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_____ .ycind 
răspunzători de producerea

.acorda’.',

Conform termenului slnbllit 
plan de stat, noua uzină

—--- ,------ ----—,
IN ZIARUL DE AZI: !

irelucrări mecanice are 
tehnologice pregătite .....

BELGRAD 13. — Trimișii spe
ciali Agerpres transmit :

Miercuri au continua* convorbi
rile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Miniștri al Republl-

van, ambasadorul Iugoslaviei la 
București, șl alte persoane oficiale.

Cea de-a doua parte a convorbi
rilor a fost consacrată unui schimb 
larg de păreri asupra unor pro
bleme internaționale actuale, a 
acțiunilor desfășurate de cele două 
'țări in sprijinul unei conlucrări in
ternaționale fructuoase, al favori
zării dezvoltării unui cUmai’ de În
credere șl securitate.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
Tr-un spirit de deplină Încredere 
reciprocă, înțelegere șl sinceritate, 
caracteristic relațiilor romârto-lu- 
gbslave.

Miercuri după-nmlază, 
șui NEcolae ■ Ceaușescu, 
general al Partidului Comunist Ro
mân, s-a intîlnît cu ipvarășu! Sa
muel Mikunis, secretar general al 
Partidului Comunist din Israel, 
care ți-a peirecut concediul de o- 
dihnă în țara noastră.

— Considerați efl 
școlile profesionale 
s-au bucurat de 
întregul sprijin fi 
de atenția tnarlmâ 
cuvenită ?

miercuri dimineața, o întrevedere 
ziaristului american Henry Sha
piro, șeful; biroului la Moscova al 
Agenției de presă United Press 
International.

Au participat tovarășii Ștefan

me, colegiul ministeru
lui Iși va concentra 
mai mult atenția.

Constantin PRIESCU 
Florin C1OBANESCU

Hala de pi 
deja liniile 
pentru intrarea in funcțiune, 
asemenea, bu fost încheiate unele 
lucrări de monte] șl La secția de 
eazangcrle-asam blare.

în ce privește profilul noii uni
tăți, amintesc că pentru Început ajn 
prevăzut să ne axăm pe-realizarea 
de schimbătoare de căldură pînă la 
presiunea do SO aim., evaparațoăre, 
rezervoare, separatoare — deci 
produse de maro complexitate. în 
paralel, ne-am mal propus ca prin 
aulodotare să executăm o mașină 
de debitat cu disc abraziv, două 
standuri de' probă, vagonețl spe
ciali pentru transportul uzinal ș,a.

a orgai 
elevilor’.

*nea, prin gpedullșUi 
din producție, unitățile 
ar fi putut acorda un 
ajutor mai direct și 
competent in întoc
mirea programelor 
școlnre șl a manuale
lor de specialitate.

spațiului 
șl asigu

rarea bazei materiale a 
școlilor. Nu putem a- 
flrma insă că centra
lele șl Întreprinderile 
noastre nu puteau da 
uri sprijin mai sub
stanțial școlilor, mal fl
ies pe linia dotării si 

mizării practicii 
De aseme-

bri ai Consiliului Executiv Federal, 
lakșfi' Petrlcl. prim-adjunct al se
cretarului federal pentru afaceri 
externe, Iso NJegovan, ambasadorii! 
Iugoslaviei la București, șl alte 
persoane oficiale.

Au :luat parte Emil Drăgftnescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ioan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și .Tehnologle, Vnslle Șandru, im- 
basadorul României la Belgrad, șl 
alte persoane oficiale române.

Recepția s-ă desfășurat Inte-o 
atmosferă-prietenească, cordială.

dl Socialiste România, Ion Gheor- 
gho Maurer, șl președintele Con
siliului Executiv Federal al Re
publici! Socialiste Federative Iu
goslavia, Genial Bledlcl.

La convorbiri au participat, din 
partea română, Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului ■ de 
Miniștri, Vaslle Șandru, ambasa
dorul României la Belgrad, și alte 
persoane oficiale. Din partea iugo
slavă au participat Dușan Gligo- 
rievlcl, membru al Consiliului 
Executiv Federal, Milan Venlșnik, 
adjunct al secretarului federal 
pentru afaceri externe, Iso NJego-

fost exprimată dorința de a dez
volta relațiile de prietenie șl co
laborare dintre P.C.R. șl P.C. din 
Israel.

întllnfrea s-a desfășurat într-o 
ambianță de prietenie tovără
șească.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, ol Republicii Socialiste Roma
nia, Ion Gheorghe Maurer, șl soția 
sa, au oferit, miercuri seara, în sa
loanele Ambasadei române, o re
cepție în onoarea președintelui 
Consiliului Executiv Federal al Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, Gemul Bledlcl, șl a soției 
sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general ol Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România,

în aea® 
tr-un 
stalului
cu.
ceslela. a fost Adoptată 
privind organizarea t_.
muncă și bănești pentru efectuarea 
unor lucrări de Interes obștesc.. Noua 
reglementare — adoptată de forul le
gislativ ol țări! la cererea organelor 
locale, a cetățenilor — a creat ast
fel un cadru optim de manifestare a 
responsabilității civice, de afirmare 
a spiritului patriotic șl gospodăresc

—- Perfecționarea pentru 
Sncdfâmintuluî pro
fesional, la card te 
referă discuția ini- 
țiată de redacția 
noastră cu condu
cători de ministere 
tutelare da școli, 
presupune evident 
înlăturarea unor 
lipsuri din activi
tatea de p!nă a- 
cum. Care consi
derați că au fost

Președintele Consiliului Național 
pentru Știință șl Tehnologie, prof. 
Ioan Ursu, s-a intllnlt miercuri cu 
Trpe lakovlevskl, membra ol Con
siliului Executiv Federal Au fost 
discutate probleme legate de dez
voltarea in continuare a cooperării 
româno-iugoslave In domeniul 
științei șl tehnologiei.

