pentru
. .gospcH’’! 

dări", "pentru aseme
nea „apropitari" re- 1 
divivus po care, dacă • 
aș avea o putere, i-aș | 
aduna Intr-un micro
buz — că, să zicem 
cum se zice, n-or fl 
prea mulți — șl l-nș 
duce Intr-un schimb 
de experiență la Oaș, 
să bea omenie din iz
vorul de la Cămlr-

șampanie, smul- 
j-1 din mijlocul 

familiei șl al prieteni
lor. N-am scris atunci 
despre faptul acesta, 
deoarece am așteptat 

„ să ml so spună că
calități tlnârul rănit a părăsit

i vor- spitalul. Au Înflorit

Devotamentului dus te. Un om nu poate fl 
plnă la sacrificiu 1 a-a . In același timp șl „pu- 
zts abnegație. Rcnun- țin egoist" și 
țării de sine, Intru bus- " ■ - ■ ■ ...
ținerea altora, do asț- capabil de abnegație", 
menea. Dezinteresului, Dar /______ —
puterii de o trece pes- derea teoretică a aces
te interesele personale, tor defecte mu < ■■ ■■" 
ta favoarea altor oa- umane voiam să 
meni sau a întregii co- besc. Termenii mi-au zarzării șl s-au sculu- 
lectlvltflțl, 1 s-a opus jucat ln față ochilor rat, amlnUndu-mi de 

' altruism.’C"
muluL alini:
abnegația/au înnobilat 
dlntotdcauna sufletele

eroare

Opuse egois- deunăzi, afllnd despre ninsoarea din acea te- 
iltruismul șl dcznodămlntul unul rlbllă . noapte, . s-au 

  fapt petrecut In noop- copt marele șLpepenil, 
__________ _ ____   i tea Anului Nou. ' frunza, din vil “a ln- 
ntari, resplnglnd alitu- Mă aflam la sărbă- ceput să ruginească șl 
dineai de exagerată loarea de revelion in vestea rea mare mi-a 

‘ " casa unul doctor din- -.ajuns ca'un strigăt de
tr-un oraș do pe Du- bucurie.M-am glndii, 
nărc. Cu zece minute afllnd-o,' la tot ce In- 
înalnte do miezul isop- soamnfi abnegație, al
ții a fost chemat la truism șl egoism, 
spital pentru a Incerta Prietenul meu ar G 
să salveze o viață. Un putut să amino opera- 

’ țla sau zecile de opc- 
aceidentat șl mașina rații pe care a trebuit 
salvării, încă plină de să lo facă Intr-un trup 

->-/■• jiul, ve. .cu oasele sfărimate, ar 
dac — atunci cirul cu- fi putut -ră dea ci te va 

pole de șampanie abta indicații sumare la te-
. fuseseră umplute — lefon ori să apeleze la

excepțională, după gazda noastră . ptlt dt știa confratele j 
'nimic nu șl-o chemată urgent; 'do său, care era de gardă.

medicul do gardă. A plecat insă la luptai
L-nm Însoțit po doc- Iul permanentă cu I 

tor la- spital. A fost moartea, pentru viață, » 
------- j fara' gă pregete. Abia

„ _____ ; acum, La ntilea luni de
noapte do la cupa aceea dc șam-

- paule' rămasă neatinsă, 
putem b-o umplem din 
nou șl să ne spunem : 
„La’ mulți ani !“. Lui, 
cu șl Unărulul picat pe 
neașteptate la miezul 
nopții, pentru care a- 
cum s-au copt toate 
roadele ' pămlntuluL 
Lor șl tuturor celor ce 
Iși fac din abnegație 
suprema linie de con
duită ln viață.

Ioan GRIGORESCU

preocupare pentru in
teresele proprii și do 
nesocotire loială a in
tereselor altora sau ale 
colectivității, căci ego
istul nu se abandonea
ză decit lui instișl, el _ -------
este gol de alții, dâr ' tină.- fusese adus grav 
prea plin de oul său, i 
retrăind decit pentru salvării, Ihu.

/sLno.. Egoistul se auto- Blngelo rănitului 
detașează de ceilalți, nișe — atunci ■' 
revendlcîndu-șl nein- ~ 
cejat dreptul la o si
tuație ,
deși prin nimic nu și-o 
merită. Plin da arogan
ța suficientă, el- neagă 
toiul In afară de pro- 
prfâ-1 persoană: Ca 
prlntr-o prismă Btrim- 
bă, orice rază de liiml- 
tiă caro I1‘pătrunde In Anul Nou pe care a 
suflet e reflectată dl- trălt-b vreodată. Cinci

Bformj*, ”"' ■_
optica asupra lumii nu 
poate, fi dec.lt vidată. înconjurai 
„Abpndonațl-i pe cei ții săi, 
ce nu se abandonează Insa i 
derit ‘ lor Irsșlle !" — victimă In 
spunea ; Shakespeare, dacă nu l-a lăsat-o a- 
dar ritm să-l înlături 7 celui an, n continuat 

să lupte ci leva luni și 
Ln anul acesta, pentru 
a-1 salva pe acel Unite 
necunoscut, ivit pe 
neașteptate cti trupul 
sfărimat lingă cupa lui

mille.1 ln educarea copiilor, 
o altă scrisoare." semnată I 
tot de un cadru didactic ‘ 
— profesorul Ion Azolțel, 
din municipiul Gheorgho 
Gheorghiu-Doj — are o opi
nie,«s cel puțin, ciirioa,să 

/despre rolul ? școli! ln n- 
ceas'ă ■ direcție- .Cităm : 
,.Ca profesor, ln ■ cadrul 
exercitări! profesiunii, cit 
șl ca diriginte, și încă 
ln «lovii de liceu, am 
‘.nlllnit — susține domnla- 
sn — părinți,' cit șl colegi 
profesori, care vedeau In 
i-ruxl greșit cui revine rtvs- 
ponoabi’.ltaica educării. Do 
altfel, și in unelo nrtlcolo 
apărute |n J.Sc!nieta“ se 
sublinia nilul școlii In for
marea Unăriilul, dar după 
mine greșit. De ce 7 Foar
te simplu l Școala, este un 
lăcaș de cultură și nu un 
institut de educare* (! ? !) 
(ad.) _ . ■

Eroare, regretabilă crori- 
rc. tovarășe profesor Azoi- 
țc! ! Ce bc poate riposta li
nei atari concepții care re-

3

$

cea mal grea, cea mal 
atroce, dar și cea mal 
sublimă
Amil Nou

a, căci întreaga Iul ore de luptă cu moar- 
-k--------- lumii nu tea. Eminentul chirurg,

it de aslsten- 
n-a vrut să-i 

.mulul țe trecea o 
ln pluș. Șl 

l-a losat-o
â

;ț

'H

i

Ai'

j

Dinu POPESCUi Șr

dîntrfc-
educ&-

./ ' '
al barurilor, 
de .noapte, ■ 
consecințele 

ilătcsc

ne

z

nu presupun deloc că 1 
B-a"șl asigurat Uriăruful' ’ 
educația ’ ?, necesară. Toate ’• 
cele Înșiruite mal sus, fă
cute din obligație, > fără 
căldura părintească, z'r.t 
reci, simple manevre me
canice, le-aș spune. Clnd 
familia nu contribuie ia 
formarea adolescentului 
înseamnă că o rotiță din 
întregul mecanism a mers 
ln sena Invers".

’ Da, familia, ambianța fa
milială constituie punctul- 

î’chele, des Invocat ln co
respondența cititorilor noș
tri. Referlndu-se ta cazul 
supus dezbaterii ți la, pite
le asemănătoare. "Errillța 
Bosse -din Luduș scria: 
„Părinții slnt vlnovnțț, fie 
că sini niște oameni ono
rabili șl extrem de „ocu
pați", fie "că slnt-niște oa- 

ii" meni-Upsiți de responsabl-. 
lltate, el insișl. datori din 
punct de vedere moral so
cietății. Odraslele, tlr.erll 
««fe.«.-SE-

virane, 
zi țl 
toate _
decurg de aid, plătesc aii-, 
fel „neglijența In serviciul 
de părinte", neglijența ne
pedepsită de lege. Ml-aș 
permite să întreb cum poa
te un părinte să lase să 
treacă o zi fără să știe 
cum șl unde ți-a petrecut 
ziua sau noaptea ropllul 
său ?•.

Anallzlnd contextul In 
caro se produce alunecarea 
unor adolescenți pe panta 
traiului parazitar șl, In cele 
din urmă, a Infracțiunii, 
o mare pane n cititorilor 
caută «ă stabilească, să de
limiteze ’perimetrul vino
văției. Alegem, dintre mul
te altele, scrisoarea profe
soarei Alexandra Apostol, 

; din Botoșani, lata Jn ou: 
ia) i „Sltiiațla dificila in 
care >jung xntfoi de tineri 
este cauzată. Jupă părerea 
mea, In sgală măsură de 
toți factorii ce determină 

"formarea generațiilor tJne-

re. Originile „derivei" tre
buie căutate-In primul rlnd 
tn familie, acolo unde lip
sește ■ uneori căldura sufle
tească, apropierea de Ia 
o:n la om de rare adoles-, 
cenții aii otita nevoie ; a-, 
pol In relația șțoalâ-faml- 
lle, care cate, nu o dată, 

* inexistența. In această or
dine de Idei, ar trebui, 
pante, leg ferată șl obli
gația părinților de a ține 
legătura cu școala,; înda
torire sancționată, aș pro
pune, chiar cu amenda lnJJUUV. CIIICLT; IU «UUQUU3 JIU 
caz de neconlormure. Evi
dent, nu. putem trece cu 
vederea nici lipsurile ■ unor 
cadre didactice", se «pune 
mal departe si ideea este 
continuată, >1 rprofundalA 
In icrlsoaren inci ilte pro
fesoare, fllolteia VI ca, din 
Tumu-Mâgurele. „Sint'de 
părere — ni te scrie — că. 
este pusă/ Încă s dată In 
evidență o greșeală destul 
de frecventă și de gravă In 
munca de educație : in 

" mod «pecia! ne ocupăm

numai de ..oopiil-probie- 
mă";, pe .collMțJ privlndu-l 
ta bloc, fără o cunoaștere 
Individuală prea amănunți
ta. Or, printre aceștia s'.nt. 
unii elevi, formal discipli
nați care, din diferite mo
tive, nu dezvăluie glndurl, 
Idei ce contravin cerint»- ■ 

- lor noastre șl ale căror.
comportări răniln, așadar, 
necunoscute destul, de :muit 
timp, uneori chiar plnă 
ce lea-dln sfera de acțiune 
a școlii. Acești elevi ajung 
uneori să sâvlț^ească , mal 
apoi fapte la care nici pa 

Ț daparte nu ne așteptam.
Copiii trebuie bine cunos-j 

. cuțl, Iar pentru .aceasta, 
așn :um «e trată.jl in da- 
cumentele le oartid. este 
necesar ca noi, educatorii, 
să fim mai mnll "timp in 

\ mijlocul elevilor. Numai
atunci-le; vom putea ,:m> 

. dela; Caracterele, dnd § ■ ne.
vom simți părtași La ne
cazurile țl șucurllle lor".

Apreciind tn mod just
■ 'răspunderile'ce revin

Eroare, regretabilă eroa
re. tovarășe profesor Azoi- 
țcl ! Ce bc poale riposta u- 

!- 
duco școala la o simplă 
funcție culturală? Socie
tatea pretinde. pe bună 
dreptate. ' tuturor lăcașu- 

/rilor / de„'cultură.; nu nu
mai școlii, sâ-și aducă 
In ’ cit mal mare mă
sură contribuția la educa
rea, ia nodelarea, la per
fecționarea omului *.Inăr șl 
vlrathlc. hșâ cum o cer' 
înaltele comandamente e- 
Uce nle epocii noastre. Cu 
atlt urai mult acest rol re
vine școlii, unul 
principalii factori 
tivi ;ai societății noastre 
socialiste.

Se spune despre cine
va : „Este puțin cam 
egoist". Asta înseamnă 
că prin „puțin" .șl prin 
„cam" l-nm acordat 
circumstanțe alcnunn-

ejremplu.de
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as emir, fi Soare

că, la 
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mal vechi, ale' lui

mai aparent diferențialei Senil pietrar cu care scuip- Cu adevăr, 
'FLecnro pe alt plan șl in . lom! a colaborat la ciopli- eșle ultima 
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dcpreLSia

tor: de tradiție Țn

culturale"

■ . p'i J r , '
perioadă de tăce- dezvoltată din per

dcsdfrat nici un adevăr pa 
caro l-a.notat cu emoție ®1 
recunoștință.; ■ . .
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Manuale destinate 
înyațdmțntului 

de partid și de stat: 
. - i
©•PROBLEME FUNDAMENTALE ALE 

FĂURJRH SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATE 

Manualul se adresează propagandiștilor și cursanfllor 
din.luvăfămlntul de partid core urmează cursurile de 
studiere a problemelor idurlrll socletălli socialiste mul
tilateral dezvoltate

© PRINCIPII ȘI NORME ALE ORGANI
ZĂRII ȘI ACTIVITĂȚII P. C. R.

în a/utorul celor care studiază Statutul P.C.R.

© ETICĂ ȘI ECHITATE SOCIALISTĂ
Destinat propagandiștilor și cursdnților dc la cursurile 

și cercurile pe probleme de cducafic moral-cetăfc- 
nească

e POLITICA ECONOMICĂ A P. C. R. 
(industrie, investiții și construcții) 

Destinat celor care urmează cursurile de studiere a 
politicii economice a P.C.R.

® POLITICA ECONOMICĂ A P. C. R. 
(agricultura) . <

Destinat celor ca urmează cursurile de studiere a poli
ticii economice a P.C.R.

© ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PE TEME 
DIN ISTORIA P.C.R. ȘI A MIȘCĂRII 
MUNCITOREȘTI DIN ROMÂNIA 

în ajutorul celor care studiază în cercurile de istorie 
ă mișcării muncitorești din România și a P.C.R.

Aceste manuale vor apărea în curînd in
EDITURA POLITICĂ
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LITERARA

Virgil TEQDORESCU

lori TUDOSESCU-

Volumul /Determinismul1 șl știin
ța” de Ion Tudoseacu, apărut in Edi-r 
tura, șillnțlfică, ișl -'propune să ana
lizeze cileva din aftpedtele de prin
cipiu ale dezbaterilor contemporane 
legate ■ de" această categorie șl ■ să 
contribuie la elucidarea lor in'-le- 
gătură cu datele oferite'de diferi/ 
lele -științe, cu înseși premisele 
fundamentale, ale concepției mate- 
rialtat-dlalectlce. . ' < "■ fi. ■?

Conceptele ■ de detcrmlhtam. ș! 
muzaliUțtr țshit;.': âtKțrdate^lri^carie 
prihtr-b prittlă ,'gnM&oloslc-methr 
dologtc.fi, autorul ■ exrifnlnlnd‘ Va'-

țiorte.iză la nivelul mlcropartlcule- 
Sor, la sporirea capacității de previ
ziune a minții omenești.
> in continuare.sini relevate defi
ciențele teoretice ale diferitelor: me
tode structuraliste care surprind 
numai latura statică a structurilor, 
nu oferă posibilitatea unei explica
ții cauzale a evoluție! - acestora. 

Idei prețioase slnt formulate in 
lucrare r.i privire la musiul cum 
trebuie înțeleasă acțiunea cauzali
tății' Iri viața soclal.fi, Ih'tenționaiiia-

* tea, ftî'.ltlVitaleâ.': scopul nu elimină 
_____„___ , .......      • cauzalitatea" socialâ obiectivă,‘cF’ITP^ 
Joarer. aceiior categorii’că principii adaugă „o dimensiuni! subiectivă, 
alo' cunoașterii; -cn mljloape do cx- ta' rlnduj ei structurata enuznl".