în perspectiva sfertului de veac 
care a trecut de atunci, anii repu
blicii ne apar ca o perioadă fără 
egal in Întreaga istorie a patriei 
prin profunzimea transformărilor, 
prin amploarea înfăptuirilor pe 
toate planurile.

tOatC IU131U1IV M 'lie UVUU1IC 
adunări ale cetățenilor, pa sate șl pe a ,.~...-ri;prjn r<(prelcn-

Andrel, secreta- al C.C. al P.C.R., 
șl Constantin Mltea, consilier la 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire cordială,

TOR, CONȘTIINȚĂ A ( 
ASPIRAȚIILOR LUMI- J 
NOASE ALE POPORU- ( 
LUI
ACTUALITATEA ) 

SPORTIVĂ

tanțli lor, feint cel chemați să hotă
rască care este cuantumul contribu
ției șl în ca scop să fie folosita, in 
unele locuri B-au produs abateri de 
la spiritul șl litera legii.

La recenta consfătuire de lucru, 
care a avut Joc la C.C. al P.C.R., se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolac Ceaușescu, referin- 
du-so iu aceste denaturări, criydnd 
factorii răspunzători de producerea 
lor, a cerut tuturor organelor de 
partid și de stat ca In aplicarea le
gii să se blzule pe o consultare largă 
șl temeinică a cetățenilor, el fiind 
direct Interesați in înfăptuirea pre
vederilor aceste! legi. .

Practic, la ora actuală, In flecare

Au participat Mii ta Rlblclel, 
Draghi Suimcnko’rici și Matias Ke
lantan, membri al Prezidiului 
R. S. F. Iugoslavia, Marian Brețeli 
și Slavko Komar, vicepreședinți al 
Adunării Federale, Marko Nikezlci, 
președintele C.C. al U. C. din Ser
bia, KIro Gilgorov, Fadil Hodja, 
membri al Biroului- Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Mllenko Bota
nici, președintele Consiliului Exe- 

’cutlv al R .S. Serbia, Mlrko Ceti nii- 
'dovlei, președintele Comitetului 
'Regional al U.C. din Volvodina, 
Du șan Gllgoricvicl, Dragau Mi
losevic!, Vuko Dragoșevld, mem-

Poporu! nostru știe că realizările 
acestor ani au fost posibile dato
rită faptului ca, urmlnd partidul 
comunist, el a devenit deținătorul 
Întregit T ptțțcrl politice, și econo
mice, hotărind singur asupra dez
voltării țării, potrivit propriilor 
Interese, .beneficiind, integral r ■ de 
roadele muncii .lui. In .Republica 
.Socialistă România, „statul oame
nilor muncJL de la ■ orașe s! sate- 
— cum o definește’ șl Constituția 
țării — fiecare dintre noi sin tem 
copartlcîpanU la puterea’ de stat, 
coproprietari ai avuției obștești, 
Iulnd parte la conducerea statului, 
la adoptarea șl înfăptuirea 'tutu
ror hotariiilar și măsurilor care

'în fiecare localitate există In pre- al populației, asigurindu-și aplicarea
zent programe anuale și .do.perspec- pe baza și prin hotârlrile obște!,
tlvâ pentru propria dezvoltare eco- Dâr, cu toate că legea prevede ca 
nomlcă, socială și edilitară. Fbndu- toata lucrările să 'fie teolărlte de 
rile alocate de stat'pentru materia- \ 1 " 
Uzarea acestor programe cunosc de cartiere, că aceștia, 
la un an ta Bitul o 
creștere continuă, 
vizibilii pehîru ori
cine trece , nrtăzL 
prin orașele și șa
lele patriei noas
tre. 1 - Paralel cu a- 
cix-.ie eforturi, păr- 
tlciparca nemijlo
cita a. maselor largi 
de cetățeni] la solu
ționarea probleme
lor pe care le ri
dică modernizarea 
șl buna gospodări
re a localităților constituie, fără In. 
dolalfi, o condiție esențială a reali'

HM.. VÎLCEA. — Eforturile con
structorilor dii pe platforma indus-? 
trlslfi Rst Vilcea s-au concentrat in 
aceste zile spre punerea In func
țiune n Uzinei de utilaj chimic și 
forjă. - " ’ •

rprln
urma să între In producție in nl 
doilea semestru ni anului viitor. 
Constructorii Insă ț!-au luat anga- 
Jamentul să devanseze acest obiec
tiv cu nouă luni. latâ-ne așadar la 
data scadenței.

— într-ndevăr, rie relu'.ează In
ginerul Păun Vlad, țehriolog-șef 
al uzinei, constructorii din cadrul 
grupului* de șantiere T.CJ. Go
vora ,șl-au respectat cuvîntul dat,

' t acoperirea 
schimbului II și ex
tinderea schimbului 
III, fiind pregătiți TOO 
do ețchietori peste 
plan, realizindu-®e iwt- 
fel coeficientul de uti
lizare a strungurilor, ia 
1 iulie H.C., do 74 in 
sută și un coeQcitxit de 
schimb de 2A apro- 
pllndu-se de’coeflcțen- — în general, in ul
iul de 2,4 prevăzut tlmil ani a sporit pre- 
prin plan. ocuparea șl interesul

principalele defi- ” A reieșit Insă Șl; top- Sfeln* ‘ 
cienfa din activlta- tul că nu s-a simțit In ft cl,0.r c,r.^,e 
tea școlilor profe- suficientă măsură ro- 
slonala din rețeaua Iul centralelor și in- 
ministerulul dv., fn treprinderllor In orga- 
lumina cerințelor " nlzarca și desfășurarea 
formulate de Con- procesului Instructiv- 
feHnța Națională a educativ din școli și 
partidului ? secții, aceasta iiclivlta- Pț^livF

te de mare Importanță nlzarca predări .....— Colegiul Minis- fiind lăsată niui mult 8»ea invățămlritulul 
Ierului Industriei Me- p® seama școlilor. A- teoretic de practică,, 

./talurglce a analizat re- ceastă liprt este vizi-
cent modul de asigu
rare șl pregătire nu
merică și calitativă a 
forței de muncă in 
concordanță cu cerin
țele realizării unei 
producții sporite, de 
metal șl creșterii sus
ținute a eficienței ge
nerale a inlrep: 
lor șl ramurii, 
coastă ocazie s-a re
marcat interesul cres- 
clnd ni conducătorilor 
întreprinderilor j»?n- 
tru pregătirea unui 
număr cil mai mare 
de muncitori prin școli 
profesionale. A rezul
tat, de asemenea, că 
s-a acordat o atenție 
sporită școlarizării 
muncitorilor nșchletoriv_ _ ZZ- - - - - -

.t scop, pentru a îmbina ln- 
eforl unitar preocupările 

cu Inițiativele populației, 
dorințele șl necesitățile e- -■-SEB-Legea 20 

eontribuliel in

privesc prezentul șl viitorul țării 
Iar Intniclt republtai este a tutu
ror, . esto firesc ca la sărbătorirea 
ei să participe toți cetățenii țării. 
Întregul nostru popor.

Principala formă prin care po
porul nostru iși manifestă sentimen
tele, șale de nemărginită dragoste 
și devotamentul față de republica 
socialistă este participarea la în
trecerea ."loclailsiâ pentru îndeplini
rea Înainte de termen a planului 
cincinal. Inițiată In preajma Con
ferinței Naționale, aceasta întrecere 
a doblndlt proporțiile șl caracterul 
unei, veritabile mliscărl nățlonaje, 
dind zilnic In iveală fapte odmiru- 
bile, care vorbesc despre inițiati
va, hărnicia șl elanul in muncii al 
clasei muncitoare, țărănimii. Inte- 
lectualității. ial tuturor celor ce 
muncesc. SInt remarcabile răspun
derea șl perseverența cu care or
ganizația do partid a Capitalei, or
ganizațiile din numeroase nlie Ju
dețe acționează pentru cu, prin val 

, loriflcnrea Iți un nivel superior ia 
rezervelor existente, să realizeze 
sarcinile cincinalului In patru ani șl 
Jumătate.. Partidul, Frontul Unității 
Socialiste cheamă oamenii muncii 
din Industrie șl agricultură. din 
toate ramurile economiei să Ini'rn- 
splnb. aniversjirea republicii cu cit 
mal mari., succese In lupta penlni 

■■ți țndealln!fea,, exemptarfi jb-"'angaja- 
meritelor asumate in înteccere, pen
tru ridicarea nivelului calitativ șl 
creșterea eficienței Întregii acllvl- 
tățl economicei După cum subli
nia tovarășul Nkiolac Ceaușescu la 
recenta consfătuire do lucru do la 
C.C. al P.C.R., ,,nu trebuie să pro
ducem orice, el numai ceea ce este

■ Anul In curs este anul unor, Im
portante evenimente politico Irt 
viața poporului nostru. Evenimen
tul politic major caro, a polarizat 
In cel mal înalt grad atenția și In
teresul Întregului nostru popor este 
Conferința Națională a partidului. 
Jdlonînd direcțiile de acțiune in 
vederea perfecționări! în continuare 
a conducerii soclctațll, a înaintării 
mal rapide a țării pe calea* socia
lismului, hotărirlle conferinței au 
fost însușite in mod unanim, au 
determinat o puternică activizare, 
politică a oamenilor muncii de la 
orașe șl sate.