J

■i

?■

pllatțle veridică ți do previziune Principiul determinismului are deci 
științifică a - dcsfășirrfiriiîvfenomcT ~ --‘
nelor.. Părerea piuă ,In,; circula
ție Ihtr-o vreme Că . metodelg 
statistice de, cercetare, .cricțiM pro- 
babllUAțllor ar Infirma „motleiul 
expllcnțioi, ..cauzale" s-a dovedit" 
complet eronată ,,-ri âe arată In car
te. Cfie» ce, resping aceste metode 
noi — al căror -ol. in; explicarea 
științifică este tot mal mare — este 
determinismul meraipc, univoc, ele 
Insele fiind, In fond, tot podele ale 
determinismului,, dar ale" unul de
terminism elastic, dialcțric, cară 

ilnfăptuiește elnlexa .necesarului; și 
I Intlmplățorultți, a factoriior interni
șl aleatori.

Fuziunea pA oare 6 .: , regizează 
materialismul dialectic între expli
cația cauzală șl cea pnobabUtatIc& 
permite gindlrll marxiste, arată au
torul," să întrebuințeze determinist 
mul cauza! nu numai In trecerea 
de la nivelul, țiplelor ta cel al re
lațiilor și descoperirea .legităților 
sistemelor medii, obișnuite, cl j: îa 
explicația cauzală a iegi'.cr care ac-

. ___ r.......... .... ____ . _.
o valoare exhaustivă, este atribut 
ailt al științei, cit șl nl vieții mate
riale a rocletața Gfr.dfrca probabi- 
liâtă Impusă de știtațelc contempo
rane nu rcipinge determinismul, 
ci determinismul univoc, mecanic. 
Tocmai de aceea, arată autorul, di
lema determinism sau,probabilitate 
trebiilfi transformată In opțiunea 
pentru un determinism probabilist 
care să Includă cauzalitatea ca mo
bil al transformărilor din lumea 
materială, tar explicația cauzală, ca 
posibilitate reală do cunoaștere șl 
interpretare a acestora.

Bazată pe un bogat‘material ști
ințific. pe o meditația îndelung de
cantată, luprarea; reușește să mar
cheze un real sporit la descifrarea 
limitelor și inconsecvențelor unor 
curente cu un anume răsunet In li
teratura de - specialitate', ta clarifi
carea unor concepte de bază ale 
vastei problematici ridicata de mo
dul specific cte acțiune a determi
nismului in diferite domenii.

> Paul BOBRESCU

EprryRA 
V„CARTEA 

ROMÂNEASCĂ"
Pooxn .

~ "v 'fi"'"

VICTOR FELEA ■— „Sentiment 
devh-slâ”.

PETRE STOICA — „Bunica se 
așazâ In fotoliu".

DRAGOȘ VRINCEANU — 
(PMigdalul înflorit",

LUCIAN VALEA — „Tn/oarce-
• rea lui Don Qyijoie®. , 
VALERIU GORUNESCU — 

’ .„Metope”.
VLADIMIR CIOCOV — „Poa

mele candorii".
V1TALIE CLIUC - „Amfore”. 
AL TZIGARA-SAMURCAȘ — 

„Oglindiri".
RADU SELEJANU — „Gnlece 

;i desdnlece".
NICOLAE COBAN — „In me

moria sub'sfchjei".
TRAIAN REU — „Gravuri”. .
MIRON GEORGESCU — „Poe

zii".
VALERIU PANTAZI — „Eslimp".

Nuvele, ich’rte,', publicitficâ
•
■ TH. MAZILU —’ „Ipocrizia dis- 
.„..porârii".

GH. TOMOZEI — ..Moartea 
unui poai" (N. Labiț).

ILIE PAUNESCU — „Seara pri
vim foarte sever".

MARIA-LUIIA CRISTESCU - 
„Castelul vrăjitoarelor".

VICTOR FRUNZA - „Piive- 
-• gheafi ilngâ privighetori". 1' , 
LUMINIȚA PETRU - „Toiul și 

îrtcâ ceva".
V. ȘTIRBU — „Urma”.

..Critică . ți. istorie literară

GEORGETA HORODINCA - 
„Portret in evantai" (Dimilrie 
Angliei).

CONST. CRIȘAN — „lețirea 
din metaforă".din metaforă".

S1’^ UtX> tri !; !'ih ■
Teatru

VALERIU ANANIA — „Poeme
L, .cu măști". .

.

acțiune“ 
rroduciffi',de’'cnrt6flsrSlo!<>grcA rd^1’6 că1 in • ansfmiîiiu, despre*’ etica 

mâiutaicft crește iwcoiitehit — lată muncii, 
o constatare, Îmbucurătoare. Alături 
de continua diversificare tematică ă ...................................    ...
lucrărilor'apărute, un motiv do sa- că. evidențiind interesante 
tlsfacțlo in plus 11 constituie Lnmul- privitoare In structura - 
țirea „nucleelor” de cercetare soclo- 
logică In diverse centre ale țării, 
care Împărtășesc rezultatele activi
tății lor prin lucrările publicate. De 
dțiva ant, 
cultură, s-a înscris pe aceste coor
donate, dovadă fiind, Intre altele, șl 
culegerea dc studii grăitor intitulată 
„Soaotogla in acțiune” editată de 
Centrul de sociologie al Universită
ții „AL L Cuza”.

Cele 73 de studii Induse in volum 
pun( in lumină preocupări de so
ciologia. și psihologia muncii, mo
dalitățile de conducere a inlrcprin- 
dcrii; sociologie rurală aplicată Bau 
teoretică, considerații gcneral-sodo- 
loglce ele.

Dar, fără teama de a greși, putem 
spune că avem de-a tacă cu o carie 
de sociologie a muncii, problemati
cii acestei importante -ramuri a so
ciologiei fUndu-1 consacrate G9 de 
frtudll (prezentate inițial in cadrul 
simpozionului, organizat la Iași, 
„Forța de muncă din țara noastră 
— țel ni Investigației științifice ln- 
tcrdLscIpilnaro”).

în această ordine de Idei, rețin 
atenția considerațiile teoretice și 
metodologice vizlnd cunoașterea 
problemelor' forței de muncă. Subli
niind conțrlbuțla hotărltoare a mar
xismului in înțelegerea aprofunda
tă a procesului muncii, o aerie de 
studii so referă la implicațiile 
revoluției științifice și tehnice asu
pra complexității muncii, tratează 

e condiționarea sociala și 
?a a atitudini! față de mun-

_______________ _______________ _________  I ■ .i ; . ' .i»« — 
;...ț______4:* jVi-i . jj ■ ,-»V,<‘r ’ s ~ ■

Paul Anghel nu ® un re- ferea cultural fundamental. brăncuțlanS. A urmărit 
porter In sensul comun-ai O „problemă”- se numește (cuvlntui e aici foarte po- 
termenulul. E, de fr.pt, un Brâncuțl, o alta Picu IM- trivit) să descifreze moda- 
comcmator avizat ăl feno- truț, ceatail.fi Shakespeare, lltatea Înălțării monumen- 
meneior'investigate urmă- pentru că'cea din urmă «fi țului de la TgfiJiu. Intenția 

_ •;țfoarte tițluf, aparent' cin- e exemplar realizată'. Slnt 
dat, cultura păr.ihdulul, snu „anchetați” puținii «upra- 

iradlere.’ Cu deosebire e in cum e anunțat In sumar viețuitori al acelui ari cul- 
lorgul său in sfera faptului „Iniruln Marc a Brăilei”! turn! memorabil : Miilța 
cultural pentru că reporta- Aparent disparate, „problc- Pălrațcu, ingineri, proiec- 
rul n el însuși un om da mele'" acestea slnt. sudate tanți, maiștri care , nu su- 
culturS, plurivalent in ipo-s- de un liant comun. Flecare prnveghcat turnarea coloa-

-fi
i -........

'comentator avizat ,al feno- 1 fcrti1 
mCnclor' investigate urină- r*" 
rindu-le scormonitor gene- pda 
za., structura,și suprafața do 
iradiere,' Cu dedșeblre « In

cultural pentru că reporte- Aparent disparate, „problc- Pălr_,._,  ........... .......
rul e cl .însuși un pm de mele" acestea aint sudate tanți, maiștri care nu nu- 

liantLcc 1 ‘ * 11 "

„Sentinela aerului
Noua carte de, poe

me a Iul Vtrgll Teotîo- 
rescu, Sentinela aeru
lui, apărută In editura 
„Einineseu”; este. îrtn- 
in'.e de toate, fi tina 
dintre cele mai . vii 
mani testări poelice
actuale. Ca oglinda a 
unei personaliSățl po
litice, cartea reamin
tește un ădevflr fun
damental. și " anume 
că personalitatea poe
tică presupune in prl- . 
mul rînd personalita
tea urnană, partldi»- ____
rea originală, deci și regăsesc in ii-oeme do o 
activă, ia existență, la ' —- 
viața cetății și a se
menilor.

Volumul este alcă
tuit din poeme de n- 
titudine civică ți am
ple poeme de con
strucție (Sentinela ae
rului î. Sentinela 
rulul II, Miaua de ris, 
de o mare vervă 
soțlailvă).'

Desigur, recentul vo
lum nu. jMWi'ej fi 
analizat fără a-1 corela ____ ,_ ..............
cu întreaga experiență care-ău făcui toi cc-au 
poetică a lui Virgli 
Teodoreseu, Incepind 
cu ,.-Blănurile ocea

nul n-d cu „Drepturi șl 
datorii' (ifij-8).'
.Vom menționa că 

prin Blănurile oceane
lor j! ntai ales prin 
Drepturi șl datorii, 
Virgil Teodorescu ae 
va afirma ca i:n poet 
comunist Iar volumele 
ce au urmat. Corp co
mun (IC-'Grl). Repaosul

’J-. :i
directă, : patetică. , mltcrile la Hersdlt 

_ ------- 7*"'*; , sini numeroase., ta
rima'(strofă din- volum.

un dală, In acest sens,. In

lată, spre exemplifi
care, ultlma'glroîădlh- 

'tr-un-poem "GfiEră^tfiL _u,
timp”) de o desăvlfșita poemul „Invulnerabl-
claritate''ți actualitate Iul fruct", cum credin

ța in valorificarea 
existenței transformă 
cuvintele Intr-o reall- 

' tale reală : „Cuvintele 
au încă in ele o surdi
nă, l au inefi un surîs 
de porțelan! / grăunțe 
risipite in vlrful suve
ran / șl coroiate raze 
,de lumină".] 'i53î50îî>

O chesliuhe specială 
, lypflvind poazta lui Vlr- 

nudltete absolută, slm- gil .Țeodorescu este 
pie, do o mare.ended- noutatea sllllsileă, prl- 
|ă si comunicării. Mie menirea limbajului, 
nu-ml, îndrugați po
vești In legături cu.a- 
numite / persoane din 
miinlle cărora am scă
pat / teafăr prlntr-o 
îniltnplare fericită / 
nu-mi spuneți, vă 
că cel care doreau _ 
eum vreo / treizeci de 
ani să mă vadă cu

'. burla-n / sua și eu gră
diniță pe piept / și

___ _________________________ i 
putui in acest sena / 
slnt astăzi oameni de 
treabă. (.,A.ț.n și pe 

nelor” (1P13), cont!- dincolo”).

a mesajului„Un timp 
din, care Marele Ar- 

, tist / neobosit și peste 
tot prezent / cioplea" 
ea pe uri falnic raonu-
meni, / cu ample Unii, 
spațiul comunist”;

'Tonul comunicatului 
jurnalier, spontaneita
tea orală, nbsența sen
timentalității ieftine bo

Șr

A

ae-

a-
ros,

plllățli no intlmplnă o 
„nouă poetică” a mă
surii umanului : „Pe 
măsura mea sini cres
tele pe care urc, / pe 
măsura mea șl după 
puterile niele / sini șe- 
surlle șl nisipurile au
rifere, / dunele ea niș- 

paosul te turme păscind in a- 
vocalel (1070). , ca ?i murg. J .Griul .dublea- 
reccnlul Sentinela ac- eă puterea soarelui,

blcaxă viața” („O pică- 
........ ...........--- -_____ (tură de njid”),1 fh/enre 

marca [tregnanțn gus- un vers ha „trăiesc in
tuiții pcntțu realitatea 
socială, concretă, ime
diată. In poeme 
pieăiură de apă, 
vulnerabilul -------
Flux șl cereale, Ma
rca grijă, Bhtlh, Nos
talgia Ivoriuliil negru, 
Ciul, Memorii perso
nale, Din noapte, zi .
solară. Lumina fără ternități cosmice ca o 
umbră. Era un timp posibilitate de'aubll- 
gl altele, comunicarea mare a umanului Tri-

ae
rului fixează. deveni
rea unul poet In ver-" 
șurile căruia vom re-.' 
marca pregnanții gus
tului pentru realitatea

ca O
In-, 

fruct, 
reă_,rij<'hlsiih!, Noă- 
f •_........................
Cină, Memorii perso-

noutatea slillsiică, pri- 
B&menlrea ’ -j-

lărgirea oriei oale de 
la neologismul cel 
mal frapant la cx- ■ 
pi-csla argoilcfi, demers 
firesc glndlndu-ne ’ la 
Betea de' realitate con-1:. 
cretă care face sub-;. 
Stanța poeziei sole, 
între un trecui imagi-j ' 
nat, dincolo de hota
rele umanului („Ci ml 
pietrele cu mult mal 
bllnde erai In parte 
locuite / ți gușterii Ie 
tulburau cu Insistenta 
lor clemență, pupila 
mea, desigur de gu
dron, / lupta în flancul 
sting al materiei" —

, „Memorii personale-) 
și un viltot ca o „solar 
râ zi a erei viitoare", 
poetul ișl circumscrie o 
existență o faptei co
muniste șl Imaginației 
ardente, Iluminat de a- 
dîncul sens al revolu
ției, în care se adună 
totul : „Era lumina

ei puterea soarelui, și fără umbră a revolu-
vlața celorlalțl îmi rlu- |tei in noi, / Lumiua
blearA viața” („O pică- fără umbră a mari-
turft de apă"), In care lor sinteze”, („Lumina
un vers ha „trăiesc in- fără u—:bră“). Prin
ireg in forme irec&ioa- Sentinela acrului, Vîr-
re“ no Trimite deodată 
la sensul curgerii hc- 
rnclltlene, iar un a’'"'.
„griul dublează pu- se arirma ca o con
ferea soarelui, șl viața știința puternică □ 11-
eelorlalțl Inii dublează *
viața" ne deschide 
perspectiva unei fra-

, fără umbră b niari-

fără umbră”). Prin 
gll Teotlorescu contl-

____a____ _____ nuă cu strălucire un 
Iar un altul, drum poetic original, M afțj-nțj ca 0 coa_ 

ridi 'noastre, preocupat 
ta egală măsură de 
mesajul cinieculul, ca . 
șl de expresivitatea, de 
forța comunicării lut

Cezar 1VANESCUneobișnuit : țăranul orllat 
Picu Pătruț, creatorul — 
arjm un veac — al unei 
inegjtaijile opere do mi
niaturist șl de poet. E o o- 
peră, din păcate, puțin cu
noscuta, creată in Sălișlea 
șl deșc-op-eritâ pe la 10Î3 dc 
pro'f. Onlsifor Ghibu. îm
preună cu profesorul octo
genar, devenit cicerone, ro

se deplasează la 
.1 In aceasta ol- 

tradlțională recom
pune’cu mi 
tabloul unui ... ______
tic care ișl așteaptă Încă 
cercetătorii. Și,, nu mal pu
țin, o Instituție care b-o 
'rodea' marelui public. Să 
amintim apoi instructiva 

... „convorbire" despre fww- 
nteriul Shakespeare, văzut 
âln perspectiva unei „no! 
lecturi" britanice, altfel 
spus despre modalitatea In-, 

7 . cțălegerll contemporane a 
teatrului dramatic' Shakes
pearean in viziunea oame
nilor de teatru din Anglia. 
Se transcriu In acest scop 
dialoguri purtate cu, oa
meni de teatru britanici, 

“ IncMpuJndu-so p imaginară 
masă, rotundă. Din multltu- 
dinea punctelor db vedere,, 

'adesea contrarii, apare des
tul de limpede o formulă In 

“ care.antinomia tradltle-ino- 
=[ tonalitatea

porterul
SâlLștea și 
mosferâ trn

• * ■ • , - fi

......
_ii'■‘4 ț’j.Ș

ă‘

Igală și știință 
travaliu artis-să spunem,

raturlL' sNefi ... ...
(pentru cea din urth!ț ,lpos-V 
teză) la recenta:, Încercare, , 
mult/ comentată, de J« .'pferl,' ; 
o imagine relativ ‘ inedită —„i

SK SS'.SSI Pani ANGHEL;
tazo. pe care anume:'le-am <=------------------------------------------------
evocat, se refntllheac In 
substanța ultimei gale cărți 
publicate la edituri ■ „Emi- 
nescu", intitulată Convor
biri culturale. Cartea of^ră 
adesea o pasionantă lectură. .' 
Intarcsub ol;nu. provjne .nu
mai din obiectul la Jurul 
cfinila se. dlțprteozL . tn 
egală măsură contribuie.er.- 
Iltatea acrilturli; Ih'care re
cunoaștem Teme taultlpîele 
disponibilități, ale autpiilluS. I 
Reporterul. țUe sfcfli aleagă „ 
tema* 'ae’-'itiv^HghțfiO^urrV/L: 2?__ _______________________.______________________________________
mărește metodic,- utilizlnd ’ sanțlallzat la întrebări nu- șef al orașului Tg. Jiu, meș- .parUaiiară. 
^n©u a-ț'refa^■■IștoȚlâfiși;’■„..„..x 
desținiif' niljicnco moderne • 
de cercetare (de lâ Inter-: 
vlul-ancheta la dtalog)t.rare 
îl amintesc pe, dramaturg, 
far .jtoonvorblrea^ așa cum 
o citim, e Înflorată de lf- 
rism discret,/calm și lnvășrj 
lulfor. Nldutîdo .n^ ’supȘrâfi 
densitatea Informației: ciilfi 
turale,; comunicată3 ini' 
suportabile pentru tnai:țpa- >rne«ajul său novator, cres
te categoriile de cititori. -u, >■ t.„„i *<~n;.ii>u

„Convorbirile" .1"' 
Anghel slnt purtate 
ral i'°

(numește „probleme0!

Lars GUSTAFSSON
' ■ - -1- ■ ; .... . ■»

muncii. ‘
O nara parte din studiile concrete 

abordează utilizarea forței de mun- 
e aspecte 

' populației 
active pe Județ, situația fgrței- de 
muncă calificate în- diverse unități 
economice. -

prin lucrările publicate. De In condițiile industrializării șl ur
ii, lașul, vechi centru de banlzărU Intense in 1 țara noastră, 

forța de muncă este confruntată cu 
noi cerințe eocial-economice, trece 
printr-o serie de schimbări. De 
multă atenție se bucură In volum 
problema mobilității forței de mun
că, prilej pemru autori de a inves
tiga cauzele și implicațiile fluctua
ției forței de muncă și ale nitul fe
nomen — navellsmul. Totmlal.fi, 
semnalăm preocupările legate de 
schimbările structurale ale .forței 
<.Sc muncă, mobilitatea rocio-pro- 
feslonală împreună cu efectele pe 
care le au aceste fenomene In di
verse zone din Moldova.

Desigur, actualele condiții soclal- 
economtce obligă la o dl mal Înaltă 
calificare a forței de muncă prin 
școlarizare la diferite niveluri. O 
mare importanță au, astfel, orienta
rea școlară și profesională, studiu! 
bugetului de timp (inclusiv liber) al 
elevilor, ucenicilor, studenților, mă
sura' in care prin invâțămint bc a- 
slgură o Înaltă calificare a tinerilor 
— probleme ce-șl află o largă re
flectare in volum.

Apariția acestei interesante cărți 
dovedește — dacă mai trebuia — 
că cercetarea sociologică abordea
ză in' {Ot mnl mare măsura o pro
blematică inspirată nemijlocit din 
realitatea noastră soclal-e-conomlcă. ■

Mihail PIRLOG

firește, , -

or-constitui tin rlspum e- nel, co'.ia fostului arhitect" vație - creează

Cu adevărat tulburătoare 
i ’„convorbire”

■ care reface episodul ealvă- 
, ril Insulei Mari a Brăilei

de apele Dunării revărsate
■ In primăvara lui 1070. Au

torul o consideră o bătâlle 
culturală pentru 
urma urinei, a «semnifi___
„un act de supraviețuire, da 
viețuire și de dăinuire”. Un 
act, în înțelegerea publi-

______ ________ ______________________, cta tulul, /de ficultitră mate- 
''<&pr« âtmoafdrâ 'gorieană riMăconserralăs și npărață

alta tonalități, specifice, 
riîjt.:.JBe expresia unor făe-, ,
lori,de tradiție: culturală cu ‘din Informațiile,
potente modelatoare, fie selectate cu metodă, refac 
expresia unul' proces dina- atent procesul pină la, <11- 
talc In care proiecția spre mensiunlle știute.-E; aici o 
viitor ; păstrează undeva In mărturie fi emoționantă nu 
sdincuri, bine > sedimentată, despre mecanica înălțării 
substanța structurilor dura- monumentului, d despre 
bifa. Opftra lblrBrâncuși,,cu 'omul, intrat;>Jn legendă, 

<wrt«iS!T» eriSr» A-Aerra£1 mMraț,’
cut’ pfe soiul unei tradiții din care ave_____

lur/T’aul milenare, /e ' jih,. exemplu . Mft’ajtrâr' • ' ‘ *
----- „ te In’ ju- elocvent’. ^Reporterul nu a Un circuit aproape asc- 

unor- teme (autorul le nBzplt', firește, să Închipuie mănător-e:parcura pentru 
Ktște „problcmeri dc'Ln- un studiu . .despre creația a reface istoria unui destin 

■------------------------------------------L. . i.Al' , ;, ■- ;___ -..2

V

de, circumspect față deAlcătuită, In parte, de circumspect față de 
din rațiuni didactice, posibilele puncte de
culegerea do față, ti- contact- cu înflorirea,
pflrltă ta editura ta «cea perioadă, a
„Albatros”, reprezintă preocupărilor pentru
un debut In mate-. istoriografia ștllnțlfl-

— ‘ prima că. <în fond, apariția
nuvelei lui Negruzzl, 
ta prințul număr a! 
„Daciei literare", Im- 

; preunâ .cu binecunos^.
Ințroducțione-

nea iluministă
Aaaehl, obstinația ™ 
„balzaciană, avant la 
hi'.’.re”, am zice noi — 
vizibila la Odobescu, 
pentru notația amă
nuntelor vestimenta
re șl de decor șl. In 
plus, pentru i detaliile 
arheologice Incorpo
rate esteticului ; din 
Itacaie, observațiile pe 
marginea nuvelisticii 
lui 1. Pop Florentin, 
I. A. Lapcdatu șl N. 
.Gane, autori mai put-ln 
cunoscuțl elevilor, nu 
slnt- ia <feî de pene- 

. trânte;
. . Potrivit scopului dl-

oric, Intrurit acum.. dactlc propus (volu- 
diit.fi cu primele a- mul a apărat la edltu- 

.-i,_ . .......... .ra':.;,Alba.trds”;«.!n co
lecția „Lyceum”); fie- , fi> 
care autor antologat ’/r 
benefici,iz.fi de rite o 
scurta notă biografică 
(în general scrii cu 
improprietăți do lim
baj, dar exacta, in
formativă) șl de su
mare Indicații blblto- 

este stabilită eu pă- Uv:?i CX"
tfjundere.de D. Vata- Deosebit de ____

' Cercetătorul, nit ni 8-a părut apa-
,.r. ., . ■ , s- formulează rutul critic șl de tn-
logendare, mitologice judecăp'e ' d- ------ *—■- ■■ ■
și cavalerești, mo- (exacte, cumpănii
meniul »' întemeierii numai țn mică i

însă că’ ,,Dragoș° este prâirciSrh‘“ datorate,
reprezentativă mni mal ales, sentințelor
mult pentru destinul ~ t fij"" 2 _
de-nuvelist nl Iul A- Iorga) discerne^ ,ln
sachi dedt pentru materialul' supus ana-
dentlnul nuvelritlcil " ' ' ■ ■■
romlinești. ,

’ < Pentru că — să ' 
uităm vela 1__
rlcă a avut un defch 
d-; excepție In iiiera-

rie; Pentru
dată,, la noi. sini 
ștrinșes laolaltă ■ 
du-u. - ■ criteriul -valorlâ-i

’ șl « cronologie —- tex tăia , _____
Ilustrative ale nuvelei cuta ____
noastre Istorice din progranl,' demonstrea-
secolul trecut. Helecțla zg,. cum nu se poate 
este, In general, judi- maț convingător, di
et oasă. Căci; 1 

.C.jNegruzzi-sau-AL 
dobeacu j—j dțipă opl- cupărUor'de-ordln-ta- 

"nla.’ ribasW alnțr-'1 " 1 ’ T,,‘ J ‘ ’
ntari reprezentanți 
genului, 
nu pun probleme deo- 
sr-bHe < antologatorului, 
In schimb, Ghcorghs 
A*achl — • proT.ultrr 
productiv, <tar fără 're
lief — nu-1 oferă ace
eași șansă. îri> cazul____ _____ _____HMM
Iul, îngrijitorul ediției, XEC-lritt - 
D. Vatamunluc a optat Drâtau»».- du la «rv- 
— dintre atltea „no- nid la nuvele, de fia 
vele” existente — pun- -------- — ’ “ ” - -
tru „Drago®”. Alege
rea «-a produs, proba
bil, țntr-o clipă de in
spirație tematică, nu- manluc. 1
velnsfa-atlndi prin tușe după ce;. m.
legendare, mitologice judecățile de valoare formare de la finele ’(
și cavalerești, mo- (exacte,- cumpănite șl volumului, care Inglo- ț
mântui întemeierii numai țn mică măsu- '
Moldovei. Ceri este rfi ■ tributare- unor su-

J--1- mal convingător. cU- 
dacă matul Intelectuali deo-

®«blt" de fertil _,preo-

, - singur,11^ jtoric al lltcrar-lstorlc. 
antanțl ai Subliniem, șl îlterar- 
epocâ, —7,. istorii '

__ _____ ___ _
dleri ata romandânu- rn 

be iui, ,ge operează, , In
*“• mod hvtâritjj trecerea

de la’ Istoriografia cro- 
o_fer.fi ace- tacarilar, la literatura

1 Istorică -a secolului al

Distanța de la cro-

consemnarea de eve
nimente, _ la- ■ artă

beazâ un dicționar 
biografic de persoane 

■ șl ■ de personaje flcti- .
ve, glosarul, det ter
meni arhaici sau da 
specialitate șl clteva 
decupaje din - aprecie
rile critice ale lui G. 
Gălinescu, T. Vianu și 
N. Iorga asupra scrii- . 
tarilor cupririșl In pre- ; 
zenta Bciecție. '

Astfel, In pofida u- 
nor mici imperfec- 1
K antologia nuve-. ,

lorice românești 
din secolul al XiX-lea, '
alcătuită de D. Vata- 1
manluc; constituie un 1
excelent' instrument '
dc referință jpehteu 1
Cei cărora le este a- ’
dresat.1' _ t ;

Nlcolae BALTAG

lizei, acele 'trăsături 
specifice mețodelor de 

nu creație Imbrfițițate de
ista- flecare artist ta parte.,

------......, Jn 
tura română.' Punctul 
el de pornire stă nu 
ta .-tatonări șovăielni
ce șl obscure, cl In- 

,tr-o capodoperă,.: „A- 
. lexandnt • Upușneanu* 

de . C, NegruzzL în- 
tr-un documentat atu- 
'dlu Introductiv, D. 
-V atma ari tic, stabilește 
flibdln^ ta frontal.» -ți 
creația orală, nrfitta- 
du-sii, țwnite, excesiv

Astfel, după ce enur.ț.fi 
gTvirirna"f^3■ ’«’•>*’«12/ f
rich romtaenacâ „se 
constituie 1 ca operă li
terară la jumătatea gr
eoiului al XIX-lea și 
este creația unor scri
itori cu.formație clasi
că. receptivi la Ideile, 
novatoare ale roman-'" 
lismului”, D. Vntarrui- 
î'.lur: dlsu'cinzfi,' pe 'n- 
ceuKfl canava comu
nă, oto.erva'in realiEțâ 
a iul Negruzzl, Vizlu-

i

EDITOiÂ S9
• .■ • ' J ■ g ■ t1-

ÎN LIMBA MAGHIARA

5ZASZ JANOS — „Eisfik <SS ■ 
uiolsdk” (Primii și uliimii) — ’ 
Trei microromune.

OLOSZ LAJOS — „HottyrJ- 
enejț" (Cintec de iebădâ) — 
Poezii. . • .

MAJTENYI ER1K — „Egy.vers. 
egydOI" (Un poem singur) — 
Poezii. .

PASCÂNDI GfiZA — „Td (oka" 
(Virful acului) — Poezii.

IN LIMBA GERMANA

HARRIET BEECHER-STOWE — 
„Onkel Jorns HOfte" (Coliba

S&eUti
V ■ ■

s- . . ,

Audiența tot mai larg’i a poeziei Viața, Speranță, Fericirea, dar miraculoase. O Ci-iumerare- ca aceea
nordice nu mal surprinde pe rti- s’.ructura poemelor rnlevâ un sena din O călătorie spre centrul pâinin-

re jilava, vuknnl atinși, . 
O'dln uzi. acbrdă prâg- 
poeme-InlTegl q-udată

' jfi tțțfol- SȘMl&ll-fi ■ 
SiSiPSfi 
-e nordică.'- toate . 
mtaf' noi , devin ■' 
literară, ca o ou-

In O călătorie "spre centrul pămîn- 
tnlul :' „ogMrc 
lifturi scMaefi 
rtanță -uriel pi 
st plină âe, slept-rine 
lllaîca poetului penlr; 
certă. In spații targi, 
mănarea' cerului „ri.., 
t.-abur da htera ,, 
elementele: ptfntț, __
surse de rnltoioale.'literarifc ca o su

irile Iul bars Guslafeson Intră rort boreală. ’.j, ’ j ri’
2—Marin Banuș șl-Petre ;Banuș" au 

adus In...traducerea publicată la 
.Univers” toată dWncțta.taLttetulpl 

r‘oarei Tării,fetelor șl o bună cu-" 
il,-.^fi“l‘_fi,2“.ti’X-''.fi.llbr? î’ndrrjlcbT 

mele". Spre deosebire de unii poeți capabile sfi dea" sugeslft de lectură
i francezi sau de.alți artiști, al seen- nud bogate dorit, simpin'' ,cunoa|-
, linul, caro au abstractizat poezia In tore a unui. bun ^tfont dlntrro

versuri rarefiata, căutind să prindă nltă .-JltcțutUrfi. Șdrinj, de alifek M
s glndu! in forma sa inefabilă, Lor® subliniem ținuta traducerilor illn â.-

Gustafwon, Împreună cu confrații ceasta' gerje,"'cu' o coperta' sltripu.#
săi nordici s-au orientat, dimpotrivă, uri rieriîent. discret1 de grafică. Edti-
cătrocvolumelc adevărate și către .tura «.-a-întrecut-'peSșfite In {reâil'- 

______________  r____________ ______ ! mișcarea cea mal reală a lucruri- .zireâ uriel.âpatițils dș’ fen guaVitn 
îa schimbarea imaginii șUințlfice'țlfi- Jor-*" ■ - ■ -41 v _v.
explozia ‘ informațională pină la tar poeziile, sale au foarte adesea o 
evenimentele . politice și războiul Ș«fȘ| Uvrercă, spre deUduli rititora-

™ lui fin descoperitor de citate Ilustre,
din Vietnam. Pp«lu] Miedez șl Inrinuue in aunll uaul Lars
pune totuși Întrebări fundamentale, Gustafsson poeedă in același timp

*................. ’ " ' “ ‘ ’ darul artistului de sface.pagina sa
trăiască și să freamăte. Un atribut ' 
este adeseori izvorul vieții acesteia

nordice nu mal surprinde pe ni
meni. lntr-atlt ne-am obișnuit ia 
ultima vreme să considerăm Sep
tentrionul ca o patrie adevărată a 
poeziei. O antologie, In anii trecuțl, vrcua, vnsii mxo , .»
datorată o&lrdiei Veroricăl Porum- rită alunecă deasupra ape

ol concretețe! și o forță de sugestie 
demne de un uvrier de marcă : 
„Cum se naște viața ? Nu mă în
treba, există zile / tind ceața taso- 

"^rr;~‘*3pel / lumea 
se deschide pentru liniște sau fur-

ie-lntregL 'qiudntă ' 
rsto tip:): renălbi- 
ntru1' ihh’eurf.a ta-

.cu.
<

T'

siguranță in perimetrul esențial,.
~______ _____ chiar dacă slnt cu: totul Insolite :

poezie mare și adevărată. Caracte- „Viața curge șuvoi prin trupul „___________ ....... ......____
rizată nu atlt prin' fantezie șl cu- meu, / lor eu, un chip neras, / (ln autoarei Țitrif.feieloț T. „ „„„„
toare, atributele mediteraneene, rit caro culele se adlneesc, cercetez ur- noaștșre a.’ âltcraiArilor- ndrdlci
prin problematică, ața CUm protea- H«ninh!r«*rtn ilnll râwUi ----- ;.n
zÂ- și recentul volum ăl lui Lars 
Guslafeson, O dimineață in Suedia, 
japărut In editura „Univers", poezia 
urmașilor dc s.calzl este demnă de 
cercetări mai temeinice.