în această atmosferă de avlnt 
creator.-poporul nostru" se pregă
tește să intlmplne uri nou eveni
ment important : republica noasîră 
va Împlini, la 30 decembrie a.c., un 
sfert de veac. Este o aniversare 
scumpă poporului nostru, pentru că 
li amintește da una din cuceririle 
lui cele mai de preț, doblndite prin 
lupta eroică purtată vreme înde
lungată de cei mal buni fii al. săi, 
da forțele cele trial Înaintate ale 
națiunii. Prin abolirea monarhici 
șl proclamnrea republicii s-a În
făptuit Infinit mal mult dedt o 
simplă schimbare a formei de gu- 
vernămlnt : actul de la 39 Decem
brie 1M7 semnifica încheierea.- 
victorioasă a procesului revblullo- 
nar,-Inaugurat' la 23 -August lUlJ, 
de cucerire a întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare și aJIniii 
sil, instaurarea celei mal democra
tice forme de guvernămint din Is
toria patriei, începutul unei noi e- 
tape a dezvoltării el —j etapa edi
ficării socialismului, a împlinirii ce
lor mal Înalte năzuinți ale celor ce 
muncesc de libertate, dreptate so
cială, demnitate umană șl bună
stare. -

re din minister și uni
tăți pentru buna orga
nizare și desfășurare a 
procesului Ittsirdcliv- 
educatlv din școlile 

, accentul 
punîndu-se pe moder
nizarea predării șl le
garea In'"'*"— 
teoretic 

vt-aam dezvoltarea
bilă tocmai prin faptul de .școlarizare 
că In anul trecut nu la 
toate școlile Instruirea 
elevilor din anul I 8-a 
făcut pe bază de plan 
de producție, metQdă 
mal eficace in forma
rea deprinderilor prne- 

nțel ge- Ucn și integrarea mal 
irinderl- rapidă ih muncă a nb- 
. Cu a- solvenților. De aseme

nea, deși s-au depus e,- 
forturi și s-au obținut 
unele rezultate pe li
nia dotării, nu toate n- 
tellerele; șl laboratoa
rele școlare, mal ales 
la unitățile nou înfiin
țate, sini dotate In 
mod corespunzător ce
rințelor bunel pregătiri 
a viitorilor muncitori țj 
asupra acestei proble-

Răspundo ing. Nicolao AGACHI
'ipinîstrul industriei metalurgice

tovară- La înUlnlrc a participat tovară- 
sccretar șui Ștefan Andrei, secretar ai C.C. 

al P.C.R.
în timpul întâlnirii a avut loc 

un schimb de păreri în legătură 
cu activitatea celor două partide, 
precum și cu unele probleme ale 
situație! internațtanale actuale. A

localitate există adevărate programe 
cu lucrări de interes obștesc. Igclu- 
dorea in aceste programa a unor o- 
biectlvo de stringentă necesitate, 
care satlafac Interesele generale ala 
populației -- școli șl aleliere-școntă, 

grădinițe și creșe,. 
modernizări de 
străzi, canalizări și 
allmeat&rl cu apă 
etc. — probează 
Încă o dala viabili
tatea deplină a le
gii. rolul activ pe 
care urmează șă-1 
exercite In dezvbl- 
tarea orașelor șl sa
telor polrleh

Slnt demne de a- 
prectat in această 
direcție eforturile 

pe care le-au făcut unde organe lo
cale de partid și de stat de a desci
fra cil mal exact spiritul Legi! 20.

Edificator In această privință este, 
de pildă, modul în care s-a adoptat 
programul de lucrări edUilare de in
teres obștesc in municipiul Timi
șoara. Aici, prin grija organelor de 
partid șl de stat, cetățenii — in cali
tate de contribuabili șl realizatori — 
au avut posibilitatea să decidă asupra

Gw § luni mai devreme

O CERINȚĂ OE LA CARE
U J .s/'’ --’.A ' ; j ; . ■ '

@ VIAȚA DE PARTID - 
„LA NOI AU CĂUTARE 
FAPTELE.."

© FAPTUL DIVERS
® DIN FABRICI Șl IN

STITUTE, DE PE ȘAN
TIERE Șl OGOARE:

| SEMNALE PRELUATE 

© LA ÎNSĂMÎNȚĂRILE 
DE TOAMNĂ, NUMAI 
SĂMÎNȚĂ ALEASĂ, 
IN SOL BINE PREGĂ
TIT (Raidul nostru în 
județele Bacău, Bo
toșani și Mureș)

© ARE CUVÎNTUL 
GRUPUL DE CORES
PONDENȚI VOLUN
TARI Al „SCÎNTEII" : 
ECONOMISIREA ME
TALULUI - OBIECTIV 
PRINCIPAL AL ÎNTRE
CERII

' o UN COLOS INDUS
TRIAL ANEMIAT DE 
FORMULARIȘTICĂ

V© NOTE DE LECTURĂ: 
£.............................................

v
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Grivița roșie'1 din Capitală

:•

I

r

■X
r

CINE-I VINOVATUL?

ton

După elani,

VIAȚADE PARTI D
t, ș

ellcll comuniste este/In esență, Ia fel de gravă, In
diferent cit de Întinse slut efectele de ordin mate
rial ale faptei. Este un coz care ne obligă să ne 
întrebăm : clne-i vinovatul 7 Numai autorul pro- 
priu-zli al Infracțiunii 7

masă.
Iar cinstea

' - ta1.'