Lars Gustafsson face parte din- 
tr-o generație relativ tinără, fr.i- 
mlntată de problemele planetei, de

Ibsen, s-au nălucit in orizonturi do

rlzată nu atlt prin' fantezie șl cu-

incidența:istoriei II face apt să de®' 
cifreze sensurile mart. Tltli 
semnificative : Cum se

au
La

mlțcarea cea mal reală a lucruri- zărea tincl âpatîțîlj de’ trim gust," uri ■
Jtor. De.șl este Impregnat de Mtură, "frumos omagiu . adus boziei' Firi-,
tar nnezllle. sale au foarte adesea o

original, ceea\cS: contijlljule dă. Im
presia pe rarp'Tj-o lasă cartea,: esțe 
Intocmitft cu grijă.’ tai. dragoste pen
tru arta vie al ndevârafL ■

'’Aurel Drago» MUNTEANU

trhplleit sau explicit, 
în țesătura textului, 

' privirea' Comparativă a 
operei lui Paelureâ, 

" față de cea a contem
poranului sân Brân- 
cttși, tlnife tta releve 

■jKislbihtatea de a co^

monografic- operează, țel" de' limbaj artlstie 
fri iLkiuiiiMÂul dXii w ’ —. 
subtilă disociere ' între 

uc3<;ii», cuiiuM.ai.or a- conceptul de' Istorie si atuuiun' spirituale
vizat ol artei moder- ' cei de existență, dlso- permanente ți unlycr-
ne șl'unul filntre pro- clere pe care opera ■ —■ »•••»—-un- —o> 
motorii acesteia lajnol, iul Dlmltrie Paclurea

. ‘criticul; de;1*, artaJ Ion J' ■
Frunzetti ' demonstra

-i fițin intermediul "'mo- „
ndta-aflel pe care l-o" oriei 'rowiârîejtl', 
închina, acum 15 ani,- îon Frunzei!!;

••sJ 'roșise-timpul exe- ...............
“ gtael. Și Ințf-âdevâr. 

■ âcegt timp ai selecție!
și .analizei critice a so-

• slt,'-' dto' 'de-hhla ■ acum 
n dată cu-s-olumuî5 a-;

•părut sub auspiciile ®- 
c'itarii Meridiane.' Ră-

împletii," .BpecUva'j foarte 'amplă ” 
._______  ultarli pe- care tlihpul a des-,

sau'poate așteptării, ehis-o asupra operei1
fbbseryhyel nellnljUțe a sculptorului. fi ' *’

■ cuntemporanilor In ve- Prtlej de meditație, 
derea consacrării defl- asupra cafaeterulul și 
r.itive, .a‘ Însoțit mult ștructurll •’ -sculpturii , _______  _ __ _ __

românești, aeesd studiu ' munțea, peste dlferen- 
mor.ograflc operează, țelo de limbaj artistic 
țn jMamblul său, o și cultură, ur. conținut 

..........................  • -câre !să răspundă uiiot 
atitudini spirituale

■ sale. Judecățile criti-
■ ce precise; riguroase,

ilustrează atlt de <t?8comp-jn cititorului, 
ringător. „Itocul ,fn . Clementele sale 
"—'•-----'-.istoria componente, 'universul

monadic, viziunea 
Ion FruhzbV.i; ’ este ' strict personală asupra 
.câtăzl, in perspectiva liimii. pe, care o adu- 

'.1 timpului! con-.r ce, In opera sa, I’aclu- 
„>■ .-..--i reQ_ Limbajul plastic

, șl iwg.it, capabil sA re
facă In aria șl rnate- 

i- Interesante' pcr&onă- -
iltățl umane ce s-au ccestă experiență 

i tlț'lcă -trădează,

nltive, a însoțit mult 
timp' figura tmuladln- 
tre cel mal mar! scuip-* 

■ tori' români — Dlml- 
trie Pădurea. Spirit 
deschis, cunoacfitor' a-

€3

r>

'»:! Padureă, In .Istoria.^1 . «cai. • ^-BS, ;

este 
* Uva*r 

dgvăr. treceri!’ timpului, con-.,
-lecție! slderabiL Operă fh

exprimă una din cele,
’ ■ măi originale ți mnl .

i- rtalul său propriu n- 
iltățl umane ce s-au . ceastâ experiență ar- 

------------------ Îndeletnicit cu aspra z tlMlcă. -trădează, prin 
masă In manuscris a- .- și m'ngltoasa mese- . vibrația iul, o cpmu- 

_ riQ nrys., p»ust!Ci niune, afectivă, . echl- 
unul din cele mai valență cu un elogiu 
elevate spirite ‘ din și- mărturisită ca a- 
plnstlca noastră”. ' tare.

Continuu . prezentă. Marina PREUTU

jtllâfi vreme,, monogra
fia (care formează a- 
cutn puplldlul TI al-vp- 

, Tumulul), a; fost relua
tă de Ion Frunzetti șl

X

CRITERION”
1

■ 3'.B L .'i J 4 • ,

, unchiului Tom) —■ Colec[ia 
„Cartea de" vacanjâ"

MICHAEL KQNIGES — „Pro-

1

sa. Drcmen" (Proză. Drame)
— Colecjia „Kriterion-BOche- 
rei”. V*

5 ■ j j . . ■ : ■' i • -

ÎN LIMBA SIRBO-CROATÂ

SLAVKO VEȘNICI —
spovi"
Poezii, poeme.

DRANKO RADICEVICI — „Na 
riudonlu" (La izvor) — Co
lecția „Mala biblioteca".

.. -.. .<■, „Krilafi
(Visuri înaripate) —

dologtc.fi
soclal.fi
ceatail.fi
Totmlal.fi
diit.fi
tfjundere.de
o_fer.fi
enur.%25c8%259b.fi
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1

convorbirilor oficiale

r (Agerprcs)
£J Jj

> . . 1 ’ ' ■' ‘ i

mulul
Luu, la cererea nccsiuia.

Convorbirea rare a avut Ioc cu 
acest prlIeJjB-a desfășurat intr-o at- 

■ mosferil dcJ caldă prietenie.

I

SCÎNTEIA: - miercuri 13 septembrie 1972

Republicii Vietnamului de Sud .
de Sud la București, Lom VanMarți 12 septembrie, tovarășul 

Hie Verdeț. membru al .Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
ni C.C. al P.CJL, prlm-vlcepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a primit 
pe ambasadorul Republicii ■ VIetna- ,

Întîlnire la C. C. al P. C. R
Marți dimineața, la sediul C.C. al 

P.C.R. tovarășii Dumitru Popescu, 
membru" al Comilfctului.....Executiv. :
secretar ol C.C. nl P.C.R., si Ștefan 
Andrei, seo-etar al C.C. al P.C.R., 
s-au Intllnit cu delegația de activiști 
ai Partidului Comunist -Chinez con
dusă de tovarășul Inng Clun-pu, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, se
cretar adjunct al Comitetului pro
vincial Liaoning >1 P.C. Chinez, 
membru al Biroului Permanent al 
Comitetului revoluționar provincial, 
cure, la invitația CX, al P.C.R-,

.r, ■■y*
face o‘ vizită-In schimb do expe
riență In țara' noastră.

La IntlInlre,, care, s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă de caldă prietenie. ■ 
au participat tovarășii Mlu Dobres- ■ 
cu. membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ion, Cir- 
cel, Teodor Marinescu, membri ! al !; 
C.C. nl P.C.IL. șefi de secție* la C.C.*' 
al P.C.R.. șl Ion BL Ion,‘ . vlcepre- 
ședințe, ol Consiliului Economic., 
' A fost prezent ,de asemenea, Van 
Țen-luan, însărcinatul cu afaceri 
nd-intarlm al R. P. Chineze la Bucu- 
reștL ' . h

Cronica zilei
Marți, 12 septembrie 1D72, nu În

ceput la- București lucrările me
sei . rotunde organizate de Ak<l- 
dațla internațională de știință 
pol itică și Asocia țin română de ■ 
științe- politice, ■ pe femele r ■ „Demo- , 
orație șl Informație* (raportor prof. 
A". Grosser — Franța, vicepreședin
tele .Asociației . Internaționale de 
știință politică,* coraporțor" Ion Mfir- 
gtaeanu, membru !n conducerea Aso
ciației române de științe politico), șl 
„Independența politică șl cooperarea 
economice" Internațională” (raportor - 
prof George Macovescu, președintele 
Asociației române de silințe politi
ce,- coraporțor prof. Umberto Gori —” 
Italia) 

. Lucrările mesei rotunde, la caro 
partldpS oameni": Se știință din 16 
țări,' vor continua cu dezbaterile pe

T CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP TRANSMIT-
fi
Al doilea „sezon 

pe litoral
In timp ce" pe litoral se con- 

. sumă ultimele zile alo sezonului 
estival, constructorii, ca îă flecare 
an, Încep un olt sezon, adăugind 
plnfi la startul viitoarelor vacanțe 
la mare noi sporuri, de frumusețe 
rivierei românești. (Principalele 
forțe ale constructorilor slnt gru
pate la nord de Mangalia). Alei,- 
intre stațiunile Jupllcr și Venus, 
a Început construcția unul mare șl

, modern complex turistic cu aproa- , 
. po 3 C©0 locuri, alcătuit din mal 

multa hoteluri, piscine, unități co
merciale, De asemenea. , se con-

' strulește un sanatoriu balnear eu 
i 3OT Ioduri, iar un altul, cu pesta 
i 0tK) locuri, se află intr-un stadiu 
i avansat de construcție Ia Techlr- 
i ghiol. în curind, se vor 
, noi șantiere la Mamaia, 
( Neptun, Ollmp, Saturn.

[CONSTANȚA^
//

n’.i .'*,■’ ’ .*■ H ?
crărl ide facturat, contabilizat, de 
analize șl proiectări de sisteme 
etc. Pe măsura dotării cu tehnică 
perfecționată, unitatea suceveana 
va participa Intr-o -măsură mai 

' mare la crearea unul sistem Infor
mațional eficient, , . .

PRAHOVA

•MARAMUREȘ*

din
9

«ași ;

partldpS oameni": Se știință din 16 
țâri, vor continua cu dcabalcrMe pe 
marginea rapoartelor șl owjapoartc- 
lor prezentate.

■ ★
Marți, la Caso Centrală a Armatei 

a avut loc consfătuirea organizata de 
Consiliul Politic Superior la care au 
fost invitați compozitorii șl poeții ale 
căror lucrări au promovat in i etapa 
a doua a Festivalului cinteculul ostă-' 
șese „Ta apăr șl tc clnt patria mea*, 
precum și membrii Juriului In frun- 
te cu compozitorul Ion Dumitrescu,, 
președintele Uniunii Compozitorilor 
Au participat, de asemenea, Ion Brad, 
vicepreședinta nl Consiliului Culturii 
șl Educație! Socialiste, și Lnurențiu 
Fulga, prlm-vlcepreședinte.al Uniunii 
Scriitorilor în deschiderea consfă
tuiri! o luat cuvlntu! generalul-coione" 
Ion Comkn. adjunci al ministrului 
forțelor armate șl. secretar al Consi
liului Politic Superior, care a adresat 
felicitări; autorilor creațiilor selecțio
na le, mulțumiri .tuturor particlpanțl- 
lor la concurs șl a reliefai calitatea 
lucrărilor prezentate în cadrul dez
baterilor 8-a subliniat că festivalul 
cinteculul ostășesc „Tc.opăr șl te clm 
patria mra" poate fi considerai ca 
o reușită șl au fost făcute uropuner! 
privind desfășurarea' cetei de-a doua 
clape a fe-stivalulul (16—22 octoni-

. brie) " p ., J
f (Agerpres) •

' ' îi
»,j SI .GVS? I’ll

■ roniflno-iugoslnve în toate domenii
le. O atenție deosebită a fost acor
dată relațiilor economice șl. teh- 
nfco-știlnțlflce, sublinUndu-se creș
terea lor importantă, faptul că 
schimburile de mărfuri depușasc 
substanțial prevederile Acordu
lui comercial de lungă durată 
pe perioada 1071—1075. A fost 
evidențiată extinderea acțiuni
lor de cooperare In : produc
ție, îndeosebi In domeniul con
strucțiilor; do mașini.

Potrivit indicațiilor date de pre
ședintele Nlcolao Ceaușcscu și de 
președintele Ioslp Broz Tito, la 
întlbilren din luna mal, de la 

1 Porțile de Fler, de a se gfial' noi po- 
; BiblUtftțl și forme pentru continua 
. extindere și adtnclre. a raporturi

lor bilaterală .pe multiple pla
nuri, au fost luate în consl- 

domenll de coope- 
prbducția Industrială, 

în primul rind în ramurile.purtă
toare ale progresului tehnici și 
anume : industria construcțiilor de 
mașini, îndeosebi electrotehnica și 
clectronlcn, metalurgia, industria 
chimică și petrochimică, energe
tica și altele. A fost relevata im
portanța cooperării îh domeniul 
cercetării științifico șl s-au stabilit 
măsurile pentru dezvoltarea ei fa 
continuare.

Convorbirile au avut un pronun
țat caracter de lucru șl s-au desfă
șurat fatr-o atmosferă priete
nească, deosebit do corțllalăJ ' ?

BELGRAD 12___ Trimișii spe
ciali Agerpres transmit: în cursul 
după-amlezll, la sediu) guvernului 
Iugoslav au început convorbirile o- 
flciale dintre președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, șl președintele Consiliului 
Executiv Federal al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, Ge- 
mal Bledici.

Din pârlea română, la eosnvorblri 
participă Emil Drăgftnescu, viee- 

. președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române 
tn Comisia mixtă romftno-lugo- 
slavă de colaborare economică, 
loan Urau, președintele Consiliu
lui național pentru știință și teh
nologie, Vaslle Șandru, ambasado
rul României la Belgrad, și alto 
persoane oficiale.

Din partea iugoslavă participă
Dușan Gllgorievici, mcsnbru al derore noi 
Consiliului Executiv Federal; pre- rare în 
ședințele părții iugoslave In Co
misia mixtă lugoslavo-română de 

. colaborare economică, Milan Ve- 
nlșnlk, adjunct al secretarului fe
deral pentru afaceri externe, Iso 
Njegovan, ambasadorul RJ5.F. Iu
goslavia la București, și alto per
soane oficiale.j...  1 . • ■ -3 . ff >j f . . ■

Cei doi șefi de guvern au pro
cedat la o amplfl trecere tn revistă 
a relațiilor bilaterale, exprimln- 
du-șl satisfacția pentru dezvoltarea 
lor ascendentă, dinamică șl au 
examinat posibilitățile de - promo
vare in continuare a colaborării

Grupul de fabrici de materi
ale refractare Brașov ea te prin
cipalul producător de materi
ale pentru industria noastră si
derurgică. Dlntr-o făbricuță 
slab utilată, a eărei producție 
se reducea la cărămizi de zidă
rie șl țigle, fabrica „Răsăritul" 
Brașov, caa ma! Importantă u- 
nllate a grupului produce as
tăzi zeci de sortimente de ma
teriale refractare neniru lntrea- ■ 
ga siderurgie românească fiind 
denumită, „vatra siderurgiei*.

Cu doi an! In urmă alei s-nu 
realizat, pentru prima dată -jn 
țara, noastră, pe baza cercetări
lor'" proprii, primele prafuri Ter- 
mogenc șl termo'zolâtbare Este 
vorba. In, special, de praful de
numit termlccm, realizare În
registrată ,ca invenție șl praful 
AHO 4, ambele devenite famili
are s’.derurglștUor din întreaga 
țară,

Acestor prime două produse li, 
■-au adăugat mal Urzlu alte 
două noi sortimente, obținute 
șl ele toi pa baza cercetărilor 
proprii. Este vorba de prafurile 
ULII destinat oțelărlllor Hune
doarei șl TMD cu proprietăți 
asemănătoare tormlcemulul des
tinat obținerii atelurilor din 
care.se produc osiile vagoanelor 
do cale ferată

Acestor produse 11 s-au ală
turat in ultima perioadă noi 
sortimente, cum ar fi cărămi
zile speciale destinate lnzldlrll 
bateriilor de. cocslfteue, c.iră- 
mizîle folosite la fnzldlrea. 
schimbătoarelor de căldură de 
la furnale ele.

O realizare de .dată recentă,a 
cercetătorilor grupului este șa- 
mota Haloizitlca. Noul produs,, 
experimentat la combinatul dln! 
GaLațl, n dat rezultate .excsp-- 
țlonale : față de 18 turnări pe 
oală, o 'căptușim cu cărămizi 
din acest nou oortlmeal do ți- 
motâ rezistă la 33 turnări. >

O altă realizare de prestigiu 
a cercetătorilor grupului uln 
Brașov rin t cele cltf.va produsa, 
de mare puritate pe rare le-a; 
obținut recent Ețte vorba do 
produse mulltlce, corindonlce, • 
carbonuidlce, cu conținut inare- 

"’dlTEIoxfa^ de"’ aHmlnl&r’’riî.a's^ 
tente la temperaturi de peste 
1''doo grade. 'Aceste: noi produse 
m obțin deocamdată In canti
tăți reduse. Ip carind Însă, mal 
precis In rep'.esnbrle, va începe 
la Pleșa-PloleșU construcția u- 

■ nel mari unități industriale, a 
cftfei producție va satisface în
tregul necesar al siderurgiei la 
aceste sortimente. Ele rint des
tinate, In special, câptușlrll 
cuptoarelor și utilajelor do tufe 

' ‘"" ■ ■J înalț, aliate,

Suna clopoțelul ! 
în deal, la vie !

In aceste zile, peste 4 000 de elevi i 
Bl liceelor, din Ploiești, Sinaia; Clm- i 
plna șl din alte centra urbane ale ( 
județului Prahova seaflft in vil, la , 
culesul strugurilor. El nu răspuns 
astfel apelului fermelor agricole de 
la Urlați, Valea Călugărească, Cep- 1 
tura și Tohani, unde, campania de 1 
recoltare a strugurilor se cerc In- 1 
cheială foarte repede, datorită unul i 
atac de mucegai. După cum si a tem 
informați, școlarii muncesc con
știincios. cutegind fiecare zILnic, 
fără pierderi, importante canti
tăți de strugurii

Se extinde spitalul 
C.F.R.

Spitalul C.F.R. din Iași se ex
tinde cu noi construcții 
secțiile" existente de boli

.O.R.L. șl chirurgie.. El vn
' la peste 300 de paturi, față ... .
■ plna In prezent Dat fiind faptul 

că secțiile spitalului slnt șl baze 
1 clinice pentru lnvățămlnlul supe

rior medical, In noua aripă se con
struiește șl un amfiteatru pentru 
sludențl, cu IOT locuri, precum șl 
săli de scmlnarlL

■:■ ' ■ ' ■ ■ , ' ■ ’■■

1

se ex- 
pentru 

Interne, 
ajunse 
de 173

?»■ /

deschide 
, Eforie,

; 90 milioane lei 
! pentru frumusefe 
’ „Flecare Idealitate — șantier al 
’ muncii patriotice" 1 Aceasta a fost 
’ chemarea lansată lntr-o sesiune a
► Consiliului popular județean Ma- 
S ramurcș, la începutul anului.
> Cu ce s-a soldat această inlția- 
ț tivă ? Un bUanț încheiat recent o- 
, glindeșto faptul că locuitorii jude- 
. țului au realizai, pentru înfrumu

sețarea șl ridicarea nivelului edi-
’ litar-gospwlflrcsc al satelor, șl ora-
1 șelor, obiective \de larg Interes , 
» obștesc in Valoare de^ aproxlmattv^,

Muzeul 
„Țara Oașului"

Tn orașul Negrești s-a deschis 
Muzeul „Țara Oașului*. Prin cele

■ aproximativ 1 C©0 de exponate ln- 
fățlșind Îndeletniciri tradiționale, — 
prelucrarea lemnului, olăritul, cu
săturile și țesăturile populare —

■ muzeul ■ evidențiază • bogăția etno
grafică de o rară frumusețe șl ori- 
glnalitato a • creației populare din 
această parte â țării. Tot ulei, se va 
înființa un muzeu In aer liber, cu

■ construcții ți anexe . gospodărești, 
. spedflco Țării OașuluL

iHXSttsc in uw» apnuLuuuiiv si ■ i "■
co WVW&Jj^oane lei malu nuilt c!ecn jnrtfaiiimm- e
f.11 .mul IniHal Ah frwt rrwndrtrniui ■tul anual Inițial. Au fost construita 
șl amenajate' străzi șl trotuare, 
s-au reparat &87 km-drumuri, s-au 
extins spațiile verzi cu Încă 141 
hectare, p.-eciim Șl rețeaua de apă 
potabilă șl de clcctrlcitata.

|, . . - prsj
.■ '-j . few Ș1-':’*’' ° r *-

SUCEAVA ■*

[ Centru teritorial 
! de calcul electronic
. Introducerea sistemului de condu

cere pe baza prelucrării automate 
a datelor a devenit o renlitate șl

* In județul Suceava.- o datâ cu rc- 
> conta înființare a centrului terlto- 
1 rial de calcul electronic. Specia
la illștll centrului îsl aduc o. contribu- 
f ție Importantă ia realizarea, pen- 
. tru diferiți, beneficiari, a unor lu-

SB»

' >;s ț .,.

„Săptâmîna 
curățeniei

în fiecare an, In prima Jumătate 
a lunii- septembrie, organlzațlHo 
pionierești din județul. Dîmbovița,., 
orgnnlzeazft o „Săplftmlnă a cură
țeniei". tn această jx.'rloadâ, coman
damentele pionierești conduc ac
țiuni concrete. :•'curățenia școlilor șl 
atelierelor, repararea mobilierului, 
amenajarea bazelor sportive, îngri
jirea monumentelor Istorice, Între
ținerea spațiilor verzi. Pionierii 
participă la i manifestări cultural- 
nrtlsllce, vizitează întreprinderi in
dustriale, șantiere de construcție, 
unități agricole.

t -tfcksrirt 38 «a h

Noua dâdire a outogârii din Alba-lulia

nare a oțelurilor Înalt
Jn uzina aflată In curs de exe
cuție la Tlrgovlște.

De subliniat că pe agenda 
cercetătorilor grupului de fa
brici, do materiale •refrnetaro 
Brașov sini Înscrise noi* pro-, 
duse cu caracteristici îmbună
tățite.

N. MOCANU
corespondentul „Sclnteii"

I
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In Capitală nu început marți dimi
neața liMȚărlle colul dc-al III-iea 
Congres al Uniunii Internaționale a 
fcmellor-arhitect, care are ca: temă 
„Contribuția șl sugestiile femeli-ar-' 
hitect la umanizarea marilor ansam
bluri*.

Reunind peste IOT de delegate din 
27 de țări din toate continentele, 
congresul va dezbate Ump de patru 
zilei probleme de slrfctă actualitate 
privind umanizarea cadrului ambiant 
In condițiile vieții .modeme. !

In cadrul - ședinței do deschidere, 
după alocuțiunea rostită de Solange 
D’rlerbez de la Tour, președinta 
Uniunii Internaționale a femellor- 
arhitect, partlopanselo la congres au 
fast salutate" le Suzana Gâdpa, pre- 
ședlnia^’GonsUlulul .lațloitil-'aT fe- 

Tlomânla, Njcolaâ?"-Pbț>a, 
vfccprâ^lȘȘb’’ nl ComlleudÎM^i^ecu- 
Uv nV Consiliului popular al m'urS- 
etoiulul București, nrh._ Ascsujlo, IXa- 
rruan, vicepreședinte al” Uniunii Ar- 
hMecțHor din Româirita, vicepreședin
te al Uniunii internaționale a arhl- 
tccțllbr.
' Ședința Inaugurală a fost urmată 
de vernisajul celei de-n Il-a Expo
ziții internaționale a femcilor-urhl- 
t ecL

(Agerprcs)
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Conectați la Înalta tensiune a bllrh- 
planelor Întreceri de la MQnchcn, 
era cit pe-acl să nu observăm că — 

-în liniște șl discreție, pro'itlnd, adi
că, de iuțeala timpului șl do nebă- 
garea noastră de scamă — campio
natul primei divizii de fotbal șf^a 
mai consumat o etapă; sau că am și 
ajuns in pragul marilor Încercări de 
toamnă la care urmează să fio supuse 
pe plan internațional patru dintre 
teamurile noastre de club și unșpre- 
zecele •tricolor.

F.C. Argeș, echipa campioană, se 
deplasează la Luxemburg — undo 
la startul În prima sa partJclparo la 
cupa campionilor europeni printr-o 
partidă relativ-ușoară cu Arris Bon- 
naweg. Adversarii au fost de flecar® 
dată stopați Încă din primul tur ol 
acostai competiții, ceea ce ne foca 
să pretindem plteștcnllor' prezența 
în turul al doilea.

U.T.A., foaia noastră «ampiwmă, 
primește vizita suedezilor Klndvall 
șl Wendt,— cel mal periculoși ata
cant! de la I.F.K. NOrrkbping, o am
basadoare merituoafiă a unul fotbal 
apreciat pe contlnenL Nu prea sini 
În formă «arădenii, echipa lor — a- 
ceeașl ca acum un an și ca acum 
doi ani *- resimte lipsa unul lot mal 
larg și a unei Infuzii de ttaerL Pu
terea do mobilizare a băieților an
trenorului Nlcolae Dumitrescu l-a 
dus Insă la lzbîndă și in încercări 
anal grele dedt aceasta.

Unlvereltatea-Cluj lntllneș'e cel 
mai puternic dLnlre adverBarii pe 
care sorții nl i-au hărăzit pentru pri
mul tur : Levski Spartak din Sofia. 
„Alb-negriT noștri — care au greșit 
plcclnd lntr-un obositor turneu a 
doua zl după co pase dintre Jucătorii 
do bază se Întorceau extenuați de la 
europenele universitare — au intrat 
cu o formă Îngrijorătoare In noul 
campionat. Dar, după startul foarte 
glab, s-au regăsit Intr-o oarecare 
măsură duminică- Foarte Important 
este ca «tudențll clujeni să creadă In 
evidentele lor posibilități șl In reale
le lor șanse.

Rapid se găsește, 60 parc. In ri- in /ceste zile. . Pentru echipele de 
tuațla cea mal dificilă Mai intii, s-a z?~‘ -n —•
Iniîmplat cu ec îlpa ceferistă ceva mlnjească de chinoroz șbrnzul toc-
fără precedent la noi In țară: In cerului nostru — important «sie să
loc să-șl Întărească efectivul — pen- --------------- -J •' »-
tru că e slngur/i formație bucureșlea-

k rjh'hrJîin

nat — urmare șț a subțiori 1 lotului fel de necesare șl punctele din par- 
dar șl a unei pregătiri mal puțin 

exigente. Dubla confruntare cu am
bițioasa câștigătoare de cupă a Sue
diei — Landskrona Boys — poate 
const!tul Insă pentru rapidișli un 
excelent prilej de a-șl siringa rin
gurile ți a* se relansa.

Echipa națională însăși oro datb- 
’ ria să-șl asigure încă din această 

toamnă o zestre de puncte^ suficient ft 
pentru a putea reuși, In anul urmfi- 

1 tor, calificarea pentru mondialele 
de la Mflr.chen. Cursa- pentru „Welt- 
mctslcrschaft 1074? va Începe ta ,20

$ <

j i
.7. .. pj .

tlda următoare a toamnei (cu Al
bania. tot 1:1 preliminarii). Desigur, 
auspiciile sub caro. Inaugurăm astăzi 
sezonul fotbalistic Internațional par 
mal puțin favorabile. AUtea încer
cări mal grele — pe care fotbalul 
nostru Je-a depășit în anii trecuțl — 
ne-au arătatj lnsft efl lamentările, 
panica șl enervarea nu aduc nimic 
bun. Dimpotrivă, calmul șj concen
trarea eforturilor, adică munca ba
zata pe seriozitate ■ șl răspundere, 
spiritul de echipa — pot conduce la 
rezultate aparent de neatins. Pen- 

/

resimte lipsa, unul lot mal

nă angrenată intr-o competiție ofi
cială continentală — a pierdut deo
dată pa doi dintre ce! mai buni ■ 
comfHinențl al săi. Apoi, eu urmat 
cela trei partide slaba din cunpio-

DII iSTJf'rtJ

SPORTIVA
Fotbalul nostru in fața unor confruntări 

internaționale importante

z
eeptembrie, la Helsinki — unde nu 

ne putem permite să lăsăm nld 
măcar un pururi, chiar dacă nici la 
națională n-am găsit înlocuitor pen
tru Lupescu, chiar daci pe Dum!- 
tracho Ir.cl nu se poate conta ți 
chiar dacă n-am putut păși la Cr®7 
iova peste pragul care a-a numit 
Austria.

Evident, marile încercări de toam
nă nu înseamnă pentru fotbalul 
nostru numai prezentarea onorabilă 
la primele manșe ale competițiilor 
Internaționale In sare ne angrenăm 
in aceste zile.. Pentru echlpple de 
club — de la care așteptăm* să au 
mlnjească do chinoroz obrazul toc-
___
promoveze șl In turul al lollea, e- 
ventunl șl in al treilea, rit pot mai 
dsparte. Pentru reprezentativa na
țională — de la rare așteptăm să-ți 
onoreze-frumoasa'carte de vizită pe- 
care deja o are — Importantă este 
victoria din Finlanda, dar ne alnt la

îlfț.
w
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vremea
•_________________£_________  .1 - k
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fotbalul,slbllo, dor Insuficiente — Ll'-JT 
mol are Încă de'făcut eforturi pentru 
a se racorda "șl ci In mod hotărlt 
celorlalte sectoare ale' vieții noastre, 
pentru a se Incorpora total mersului 
vertiginos al poporului angajat In
tr-o multilaterală operă de prefaceri 
sociale, proșperllato economică, ele- : 
vațle spirituală șl înalta civilizație.'