Stop 
stopurilor 
defecte !

Experiența comuniștilor de h
demonstrează că și punctualitatea exprimă răspunderea

IAm mal semnalat, cu diverse 
prilejuri, modiil defectuos In 
care funcționează (mai corect 

. spus nu funcționează) unele se- 
I mafoare din Capitală. Departe 

de a i se pune „stop-, situația 
• parșlstă șl, mnl mult, capătă pro- I porții'. După cum aflăm de la 

serviciul circulației Miliției 
Capitalei, numai în zilele de 5, 6,

Iți 7 septembrie erau defecte 15, 
21 șl, respectiv, 49 de semafoare, j 
O progresie cai

I
I
I
I 
un muflon!

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

!^™ndu: !

montaj și I 
or rutiere •

■ 1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rol" I
-------------- ------------------------r.-T-rr— »>■’ I

InaiQțfl de a primi musafițll, se > 
ducea la Maria Agdșton de In 0 Treclnd la 
Oficiu! poștal nr. 1 Satu-Mare, I rtontate de 
care,"po baza uriuTsimplu boii' | ’partidului,

nlnă, ii „Împrumuta- cite ț- 
dorea. i

care, din păcate, nu 
pare ta Îngrijoreze deloc eoni 
cerea șantierului de i 
Întreținere a semnalelo. _____
din cadrul Direcție! de drumuri 
șl spații verzi. Do prisos să mal 
spunem că, în loc să descurca 

■ ’ ‘ l mal
ple- 

n cal
care

Întrebăm :

spunem că, în loc să dese 
circulația, astfel de stopuri 
mult o Încurcă, expunând 
tonii șl vehiculele unor : 
denie. «Motive suficiente 
ne Îndreptățesc să 
clnd ou de glnd să fie pe fază 
eel co răspund de buna func
ționaro a acestor semafoare 7

Relatam, cu citea timp In 
urmă, apariția,j in rezervația na
turală Caiafele — Morolu, a doi 
elani, element faunistic inedit in 
țara norulrcl. Rezervația ține 
insă, se parc, să ne furnizeze no! 
surprize. Recent, aici a fost sem
nalată apariția unui muflon — 
specie, de asemenea, nelntlinild 
pină acum la noi In fard. Prc- 
zență greu de explicat pe aceste 

deaguri, muflonul, pornit după 
tc probabilitățile după hrană,«n«L ,toate probabilitățile după hrană, 

0 găsit in rezervație mal mult 
chiar declt ceea ce căuta. Pen
tru că, aici, el este pus și «ub 

(Ocrotire.

Ajutor... 
penal

Vasilo Tajnadl, responsabilul 
unei agenții Loto-Pronosport din 
Satu-Mare, avea o ureche foar
te fină. Ori de dte ori șefii săi 
Ierarhici hotărau să-l trimită la 
agenție vreo echipă de control, 
dumnealui auzea Imediat, f

care,”] 
de mină, 
pungi cu lozuri in plic 
Pină lntr-o zi clnd stratagema 
a dat greș șl B-a stabilit că dum
nealui lși Însușise 37 000 lei re
zultați din vinzarea lozurilor In 
pilc. Așa sllnd lucrurile, V. T. 
nu va mal trebui să umble acum 
după .Jozul cel maro-. I-I va 
oferi In mod sigur instanța de 
judecată. Și, bineînțeles, nu va 
fi omisă do la „ciștlg- nici M.A., 
căreia 1 se mal adaugă, pentru 
complicitate, șl revizorul Iosif 
Godl, șeful oficiului teritorial al 
direcției Loto-Pronosport. Să se 
convingă șl ci că orice ajutor dat 
hoțului este răsplătit ca atare 1

Dintre numeroasele fapte consem
nate In agenda Întrecerii pentru do-, 
vansarea cincinalului la uzina de 
utilaj chimic „Grivița roșie* din 
BuctireșU, am ales unul din secția 
cazangerie. La I august a. c., cazan
giul Ion Bărucă, seoetar al comite
tului do partid po secție, conducăto
rul unei brigăzi de producție frun
tașă, a trecut In fruntea uîteta, ale 
cărei rezultate nu se situau la ni
velul realizărilor celorlalte brigăzi 
Șl chLar din prima lună, brigada a 
lîK’.rzil pe făgașul normal : a înde
plinit pL1mr.1l și a recuperat restanțele 
din Iulie. In prima decadă a lunii 
septembrie, fosta brigadă codașă a 
ajuns la panoul 
de onoare. Cărui 
fapt s-nu datorat 
aceste rezultate 7 
Discutăm cu tova
rășul Ion Bănică !