■ în toate punctele cardinale ale aces
tei discipline sportive se simte; no-:

, voia îmbunătățirilor. Lărgirea con-
• tlmifl a activităților cu copiii, res-
■ tructurarea întregului sistem compe-: 

tlțloiial al juniorilor, consolidarea1 
cluburilor de fotbal (care astăzi nu’

.se .deosebesc cu nimic de celelalte 
. cluburi), alcătuirea unui lot național!1 
»cu cei mai buni tineri care nu de-1 

pășesc virata de 121. ani (juventiștl1 
care se cam pierd Intre lotul de ju
niori șl cel uc 23 ani), ronnallzarea 
ansamblului do măsuri pentru kn- 
bimâtflțirea In perspectivă a mlșcfl- 

. rii fotbalistice, urmărirea modulul 
Jn care se, aplică in fotbal legea

• sportului (logo caro și aici șl tn alte 
discipline sportive este aplicată de
seori după curioase Interpretări per-

. sonale) — lată cltcva dintre proble
mele de Btrlngcntă aclualltate șl 
maximă Importanță pe care comi
tetul federal ar Irebul să le nbor-' 
doze șl să le analizeze pentru a sta
bili măsurile eficiente cuvenita, 

te

Irri in țări i Vremea a continuat 
«ă se răcească. In toata regiunile 
țării. Cerul a fost acoperii in Cri- 
șann, Maramureș, Transilvania, estul 
Oltenie! ți -cen mal maro-parte n 
Munteniei, regiuni in ‘care a plouat ■ 
continuu. Tn Banat n burnițat, iar-in- 
Moldova șl Oobrogea. dimineața, ce
rul s-a menținut variabil. Iar in 
cursul după-rimlezll s-a acoperit și 
a început local să plouă. Vlntul a 
suflat slab, pină la potrivii. Tempe
ratură aerului In ora 14 Jera cu
prinsă Intre 7 grade In Huedin șl 24 
de' zrnde la Galați, Vizirii. Făurel, 
Huși, Tiilcen. Hirșova șl Mlhnll Ko- 
gâlnlceanu. La rirful Omul și Țnrcu

■ _ . g.șSUWfe

itru zilele de 
-țară s

■ moașă, dar1 răcoroasă,” f în prima 
parte a intervalului, clnd in ostul 
țării se vor mal semnala ploi slabe, 
locale. Iar la altitudinea de ngsle 
1BOT metri, lapovlță șl ninsoare. 
Vlntul va sufla Blab, plnfl la potri
vit Temperatura In creștere ușoară. 
In n doua parte a IntervnliduL Mi
nimele vor fi cuprinse Intre 4 șl 14 
grade, local mal coborite In început, 
lnr maximele Intre 14 șl 24 de grade. 
Izolat, fn nordul tării, condiții de 
brumă. In Bueureștl : Vreme răcb- 

' roasă la dneeput, apoi In încălzire 
ușoară. Cer variabil. Vlnt In generai 
slab. Temperaturii In creștere ușoară 
In

gălnlceanu. La virful Omul șl Tnrcu 
s-aT semnalat Inpovlță,-

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 șl 16 septembrie., tn -țară : 
Vremea va deyenl In general fru- m 4? R- 1 - rioF «r H In' -twlmn

n doun parte a intervalului.

J
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tru cel cincizeci de fotbaliști che
mați să reverbereze ecoul fotbalului 
nostru pe meridianele-Europei, pen
tru antrenorii lor, rere-1 îndrumă, 
responsabilitatea actuală Impune 
totală mobilizare șl dăruire,- încre
dere In forțele proprii șl curaj. Să 
sperăm că le vor «vea pe toate, ca 
să avem cu toții o toamnă frumoa-să avem nr toții.» toamnă frumoa
să. Pa 'oale, plus ambiție iportlvă 1

Dar, ‘ngrtjlndu-no ’n primă m- 
rionță de nridurile internaționale 
eare.ae.așteaptă, au se poate ,iă au 
acceptăm :ă 'responsabilitatea actualii' 
in rotbal înseamnă totodată preocu
pare .■onllnuă jl îtăi ultoare pentru 
problemele majore, de fond șl de 
perspectivă. ‘

Privit în ansamblu — nu doar 
prin prisma unor rezultate reușite 
de jațlonală șl de o schlpă de riub 
sau alta — fotbalul nostru, ‘.rehule 
să recunoaștem, nu a Înregistrat încă 
salturile calitative necesare șl aștep
tate. In ciuda unor progresa — sen-

Se Înțelege Insă că direcțiile de 
dezvoltare șl perfecționare In tolba-: 
Iul noștri» — direcții abia conturate 
de «ceste opinii fără pretenții de 
exhaustivitate —- ilnt rMsit mal bine 
cunoscute le rfitre fotbalLșUl înșiși, 

■ ’de, către «ritrenorli: si Jlrlguliorlli 
lor. Ceea ce înseamnă că putem.— șl 
trebuie — să acționăm.

G. M1TRO!

o Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi alternativ, In Jurul 
ore! 17, pe programul l. .-eprizete- 
secunde ale meciurilor tie fotbal 
U..T Arad—NOrrkBping . Suedia) și' 

. Universitatea. flluJ—Levskl Spartak 
Sofia. Tot pq programul l, se vor 
transmite. îltematlv seara, din juni!;, 
orei Î0.30! wpecte le la meciurile' 
Rapid—Landsltrona șl Arris Bona- 
weg Luxemburg—F.C. Argeș.

Televiziunea transmite In direct- 
.... ,repr|M -secun-:meciul de la Cluj .

dft a medului de la București.

f,
■<

Consiliului de Miniștri al României
^.țayvVlahoy, yteepyesedlnte al k- 

dunfiril Federale, Mllenko Boinnlcl, 
președintele Consiliului Executiv 

. al R. S. Serbia, Mlrko Tepavaț, se
cretar federal pentru afaceri exter
ne, Dușan Gllgorlevlcl, Dragan Mi- 
lolevlci, membri nl Consiliului E- 
xecutlv Federal, Iso Njegovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și alte persoane oficiale. 

In cursul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
tovarășii Genial Bledici șl Ion 
Gheorghe Miiurcr au rostit toasturi.

- . 1 

„L.țfl w ■ • h

BELGRAD. 12. — Trimișii ape-., 
ctali Agerprcs transmitMarți 

■ seara, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, Genial Blcdicl, și so
ția au oferit un dineu In onoarea 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al 'României; Ion Gheorghe Mau
rer, șl a soție! sale.

La dineu au participat Emil Drfl- 
gtnescu, loan Ursu, ambasadorul 
Vas lie Șandru și alte persoane ofi
ciale.' ■

Din partea Iugoslavă au fost pre- 
zc-nțl Mitln Riblelcl, membru al 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, Gus-

M! Piftii .3 tlî; .711 ■ «
■j

„Borba" despre tradiția nlațiilor

iugoslavo-romârK
BELGRAD 12. — Corespondentul 

Agerprcs.; G. Iortcscu. transmite: 
Ziarul Iugoslav „BORBA" a publi
cat marți un articol consacrat vizi
te! prietenești" In R.S.F. - Iugoslavia 
a președintelui Consiliului de Ml- 

' nlștrl al Republicii SodaUato Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer.

După- ce relevă că întrevederile cu 
președintele guvernului iugoslav. 
Gemul Bledlcl. vor avea un carac
ter de lucru șl yor.fi cuprinzătoare, 
ziarul subliniază că tendința ascen
dentă, a devenit: o earadcristică^deo- 
schită a dezvoltării dlnamleo a rela
țiilor economice lugoslavo-romtae 
șl a colaborări! reciproce din ulti
mii ani. Posibilitățile nu slnt încă 
epuizate, tntr.ic.lt există o bogăție 
do teme bilaterale In privința mo
dulul'In caro trebuie sâ fie realizat 
progresul următor, arată ziarul. 1

i

,Jta trodlflz relațiilor lugoslavo- 
române, «are constituie un exemplu 
remarcabil, un loc de seamă 11 o- 
cupă intllnlrlle la , nivel înalt ale 
șefilor de stat șl reuniunile șefilor 
de guvern. In această tradiție — 
scrie, „Serba" — a estslăt Intol- 

. deauna un schimb de păreri larg ; șl 
deschis asupra problemelor actuale 
de poițllcă externă, ajungîndu-se la 
exprimarea Idenllțățtf sau: marii ■- 
sernănSri de păreri șl de poziții ale 
«.dor două țări. Pacea șl relațiile de
mocratice constructive din iu inc 
sînt un luam pentru care ombeje

■ țări se pronunță" stăruitor șl eonsce- 
' veni, ceea ce, alături de multe al- 
* fele,' le apropie șl le determină să-și 

întărească activitatea pe arena In
ternațională" — scrie, In Încheiere, 
ziarul „Borba”.

1-

I

L.

(Urmare din pag. I)
tru extinderea și diversificarea cola
borării reciproce pe celo mai diverse 
planuri. Se Înfăptuiesc cu succes ra
cordurile șl ■ înțelegerile convenite-sn- 
lerior jrlvlnd promovarea colaborării 
reciproce pe "'irim economic și teh
nico-? itlnțlf le, cooperarea In ramuri 
Industriale ie mare .mportanță pen
tru cela louă jărl. Totodată,, 5e lăr- 
îesc schimburile '.n lomcnille cul
tural, iurislic, îl micului rafie de 
călători '.n tona Ie "rentiera — mo
dalități care contribuie !.u idlnelrea 
cunoașterii ceclp-oce ?l In Întărirea 
prieteniei popoarelor noasire.

Un factor esențial pentru întreaga 
evoluție a relațiilor frățești .-omâno- 
lugoslave 41 constituie ’.egăturile to
vărășești,- profund principiale, de co
laborare pe baza deplinei egalități tn 
drepturi! dintre Partidul Comunist 
Romăn îl Uniunea Comuniștilor din 
iugoslavia. Tn spiritul acestor legături 
se multiplică Intllnlrlle Intre; ncti- .. 
vlșli ai,celor două partide, contactele 
multilaterale Intro organizațiile eo-

clnl-polltico șl de masă dintre cele Tnscrilndu-sa In largul context al 
doufr'ficl. bunelor relații romflno-lugoslave,

Exprlmlnd voința șl interesele fun- tuala vizită în țâra vecină a iov 
damentale de pace ale popoarelor 
lor, Românin șl Iugoslavia acționează 

‘ neabătut pentru statornicirea In vla- 
‘ ța Internațională a unor relații Inter

statale ttol, bazate pe' principiile de- 
; plinei egalități,In drepturi, respec

tării Independenței jl suveranității

mesteculuf In U-cbu’rile interne, âvan- 
I tnjului reciproc, renunțării la forță șl 

amenințarea cu forța — principii așe
zate ferm la baza propriilor lor re
lații șl al căror caracter constructiv

naționale, Integrității teritoriale,- nea
mestecului In treburile interne, avan- 

; tnjului reciproc, renunțării 1a forța șl 
“ «iiuv.^FilfinfrraiRftF»' mi hwln — rw-iri-felrill srwu 

zale ferm la baza propriilor 'lor re- 
■ ;■ - •_____* ■' " <
se' bucură de o tot mal ampla recu
noaștere pe-plan mondial. Situate In 
aceeași ir le geografică, sările nonstro 

. acționează pentru transformarea Bal- 

. cânilor intr-o zonă a păcii șl colabo
rării lipsiți de arme nuclearo — con- 
slderlnd că prin aceasta '. s-nr aduce 
o contribuție Importantă la realizarea 
securității In întreaga Europă. Cele 
două, țări militează cu fermitate pen-, 
tru pregătirea practică netotlrzlată a 
conferinței general-europeno.

!.

s, ac- 
to vară- ' 

șuiul Ion Gheorghe Maurer constituie 
un nou . prilej de.manifestare o sen
timentelor do stimă și prețuire ce și 

"le nutresc reciproc - popoarele noas
tre, de trecere In revistă a rezultate
lor dobîndlte.ln colaborarea" pa di
verse planuri, de identificare a noi 
căi pentru Întărirea acestei colabo
rări; pentru întărirea continuă a 
prieteniei remftno-lugoslave.

Opinia publică din România salută 
cu adlncă satisfacție evoluția fertilă 
a relațiilor romăno-iugoslave, cu fer
ma convingere că ele corespund in- 
tereseloi fundamentale alo ambelor 
popoare, mersului lor înainte pe ca
lea socialismului șl, totodată,JFiMț_ ____ -Z" ser
vesc prieteniei șl solidarității Uri
lor socialiste, coeriunii tuturor 
forțelor progresiste, democratice și 
anlilmpcrinliste, cauzei picii șl pro
gresului In lume.

care.se
tntr.ic.lt
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VIETNAMUL DE SUD

100, de,avioane și elicoptere americane și saigoneze 
distruse la baza Bien Hoa

Continuarea convorbirilor 
dintre delegațiile societăți

lor de Cruce Rosie
VIETNAMUL DE SUD 12 (Ager- 

. preș). — Aproape IOT de avioane, și 
elicoptere americane și salgoneze au 
fost distruse ori avariate in cursul 

‘ unei acțiuni a forțelor patriotice 
- sud-vletnaiheze împotrivă marii baze 

de; la Bicn Hon, situată la numai 30 
km dei Sălgon. Știrea' a fost dlfu- 

. zată de agenția France Press®,- care 
se ’ referă la Isurse militare din Sal- 

; gon. ’ ! ; ’ * ■ • ‘ --
De asemenea, forțele patriotice iu 

respins cu un puternic tir de. artile
rie o-tentativă a unităților de In
fanterie. marină ale armatei . saigo- 
neie 'de’ a pătrunde in citadela 
Quang Tri, deținută de Ia 1 mai de 
palriqțL. După cum-relatează agenția 
France Pre.*,se, asupra pozițiilor sal- 
goneze din partea de sud-vest a ora
șului au fost lansate peste 1 BOB de 
obuze. Unitățile salgoneze au primit 
sprijinul aviației -americane, • care a 
supus orașul unul puternic bombar
dament. Din totalul'de 22 de raiduri 
efectuate decbombardierele. „li—52* 

, In noaptea de luni spre marți dea-

auprn Vietnamului de sud, peste 
matale au 'avu*, misiunea de n 'sus
ține, operațiunea trupelor marionetă 
ia Quang Tri, care s-a soldat, totuși, 
cu. un. eșec. ; ,; P ' .

Pe de altă parte, ciocniri violente, 
s-nu’produs marți Intre unități ale 
armatei populare de eliberare din 
Vietnamul de sud .țl trupele; Inamice, 
In provincia s„ud-vletnamezfi Quang 
Tin, In, apropierea orașului Thlen 
Phîioc, situat la sud de Da Nang, 
șl controlat de patrloți de la sflrșl- 
țul sâptămlnll precedente. în pro-, 
vlncta; Can Tho; din Delta Mekongu- 
luf, patrioțll au atacat o coloană mo
torizată a inamicului, dlstruglnd mai 
multe, autocisterne. . in (

în ultimele zile, forțele patriotice 
sud-vletnameze șl-au intensificat o- 
pernțlunlle In zona șoselei strategi
ce nr. II, Io sud de Salgon, principala 
rulă care leogă capitala sud-vletna-, 
meză' de Delta Mekongului. Trans
porturile militare șl punctele, fortl- 
-ncate alo Inamicului de pe această 
șosea’ au fost supuse permanent a- 
tacurllor patrioțltar.