— După păre
rea mea. In pri
mul rind mal bunei organizări a muu- 
cii. Am pornit de 1a Ideea că fiecare 
muncitor trebuie să cunoască exact, 
la începutul lunii, angajamentul bri
găzii, sarcinile ce-1 revin pe decadă, 
po zile, că esențialul in întrecere este 

ce are de făcut. Să 
xernlă, gradul lor de 
benoflclanil lucrării.

po zile, că esențialul in întrecere este 
ca fiecare ta știe ce tura de făcut. Să 
știe ce repere execută, gradul lor de 
dificultate șl beneflctaiFul lucrării. 
Constat!nd că unii trag din greu, iar 
alții, dimpotrivă, nu-șl îndeplineau 
sardnHe, am discutat deschis : este 
posibil ca toți ta muncească bine 7 
Am căutat, deci, ta formăm o opinie 
colectivă sănătoasă, să cultivăm la 
fiecare om responsabilitatea pentru 
manca sa. In acest scop ăm apelat 
la două brigăzi fruntașe pe * core 
le-am adus să Lucreze, un llmp scurt, 
alături de noua mea brigadă. De a- 
semenea, caut ta stau cit mal mult 
In mijlocul oamenilor, lucrez efectiv 
alături de el, le acord sprijin in mo
mentele mai grele, li ajut pe ce! mal 
nlab calif Scaii. Sigur, e încă prema
tur ta vorbesc de un succes deplin, 
dar primii pași slin buni.

Așadar, secretarul unul comitet de 
partid trece in fruntea unei brigăzi 
de producție șl, muncind alături de 
oameni, redresează acest colectiv In
tr-un timp foarte scurt. Dar hotărl- 
tor a fost aici Încă un element : eva
luarea de către organizația de partid, 
cu precizie, atit a resurselor sale 
umane și materiale, cit și stabilirea 
concretă a obiectivelor șl sarcinilor, 
a respnnsahllllățllor nominale In 
flecare compartiment, pînă la uHImuI 
muncitor.

— Inițiativa de Ia cazangerie, 
na spune tovarășul Constantin Zan- 
flr, secretarul comitetului' de partid 
pe uzină, Ilustrează, In mic, ansam
blul n-tasurilor luate la nivelul.uzinei.. 

realizarea hotar'rilor o- 
._ ____ j Conferința’ Națională a
partidului, colectivul nostru șl ta pro- ' 
pus ta îndeplinească cincinalul cu 
6 luni mal devreme la producția 
globală șl cu 8 luni șl jumătate la 
producția marfă. Numai angajamen
tul pe acest an, bunăoară, a fost spo
rit do trei ori față de cei Inițial. Fi
rește, în condițiile reaîLzăirii unei 
producții aproape exclusiv de unica
te. «cearta Înseamnă o sarcină grea- 
în consecință, om procedat la o eva
luare precisă a tuturor resurselor de 
care dispunem. Mal Intli. prin coml- 
Bla economică am efectuat un stu-

S.7' ? ! / . . ’
dliu privind preocuparea comitetului 
oamenilor muncii, sindicatului, ca- 
dretor inguiercșll pentru îmbunătăți
rea activității de producție, a fluxu
rilor de fabricație, a calității pro
duselor, a condițiilor de muncă, a 
dotării penlra creșterea gradului do 
tchnlcflalc șl diminuarea efortului 
fizic Am analizat de asemenea, sta
diul realizării planului de Investiții 
și preocuparea pentru reducerea ter
menelor de punere In funcțiune a 
unor no! obiective. S-au stabilit, ast
fel, cu exactitate, dimensiunile co
lectivelor șl structura secțiilor, mă
suri pentru organizarea corespunză
toare a producției șl folosirea judici

oata a utilajelor, a supra fețe tor de 
producție, n timpului de lucru. Am 
trecut. In sfirșit, la o nouă formă de 
organizare a producției In secții prin 
generalizarea brigăzilor do producție 
și educație. »

Accjîte criterii, ale preciziei, ale 
concretului, au devenit cadrul de 
muncă In Întreaga uzină. Planul și 
angajamentele — fundamentate acum 
prin cunoașterea tuturor rezervelor 
existente — sint defalcate pe'secții, 
ateliere șl brigăzi ; fiecărui colectiv 
1 se educe la cunoștință preria ce 
are do Hait, ce trebuie întreprins 
pentru realizarea lor, cine este bene
ficiarul, termenul de livrare și co 

'semnificație arc acest produs pentru 
economia națională. Toate formele 
muncii politice sini folosite pentrumuncii politice sin; folosite pentru 
popularizarea șl îndeplinirea obiecti
velor' asumate in Întrecere.

— Conailiucrea brigăzilor de pro
ducție șl educație, ca expresie a ex
perienței doblndlte In organizația de 
partid, arăta maistrul Ștefan Niiu- 
îescu, secretarul comitetului do 
partid dta secția I metalurgică, a în
semnat, realmente, o îmbunătățire 
radlcnli n Întregului sistem de lucru 
la noi. Flecare brigadă cuprinde, In, 
medie, 20 de oameni : membri de ‘ 
partid cu experiență, muncitori cu 
înaltă calificare, precum șl tineri. 
Prin crearea brigăzilor a apărut posi
bilitatea defalcării planului pină la 
ultimul om. și nu numai In nivelul 
secii Hor, cum sa proceda înainte. Cu 
o evidență simplă, dnr eficientă, 
noua organizare facilitează o rigu
roasă urmărire a îndeplinirii sarcini
lor pe om, deci o sporire a respon-lor pe om, deci o s 
sabllitățll fiecăruia.

Brigada este, astfel, 6 famate care 
apreciază pe _ fiecare membru al d 
după cum îndeplinește pli&ul, 'dar,-șl'. 
In funcție db/preocuparea'.- dot a-și

■pjr
„ Irosire de.timp, de mină calificată șl 

materiale, blocarea unul strung Ot- 
gnnizațis de partid a Inițial crearea 
unei echipe caro să se ocupe exclu
siv d« debitare. CtșiJgftm in acest 
fed Intro 10 ți 10 ore pentru flecare 
produs Din ucelenș! considerente s-a 
organizat și o ascuțltorie centralizată. 
Eficiența 7 Lucrăm, in prezent, la 

; comenzile. din decada a doua a lunii 
octombrie, Ijj 1 decembrie vom. in- 
clteia planul pe acest an.

. — Prin ce modalități so asigură, 
brigadă, creșterea simțului do r 

• punt!ere. nî oamenilor 7
— în pdsnu! rind.' prin • acțiuni 

lectlve, destinate a întări exigența 
fiecărui membru 
nl brigăzii. Doi 
strungari, de pil
dă. aveau rezul
tate diferite. Am 
Înscris atunci, ira 
un panou, reali
zările lor. ȘI am 

declanșat o întrecere nu numai între 
ei, cl Intre toți membrii brigăzii. 
La noi nu căutare faptele, ele con
tează în Întrecere.

Ața, deci, s-a realizat un climat ea 
nimeni să nu so ascundă după vorbe, 
ci In exclusivitate să albă cuvlntul 

.faptele. Iar acest climat s-n realizat 
iprlntx-o muncă polltlco-ldeologlcă 
variată, concretă. Dună Conferința 
Națională a partidului. în toate or
ganizațiile de bază s-a Inițiat un 
ciclu de dezbateri pe teme economi
co. SarcMo de pion, angajamentele 
asumate In întrecere, contribuția co
muniștilor la realizarea lor, disci
plina de producție âu' devenit astfel 
objective centrale aîc adunărilor ge
nerale. înir-o asemenea dezbatere a 
apărat șl Inițiativa : „Flecara brigadă 
să-și Îndeplinească pionul lunar cu 
două zile mai devreme-. Procedlnd 
astfel a crescut oonslderaba capa
citatea organizațiilor de partid de a 
evalua șl valorifica resursele Intatc, 
da a stabili obiective șl sordnl coa- 

, crete în fieraro compartiment do 
muncă, do a mobUlza oamenii la în
deplinirea lor.

Stabilirea unor obiective bine defi
nite, manea polltico-educalivă efi
cienții au fost însoțite de asigurarea 
unul control sistematic a! Îndeplini
rii sarcinilor. Membrii oomltetelor 
de partid po secții au fost repartizați 
pe sceioare, in așa fel ca nia un loc 
de muncă să nu rfimlnă In afara a- 
tențlei. Acum el lucrează șl răspund 
efccUv de sectoarele date, Informea
ză comitetul și stabilesc operativ mă
suri ori de dte ori constata dereglări 
în producție. Astfel, controlul, îndru
marea se desfășoară In mijlocul oa
menilor, acolo unde e greul, unde se 
realizează producția- Sb;*.em;u!c. 
jrtafșlr'U lnformeata. asupra .stadiului'' 
IhdejpJlnLrit pianului ‘ ?T" nnsa]a>ftple-;: 
JbcTajilidarif măsurilor poflfldOHxjifc/ 
ntzalorice întreprinse In acest scop. 
De flecare data membrii comitetului 
db‘ partid sînt coautori al acestor in
formări operative, ceea ce contribuie 
la înlăturarea deficiențelor, 1a stabi- 

, lirei celor mal bune măsuri.
Măsuri care, firesc, se vor solda 

cu noi realizări în graficul întrece
rii. La „Grivița roșie- lupta pentru 
devansarea cincinalului este în tot

• ,:dezvo!ta ’pregătirea politiciJ-prufBsSo- -i 
nală. Se'ține un adevărat juntaj ’ ta‘w 
activității de către șeful brigăzii — 
un comunist destoinic, ales prin vot 
deschis de colectiv.

— Aprobarea angajamentului de n 
devansa cincinalul, afirma strunganii 
Ionică Clmbrescu, secretarul organi
zației de bază nr. 11, din sec
ția prelucrări mecanice, a prilejuit In 
uzină aparițln a numeroase Inițiative. 
Plrtă nu de mult, bunăoară, debita
rea pieselor executate la no! sa 
efectua pa strunguri.. Asta însemna o

<

„Modern" — unul din punctele comerciale cele mai solicitate ale orașului Piatra. Neamț 
Foto : S. Cristian

Începem, eu acest numir, relatarea unul caz so
luționat de organele judecătorești, a căror sentință 
a devenii, In ultimele zile, definitivi. Este un caz 
care, chiar dacă nu frapează prin proporții. Ilus
trează fără echivoc riscurile compromisului moral. 
Este un caz din care se poate observa că Încălcarea

Sîmbăta se contura 
îcticoasă. nesjx>tisa- 
lul plecase din oraș 

pentru cîteva zile. S-a 
dus de la Cernavodă la 
Constanța ca eă"' se dis
treze, ori cu ceva treburi 
personale șl l-a lăsat pe 
barman să albă grijă do 
bufet. „A întins-o. ce-1 
pasă dacă mă are pe 
mine-, mormăia barma
nul. Pe el, adică pe Aurel 
Constanilnescu, 11 avea 
ca ajutor numai de trei 
efiptâmlnl, dar i-a dat 
toiul pe mină. l.«i urma 
urmei, ce poate să facă 
puștiul 7 „Doar n-o să 
dea fcc șandramalei-, ș!-o 
fi spus, in sinea lu’, res
ponsabilul.