SEUL 12 (Agerpres). — După cum 
relatează ăgerițio A.C.T.C., Io Seul a j 
sosit delegația ^Societății da Cruce 
Roșie din . R.P.D; Coreeană, care vo 
participa,. In cfepltala Coreei de șud,1 
la continuarea convorbirilor’ pro-; 
piu-zise Intre delegațiile de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană :ȘI Coreea1 
de sud.

Cu privire la schimburile de 
sportivi

I

sud-vletnarheze șl-au intensifica:

PHENIAN 12 (Agerpres). — După 
cum anunță ngențlo . A.C.T.C., ,0 
Ilyeum Ju, președintele Comitetului 
pentru educație fizică, președintele 
Comitetului olimpic a) R.P.D Co
reene, ți Kln Tal Sou, președintele 
Asociației sportive și ol Comitetului 
olimpic din Coreea de sud, au 
cut ta MQnchen un schimb de păreri 
in legătură cu schimburile de spor-j 
tivi Intre nordul șj sudul Coreei.'

Cu acest prilej, s-a stabilit ca ta 
Phenian șl Seul eS* aibă* Ioc ulterior, 
convorbiri in problema respectivă.'

Președintele H. Boumediene a primit 
delegația guvernamentală română*'”

ALGER 12— Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Președin
tele Consiliului Revoluției, pr^edln- 
lele“'Consiliului■’’“de Miniștri al 1 Re- 
publlcii Algeriene Democratice șl 
Populare, Houari Boumediene,, a pri
mit, "marți dimineața, delegația gu
vernamentală a Republici! Socialiste 
Romfinla “ condusă de tovarășul Ion 
Pățim, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, mlnll ' 
teri or.

Cu acest prilej, 
nigerian șl delegi 
loc o convbrblrad. . _ .. ___
țllle prietenești șl. de colaborare', dhi- 
tre cele două țări șl cu privire ta 
alte probleme, dc interes comun.

La ptfinlre, care 
tr-o atmosferă 
față Șlefan iMIIia:, 
publici! SoctaJIște România

■ A4’
Delegația guvernamentală 

condusă de tovarășul Ion _. 
vicepreședinte al Consiliului de- Ml

irul comerțului ex- 
' SFL ' 1 I
Intre șeful statului 

țin românii a avut 
cu privire Ia țela"-

n desfășurat Iri- 
cordlală,. a fost de 
1, ambasadorul Re

ia Alger.

romii nî
Pătan.

HANOI 12 (Agerpres). — După cum 
Informează agenția V.NiA/; la 11 sep
tembrie, avioane americane: au bom
bardai diferita cartfa'e ale orașului 
Hanoi șl portul Hal fong/’precum si 
numeroase alte localități din mal 
multa provincii ale R.D. Vietnam. In

. tk.t. .u ia. u ■'

CAMBODGIA

'..ii. - .......................... '
aceeași zl, nave de război ale S.U.A. 
au deschis focul asupra unor sate si
tuate pe , litoralul iprovincUldc lin j 
Tlnh șl Quang, Binh, provoclnd pier
deri de vieți omenești șl pagube ma
teriale Importante.

lnlr-o dectarațle dală publicității 
la 12 septembrie, un purtător de cu
vin! el Ministerului Afacerilor Ex- 
te-n»* el R.D. Vietnam a. condamnat 
sever acesta acte de război șl a cerut 
administrației S.UJL să‘pună capăt 

, bombardamentelor asupra R.D. Viet
nam, minării șl blocadei porturilor 
d; tuturor netelor care Încalcă -suve
ranitatea șl sccurilaîea RopubiicU.

. Democrate Vietnam. , ',

Reuniunea ministerială
ja C. E. E

' WMO •
ROMA 12 (Agerpres) 

zile de dezbateri, miniștrii economiei 
și finanțelor din cele 10 târî membre 
ale'viitoarei Plete comune lărgite, în
truniți la Roma, au adoptai o rezo
luție privind crearea unui fond de co
operare monetară al C.E.E.

Comendnd rezultatele reuniunii de' 
in Roma, agenția France Pres.se rele- ■ 
v6 că adoptarea hotfiririi privind 
crearea unui fond de cooperare mo
netară constituie un pas In direcția 
realizării -Tiuit controversatei \mlunl 
economice și monetare a C.E.E. ■

— După două ! 
î

Demersuri ale premierului britanic 
în problema Irlandei de Nord

(Agerpres). —
1 au ' atacat,

.PNOM PENH 12 
Patrioțll " cambodglOL^. __________
marii, poziții ‘fdrtlfieăte’i-aie rriipe- 
loTLlQnnollstB pe;malul.' estic al, Me-., 
kongtilul, In locul unde fluviul este 
traversat-de soseaua .strategică nr. >1. 
După cum ' relatează-’agențla ; France 
Presse, patrioțll khmeri controlează 
acum aproape în întregime Teritoriul 
dintre fluviul Mekong șl frontiera 
cu. Vietnamul de sud. IGamizbanele 
lonnoliste care, apărau aceste poziții 
«a află !n încercuire.

Comandamentul ■ militar de 
Pnom Penh h . anunțat, pe de altă 
parte, că la, sflrșltul .săptamlnll tre
cute patrioțll - khmeri, nu lansat un 
atac cu tancuri nsupra unor poziții 
Inamice la 10 kilometri distanță de 
capitala țării, provoclnd pierderi In 
rindurUe trupelor' lonnollsle,'. .care sa 
ridică ta ■ pesfe 3©0 de oameni. Un 
întreg batalion al trupelor de ta 
Pnom Penh a dispărut.cu,clteva zile 
în urmă, In Hmpul unei retrageri pe 
șoseaua nr. 1, ®ub presiunea atacu
rilor’ patrloțllor.

A
transmite

la

LONDRA 12. — Corespondentul
; gerpres, N. - Plbpeanu,

Morțr după-arhtază a :avut ioc Intll- 
nirca ' primului ‘ ministru' Edward 

’ Heath cu șase reprezentanți-al.Portl- 
. duluiș social-democrat șl, taburisk din 

Irlanda de-Nord,'principala organiza
ție a populației catolică din această 
provincie a Marii DritanlL La .con-;

• vorbiri n participat: șl secretarul de 
: stat pentru Irlanda do Nord, -William 
. Whitelaw.
. Tema de bază, a .problemelor ridica-' 

ta de cel șase Interlocutori ni primului 
ministru n fost internarea fără Jude
cată — o practică Introdusă In pro
vincie de fostul guvern nord-lrtandez. 
După cum sa știe, ca urmare a acestei; 
hotăriri, In prezent," în lagărul 'Long 
Kesh . se află deținute 2-10 de por-,' 
soane. Potrivit Informațiilor prove
nind din cercurile oficiale, la Intre-' 

, barca dacă internarea va, lua- sfirjlt 
imediat nu s-a primit un răspuns' 
afirmativ dln^partea șefului guver
nului britanic. în aceste condiții — 

.opinează observatorii de aici — este 
greu de precizat Iri; ce măsură repre-

g

zentanțll organizației politice a popu
lației catolice se vor ,arătă dispuși să 
fie prezențf ta conferința convocată 
pentru 23—27 septembrie, la carp ur
mează. să- se discute- problemele 
vlnd ,viitorul acestei prpvțlncllțțcu par
ticiparea, tuturor pârtilor inieresale.

★
BELFAST 12 (Agerpres). —Orga

nizațiile protestante nord-lrlandcze : 
Asociația pentru apărarea Ulsterulul 
(U.D-Ă.). Asociația muncitorilor lo- 
lallști (L.A.W.) șl Mișcarea Vnn- 
gard (V.M.) au anunțat că au format
un Front loiajlsl unit (U.L.F.). 
conducerea lui William Craig., 
mlntstru/de Interne in ultimul 
vern al Irlandei de Nord. Inai 
Impunerii administrării directe de că
tre guvernul de ta Londra. Scopul 
noului front, declară' liderii grupă
rilor componente, este de a constitui 
o. forță politică șl nailliară raoabilă 
să înlocuiască Partidul unionist, 

guvernamental traditional In 
de Nord, eondus de fostul 
Brian Faulkner, șl să resta- 
Insllluțllle de stal ale pro-

partidul 
Irlanda 
premier 
bllească 
vlnelef

■nlștri. ministrul comerțului exterior 
• al Ilom’iniel. care, - Ia Invitația mi
nistrului comerțului ni Algeriei. 

: Laynchi Yaker, a efectuat o vbdlă 
oficiala In Algeria; a părăsit ' marți 
Algerul

Pe.aeroportul. Dar El Bcldn, dele
gați n română a fost salutată do 
minl'iin.il Layachl Ynker, de functlo-; 
nari superiori ni Ministerului nlge- 

1 rian al Comerțului. A fost prezent 
tȘtefan Mlhal,

niel 1a Alger.
ambasadorul Romă-

Sosirea la Rpma
La 12 septembrie, a s&slt In Roma, 

venind de lu Alger. Ion Pătam vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republici! Socialiste Romă- 

-nla, ministru! 'comerțului exterior,1 
care va avea o serie de convorbiri 
cu miniștri șl reprezentanți al, eco- 

țu.c»nom!el ItalSene, . ;
3 ' ■' fX ■..... - rt . S _

ORIENTUL APROPIAT
PRJEGAT1R1 ÎN VEDEREA 

CONVOCĂRII UNEI REUNIUNI
ARABE LA NIVEL ÎNALT

CAIRO 12 (Agerpres). — Comisia 
pollUcă a Consiliului Ligii Arabe -n 
notarii să Înființeze un comitet cu- 
prlnrind miniștrii afacerilor externe 
șl a! apărării din zece state arabe, 
precum și reprezentantul Organiza
ției pentru Eliberarea Palest inel;' cnre 
să examineze problema convocării 
unei reuniuni arabe ta nivel înalt ț- 
relatcază agenția M.E.N.

InUInlreo la nivel înalt a țărilor 
arabe urmează să fie convocată de 
secretarul : general al Ligii după ce 
guvernele acestor state vor aproba 
recomandările cuprinse In documen
tul pe care 11 vn întocmi comitetul 
celor zece state format din : Maroc, 
Iordania, Algeria, Tunisia, Arabia

St

i

>îr i .-n/i--' ij
Saudllfi, Siria, Irak, Kuweit, Libia 
Egipt ;

ți

Delegația Kuweitului și-a exprimat 
dorlnte de a găzdui reuniunea la ni-! 
vei înalt ; ’

*
Președintele Republicii Arabe Egipt, 

Anwar Sadat, a avut,’ luni, o Intllhlre 
cu miniștrii de externe ni țărilor 
membre ale Ligii .'Ațnbe, care, parii? 

, clpă la reuniunea de la" Cairo a .Con
siliului Ministerial al organizației-— 
a anunțat postul de radio Cairo. Au 
(ost abordate probleme privind si
tuația actuală din regiune. Președin
tele Sadat a Inminat miniștrilor de 
externe mesaje pentru șefii; de stat 
al țărilor respective, menționează 
postul de radio egiptean.

Xr J” e E ' O

ROMA 12 — Corespondentul 
, ” Pulcea, transmite : 

dlul Comitetului Central al Parti
dului Comunist- Italian a avut loc 
la 11 septembrie ; o întllnlre n tova
rășului Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, nl Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. nl 
P.C.R., cu tovarășii Paolo r Bufallnl, 

’mme5ffiru’^Bl*îBlrbului' Polltlc 'șrâr dli'™5 
; recflunll P.C.I„’,rSergIo Segre,? mem- <>= moșieră cordială, tovărășească.

se

bru al C.C. nl P.C.I., șeful secției ex' 
terne a C.C. al P.C.L, șl Rodolfo Me
ditai, membru al Secretariatului șl al 
C.C. al partidului Cu acest prilej s-a 
făcut un schimb de păreri asupra 
dezvoltării In'Continuare a relațiilor 
dintre cele două partide, asupra u- 
nor probleme ale mișcării comunis
te șl muncitorești Internaționale.

întllnlrea s-n"desfășurat Intr-o at-

s o a. Vizita delegației de președinți 
ai consiliilor populare din România

b

WASHINGTON 12 — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroale, trans
mite : Delegația de președinți nl 
consiliilor populare condusă da 
Gheorghe Cioară,, președintele Con- 
slJIuluTț.1-——3------■
București?
Statele Unite, a fost primită luni de 
secretarul de stat Interimar, Alexis 
Johnson, și *de" asistentul secretaru
lui, de, stat'pentru-problemele euro- 
pene,- Walter Ștoessel.

Cu acest prilej au 
schimbul jde vizite

popular , aL’1 municipiului 
aflată’ Intr-o vizita in

. ............fost revocate 
schimbul de- vizite șl convorbirile a- 
,vute ;de președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae . Ceauțescu, cu preșe
dintele' Statelor’ Unite; Richard Ni
xon, ta București și XVashlngion, 
precum și contribuita adusă • de u

ceste vizite ,1a dezvoltarea relațiilor 
dintre îcele două țări șl popoare. 
Totodată, a fost subliniată impor
tanța’contactelor la toate nivelurile, 
Inclusiv al administrațiilor locale, 
pentru cunoașterea reciprocă, pontru 
dezvoltarea relațiilor economice, cul- 
‘turale -șl științifice, pentru apropie
rea dintre cele două popoare.

La amiază,- asistentul secretarului 
de stat pentru problemele europene, 
Walter Stoessel, a oferit In saloa
nele Departamentului de Stat un 
dejun in cinstea delegației române, 
la care au participat, de asemenea, 
Cornelia ' Bogdanț ambasadorul 
României Th Washington, funcționari 
superiori al administrației ameri-

DE LA IZMIRIordania,

U

I

E

diplomației italiene

LA T1RGUL

presa

ZIUA ROMÂNIEI
EXPOZIȚIA „RATIO 72

— declară șeful
ROMA 12 (Agerpres). — Cu. prile

jul desfășurării, Ia Roma, a reuniunii 
m lnlșirilor de ax terne lin țării ejmem- 
bre ale Uniunii Europei Occidentale 
(colo, șase ;țări membre; ele. C.E.E. 
plus Marea Brlțanle), a avut loc 'o 
conferință de presă, In cadrul, căreia 
a lunt cuvlnlul șeful diplomației ita
liene,, Giuseppe MetlicL. El a subli
niat, că țările membre ale U.E.O. slht 
Interesate In convocarea conferinței

î, . .’ I;--.’.-.,’,
gencral-enropene pentru secnrllalc șl 
cooperare.

In cadrul întrunirii au fost aborda
te probleme alo situației din Europa, 
precum șl. posibilitățile extinderii 4n 
continuare a rotațiilor dintre Est și 
Vest Au fost exprimate opinii In fa
voarea pregătirii minuțioase a confe- 
rintel gencral-europene șl, fn aceas
tă ordine de Idei, s-a analizat posi
bilitatea ținerii unei reuniuni pre
gătitoare la Helsinki.

■ Lal’lrgul Internațional de la Izmir 
a fon organizată, la 11 septembrie, 
Ziua României.: Pavilionul tării noas
tre a fost vizitat: cu acest prilej de 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale din Turcia, conducători ai or
ganelor locale, numeroși oameni de 
afacerii reprezentanți ai unor firme 
turcești și străine, de un numeros pu
blic, carcuu apreciat calitatea expo
natelor, multe dintre ele produse ale 
industriei constructoare de mașini.

*
NICOSIA 12 (Agerpres). — Amba

sada, României in Cipru a orgmțlzat 
la Nicosia o expoziție de carte rornâ- 
nen'ic.T, In cadrul manifestărilor con
sacrate Anului internațional al cărții. 
Au fost prezentate circa 3®0 titluri da 
cărți din domeniile literaturii soclal- 
polltlco, beletristice, științifice și te.h-

BERLIN 12 — Corespondentul 
nostru, Șt. Deju, transmite Pe 
terenul expoziției do la Lelprig- 
Markkleeberg a ■ fost deschisă 
exporifia comercială .„Ratio, ’72“ 
a R. D. Germane, la care parti
cipă și România. Exporifla pre
zintă - aspecte - dindomeniul ra- 
tionallzărli comerțului interior, 
prilejuind și un schimb de ex
periență pricind buna servire 
a populației. Printre oaspeții 
prezenți la deschiderea expozi
ției s-a aflat Nicolae Bozdog, ' 
mlnislrnl comerțului interior al 
României.

, - ★ —
Intre 9 șl 12 septembrie s-a 

desfășurat la Llnz al 15-lea Con
gres internațional de medicină 

- tirafllâciicăj „Xjll X -Igienă socială- 
Congresul a fost prezidat de 
prof, dr. Ana Aslan, .dlrectorpl 
Inrtitutului de geriatrie din 
București, care a prezentat și 
referatul‘principal.

Ciu En-ioi, Prcmlerul Con,:! 
llulul de Stat al R.P. Chineze, Llao 
Cen-cih,- președintele ’ Asociației de 
prietenie China—Japonia) ți- Liu
Și-uen, ' . ’. ......................
morandumulul comercial

Kim Ir Sen,
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene — Informează agenția-A.C.T.C. 
— a primit o delegație a Adunării 

' prefecturii japoneze Osaka, condusă 
de Tokuo Nlshlkawa/ președintele , 
adunării, .cu care a ovul o convor
bire. De asemenea, Kim Ir Sen a 
primit delegația grupului parlamen
tar al Finlandei, In frunte cu Velkko 
Rytkonen, membru al Parlamentu
lui, care face o vizită In R.PJ). Co
reeană.

■ .... ■ -

La Kinshasa B-8VUl loc* mar!l
12 „septembrie, o lntllnlra Intre p-c- 
ședlnielo Republicii Zair. Mobutu 
Șese Seko, și președintele Republicii. 
Populare Congo, Marten; N’GouabL 
Comunicatul dat publicității ta în
cheierea convorbirilor subliniază că 
In centrul atenției s-au aflat proble
mele privind transpunerea in prac
tică a acordului de normalizare , a 

; relațiilor dintre llcpiibiica Zair șl Re
publica Populară Congo.

fie adusă ta cunoștința țărilor mem 
bre ale organizației. Umila anterl 
oară a apelor teritoriale ale acestei; 
țări vest-africane era de 3D do mile; 
marine/

concedierii unor colegi de muncă. 
Mai multe sute de greviști au mani- " 
testat pe Străzile centrale alo orașu
lui. în semn de solidaritate cu,cel 
concodtați, au declarat grevă șl mun
citorii de la șantierele navale ^Barer- 
riis' ilermanos*' șl db ta fabrica de 
încălțăminte „Reyman*.

Șahinșcihu] Iranului, M<>

Tiparul:■ Combinatul Poligrafic casa SC1NTEU

Luni, 
Amlr

O.R.Ș3- Șl Concernul 
„Siemens3. S-a stabilit, 
.realizarea unul sistem, 
numericii pentru ma-

f

După cum a informat ziarul nostru 
do fcnl, Guveniul Revoluționar Pro
vizoriu al 'Republicii Vietnamului da 
Sud a dat pubLfcltSțll o declarație in 
care se aduc importante precizări 
Sel- sale privind rcăile stabilirii 

pe pămintuî vietnamez. Aceasta 
reprezintă o nouă inițiativă valoroa
să pe făgașul preocupărilor pentru 
reglementarea pașnică a' problemei 
vietnameza. '•

Desfășurarea , evenimentelor a de
monstrat cu prisosință că prin agre
siunea lor In .VleUiam, S.U.A. nu 
și-au atins scopurile urmările, po
porul vietnamez, celelalte popoare 
din Indochina ■ nepiitind fi îngenun
cheate. Este evident, că escaladarea 
șl extinderea acțiunilor agresive nu 
reprezintă o soluție, modalitatea 
realistă pentru n se pune capăt con- 
fiictului fiind reglementarea poUUcă, 
prin tratative. , In ultimii a.si!, Repu
blica Democrată Vietnam și Guver
nul Revoluționar-Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud au .prezent 
tat in repetate rindurl propuneri, 
care oferă o calo rațională de solu
ționare a conflictului, pe singura 
bază posibilă : respectarea deplină a 
clreptiilui sacru ol poporului vietna
mez de a-șl hotări singur ' destinele. 
Cu toate acestea, tralalJvcle de ta 
Paris n-au făcut progresele aștepta
te, ca urmare a pozițiilor pe care 
s-a situai , ințr-o , serie de privințe 
partea omcrlcano-salgonczfL

O controversă priridpală privește 
— după cum se știe — aspcdiil po
litic, mal preda viitorul administra
ției din Vietnamul de sud ; S.U/Ă1 
urmărind, prin.poziția lor, să asigure 
supraviețuirea regimului de mario
nete de la Saigon. După cum 
se știe, propunerile in șapte puncta 
ale G.R.P. al Republldl Vietnamului 
de Sud preconizau crearea unul gu
vern de uniune națională !n vederea 
organizării alegerilor, caro să ducă 
la stabilirea unui guvern definitiv.

Prin noua inițiativă, Guvernul Re
voluționar Provizoriu dezvoltă șl dă 
un caracter mal concret concepției 
sale cu privire ta guvernul de uni
une națională. El se declară gata să 
accepte un guvern provizoriu do 
uniune națională cure să nu fie 
dominat de nici una dintre cele două

grupări antagoniste, în abordarea 
acestei probleme/ pornește

’ de ta sltualla reală din Vietnamul 
de sud, unde In prezent, există două; 
administrații ?l două armate, pre
cum și alte torțe politice. Este de la 
sine înțeles ;că In aceste condiții, 
unitatea națională — cerință lmpe- 

' rloăsă pentru 'soluționarea problemei
Interne "a Vietnamului de sud — nu 

,se poate obține decil pe baza egali
tății, respectului reciproc șl neellml-

I

lâ

condițiile de obiectivitate pentru a se 
ajunge ta alegeri cu adevărat libere 
și democratice. i;

Noua-propunere a G.R.P. ’este n.*4- 
fd menită să scoată negocierile de. 
ta Paris din Impasul actual, să dea 
un nou Imbold in examinarea moda
lităților practice de a se ajunge la 
restabilirea păcii In Vietnam. Toc
mai de aceea noua propunere a fost 
primită favorabil de opinia publică 
lucitoare de pace. Propunerea este • 
Interesantă șl ar putea face obiectul i 
unui examen mat profund cu par- : 
tea adversă —'ța transmis agenția; 
France Presse. Este, desigur, de aș-1 
teptat ca Statele Unite să vină in 
lnilmpinarea acestei noi . propuneri, 
să acționeze do 6 manieră construc
tivă, astfel, incit să se asigure pro
gresul negocierilor.

Deplin solidară cu cauza dreaptă 
a 'poporului vietnamez, România sc 
pronunță in | permanență pentru în
cetarea de îndată ă agresiunii State
lor Unite,

membru al conducerii- Me- 
chlno- 

Japonez," aii primit; : marți; ta Pekin, 
un grup de reprezentanți al condu
cerii Memorandumului comercial 
Japono-dilnez, In frunte eu Yoshlml 
Funii,- cu care au -avut o convor
bire prietenească — anunță agenția 
China Nouă.

0 întîliiire a reprezentan
ților militari ai Indiei și Pa
kistanului ,n problemă determi
nării liniei de control In Jammu 
și Kașmlr n avut loc luni, In locali
tatea Wagah, din Pakistan.

H. Kissinger la Moscova. 
Andrei Gromlko, mlntelrul afacerilor 
externe al U.H.S.S., a steril, marți, 
un dejun In cinstea Iul Henry Kis
singer, consilier special al președin
telui S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale, informează agenția 
TASS. Henry Kissinger se află ta 
Moscova de ta 10 septembrie,, in con
formitate cu Înțelegerea Intervenită 
anterior privind examinarea proble
melor care prezintă Interes pentru 
Uniunea Soyletlcă șl pentru S.U.A.

Convorbiri la nivel înalt 
algeiîîmc-camenmeze. Prc* 
țedlntele Camerunului, Ahmadou 
Ahldjo, și-a încheiat vizita oficială 
In Algeria, efectuată ia Invitația 
președintelui Ilouari Boumediene. In 
cadrul - dialogului' au 'fost" abordate 
Îjroblemo - ale cooperării șl relațiilor 
>llo tarata. Cel doi șefi de stat au 

subliniat - necesitatea Intensificării 
eforturilor pentru eliberarea deplină 
a continentului african de ultimata 
rămășițe ale dominației coloniale șl 
de asuprirea rasistă. 1

I
Confeiința regionala a 

Organizației Mondiale a Sd- 
nâiâjii pentru țtir-iie din 
zona Mediteranei orientale 
f!-a deschis lucrările-ta Amman. 
Participă delegați din 18 state, pre
cum șl din partea Organizație! Na- 

. jfuhllor Upjte ■ pentru Alimentație șl 
, Agricultură (F.A.O.),- Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltară 
• (P.N.U.D.) șl a Fondului O.N.U.

pentru copil (U.N.I.C.E.F.). Cuvln- 
tul Inaugural n fost rostit de primul 
ministru Iordanian, Ahmed nl Lawzl.

nării reciproce, gnrantindu-se popu
lației exercițiul libcrlăfllor democra
tice. Acestea slnt principii asențlnle 
care oferă cheta reglementării poli
tice a problemei interne vietnameze, 
în concordanță cu' ele. re preconi
zează ca guvernul de uniune nallo- 
nală, care âr urma să aslguro re
zolvarea treburilor țării In perioada 
de, tranziție, să «Ubă trei eomponen- 

, te egale, corespunzător configu
rației. poiitlce sud-vletnameze. La u- 
ceasta s-ar ajunge prin faptul că 
G.R.P. a! Republicii Vietnamului de 

, Sud șl administrația de la Salgon. fără
Nguyen Van Thteu, Lșl vor num! fle
care reprezentanții săi ; Iar la de- 
semnnrca reprezentanților celui de-al 
treilea grop do forțe s-ar ajunge 
priin consultări. în-felul acesta, s-ar 
obține ca guvernul de anlune națio
nală: să nu fle dominat de nici una 
din cele două' rrupărl intagonlsle — 
ceea ce ‘■.onstllule, leslgur, • premi
să Importanta a exlstenje! șl eflea- 
cllățll luL Totodată, aceasta or crea

■lor. .Unite, pentr^iij retragerea totală a 
trupelor amarteține, "încetarea >om- 
bardamenteloc ;șl cetorialle acțiuni 
militare, .astfel ca poporul Vietnamu
lui și celelalte popoare din peninsula 
Indochina să-șl , joluționeze proble
mele interne, fără nici un amestec 
din atarfl-. Saluțlnd eforturile pen
tru reglementarea pașnică a proble
mei vietnameze,! țara noastră ji-a șx-'j 
primat In repetate rindurl jprijinul 
pentru propunerile G.R.P. a! Repu
blicii Vietnamului de Sud — care

■ Întrunesc adeziunea deplină a R.D. 
Vietnam — conslderind ile șferă 
o bază realistă 'pentru leafă șura rea

■ cu succes a negocierilor in problema 
vietnameză. în hcest ipirll, se poate 
aprecia eă noua Inițiativă va Impul
siona negocierile, le va tace să pro
greseze șl să ducă ta rezultate po-

publlcă din țâra,■ zitlve.. Opinia , .________  ____ ...____
noastră, România scctailrtă șl-au ex
primat nu o dată convingerea că, 
dindu-se dovadă do reșllsm fl bună
voință, ta '.rotativele do .ta Parte se 
poate ajunge ta o soluție care Jă co
respundă Intereselor legitime ale po
porului vietnamez, cauzal păcii șl 
colaborării internaționali:

■3'"4T i AI. C
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!n cadrul colaborării so- 
vieîo-ve.si-germime în do
meniul tehnicii de calcul, 
ta Moscova te desfășoară aicrârlle 
sesiunii grupului de colaborare intre 
Comitetul de Stat pentru Știință șl' 
Tehnică nb" - -
vest-german 
Intre altele, 
de comandă 
șlnl-unellc de așchtat1 șl' un schimb 
de experiență Intre cele două părți.

Comisia mixta de coops- 
râre âconomicâ iiigoslavo- 
kanianâ ,_a ^(run!t< rehe- 
ran," In con de-a l-a icslune. 
primul silnlsi.ru a! Iranului,
Abbas Hovelda,, a; primit delegație 
Iugoslavă, condusă de. Ivo Jerkicl, 
•nembra al Consiliului Executiv Fe
deral, care participă la ’ lucrările 
sesiunii. Agenția Tanlug .remarcă 
extinderea. In ultim!! ani. a relații
lor pe multiple planuri Intre Iugo
slavia și Iran. , • ,

Plata Scintcll, Tel. llKuo. nan I
Calea Grlvlțcl or. 61— C9, P.O.B. — Bos KH1,

„Ntmoka-kcri" este noua 
grupare poHHcă. ra:1dusft dl- 
rect de jremlerul japonez, Kaku'el 
Tnnaka, mnsiilultă In jadrul ’’arti- 
dulul iberabdemocrat de pivonă-" 
mint) din Japonia. Zlruparea cu
prinde 42 de membri ai 3amerej Re
prezentanților și 12. membri, al Ca
merei Consilierilor, fiind a , treia ca, 
mărime: din cadrul P.L.D.,;după; cele 
conduse de (ostul ministru de ex
terne Takeo Fukuda și de actualul 
ministru de externe; Masayoshi 
Ohlra.

Goboniil' a anunțatca • 
holârîl să-șl extindă limita apelor 

' teritoriale^ la 100 mile marine — In
formează jgențta’ U.P.I. In scrisoa
rea adresată Iul Kurt Waldheim, se- 
cretar ge'heral al O.N.U., guvernul 
gabonez cete ca această hotărire să

■ hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
Inaugurat fabrica de ■ mnșlnl-unclie 

’ construită'tn’.orașul Tabriz in colabo
rare cu specIalLștl din Cehoslovacia. 
La ceremonie a luat parte Jan Gre 
gor, vicepreședinte al guvernului fe 
deral al R.S. Cehoslovace.

â ■ E’l rtW;

Guvernul austriac ® p™- 
pus Organizației Națiunilor Unite ca 
Vlena - nă Jevlnă. tedlu!, Secrelartatu-, “, 
Iul PJC.UX pentru pfolecțlB mediului 
înconjurător. In capitala Austrie! 
lșl au Jlablllte, deja, sediile Agenția -
Internațională pentru" Energia Ato- ■

■ mică ;A.LLA.) șl Organizația Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltarea 
Industrială (O.N.U.D.I.).

Consiliul Epurării al 
Ugandeî 0 holfir!L In țadnil unei 
reuniuni conduse de președintele Id! 
Amin, ixpulzarea misiunii mili
tare britanice nîărdnate ni întro
narea torțelor armata jgandeze. Po- 

; trlvlț anul purtător de cuvlnt al gu-
■ vernului . igandez, membrii misiunii 
" britanice vor trebui să 'părăsească

țara pină la 15 septembrie.

ficțiuni greviste în Spa 
niffi. Pe516 de snlnriațî do la
uzina' de automobile ’„Citroen Hlspa- 
nla“, din orașul Vigo, nu participat, 
luni, la o grevă de protest împotriva

I: în fnjo coastelor ollanfice ale S.U.A., cargoul american „C. E. Dan!" s-n 
ciocnit cu cargoul liberian „Aețjacanon Șea". Dupfi cum trânsmii agențiile 
do presâ. In momentul ciocnirii, in regiune era o ceojâ densâ, caro a 

redus mult vizibilitatea

Abonamentele se fac la oficiile o-el ta le șl difuzor!) din întreprinderi si imul iuții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPUESFILATELIA", Ducureșu
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