„Pușaul-, adică Aurel 
Constanilnescu, nu avea 
do gind să dea foc bu
fetului „Ialomița". însă 
era teribil de plictisit. El 
se visa la „Modem-, 
regttțuțarW,,de Jux. In ora
șul, natal, în Medgidia. 
Acolo lucrase la început, 
când a terminat școala. 
Altă muncă, altă Iunie, 
alt fason. Or, cel puțin, 
Bă-1 fl lăsat pe lingă 
„nea Cornel-, de la te
rasa „Parcului-. Da ce 
l-au dat tccmal la Cema- 

• vodă ? Do cc-a'u fost șefii 
„rfir cu el 7 Co dac-a 
chiulit de cileva ori I Nu 
puteau Bă-1 Ierte 7 Că o

A. C. n Intrat In restau
rantul „Dunărea-, s-a a- 
șezat La o mata, șl a co
mandai o friptură șl o 
baterie de vin.

în toiul consumației, 
s-a apropiat de masa Iul 
o cunoștință. Unul Encl- 
că, Ion Encică, mal In 
virată, dar tot Unăr. De 
22 de anL Zice că lucrea
ză în portul Constanța, 
da- nu se știe algur. „Bă
iat bun, de viață, te dls-

Dor... poate... Cine știe. 7 
Culmea ar fl ca tocmai 
la ultima miză ta se În
toarcă jocul. Ultima miză! 
— Șose-clncl 1 — Unu- 
unu ! — Nu mal am 
bani. — Nu-1 nimic, altă
dată.

Clșligătorul se ridică 
necruțător și pleacă.

„Altădată-... Ce cuvlnt1 
frumos I Ca un balsam pe 
sufletul răscolit el p’.er- 
zantuîul. Deocamdată, 
A. C, e zvlntat. Nu moi 
are nici un franc. Nfcl In 
buzunar, nld in tejghea. • 
„Sigur că altădată o să i 
dștlg. O ta-ml iau banii : 
înapoi, ba și ceva pe dea
supra- Dar, deocamdată, 
să deschid localul”. Oa
menii au tot bătui la ușă-1 
S-au uitat prin vitrină, 
mirați că nu se respectă 
orarul.

Slmbătă o» ditpă-mata.l! 
■Consumatori ntulțJ. Bar-!-, 
mânuiu! 11 crește inima- 
văzind cunt tejgheaua sa; 
umple la loc cu bani. 
Frumoasă vlnzare. Bufe-1 
tul o intuneoM, oamenii'; 
nu-s atențl.» Va avea șl 
el o parte bunicică.

Spre seară se sirlnse-i 
seră vreo 3 OOT de lei. 
Constanilnescu trăgea cu ș 
coada ochiului spre sertar 
șl căpăta puteri. „Să fl 
avut la prinz banii 
ășLSa... Altfel 11 jucam peț 
Encică”.

Dar nu șî-n terminat J 
bine gtndul că, precum 
Meflsto, din Întunericul j 
Blriizll a apărut In tavernă S 
Ion Endca însuși.

-Un rom mare 1 Adică ‘ 
două... Pune-țl și țic' 
unui. Fac eu cinste I 1

„Face cinste po bar 
mei. Dar nu-1 nimic I îmi ■'

Constontlncseu toarnă ro
mul in pahare. „De ce-o 

. „„ - fi bind rom ieftin 7 Doar
bărbat. Pierde are bani. Mie mi-1 pun cu 

____ __ _ ___ 2™ sirop, că-1 mai dulce”, 
să a jocnLul de noroc. A Mllnlle II tremură. în cap 
celui mal banditesc dintre " 
Jocurile de noroc. Un

formeze ca viitor mînul- 
toral bunurilor obștești... 
— Șaue-clnel I — Unu- 
unu I — Ești grozav 1

„N-ar fi trebuit Bă joc. 
Dar nu-1 nimic-... lși răs- 
purtdo In cuget tot el. 
Aw!. „Nu-1 nimic, ni, t 
trece pflcUșbâia. Poate 
dștlg I Poale II umflu 
sutele ofâuilalt. Poate 11 
las fără salariu. Ce-aș 
mal ride I”.

Nu e greu de Închipuit

i Zarurile

aștep-

— Bravo (le ! — PhI, 
ee-aș mal fcca un bar-

irozi bine cu el. barbu-
giu înfocat-.
. ™Am t ' ___ ___ __
azi, 51» de Ici, l-n epos, interesai să-l lase, fără

! golești zarurile — șl banii 
Dacă l-ar vedea profe- pot curge spre tine. Sau
- *” ‘ .Edpcatoril Iul de dinspre tine. în cazul de
la școala comercială ! Cel față, curg dinspre el.
- 5 's-au ocupat să-1 N-ar fl trebuit joace.

Ioan VLANGA

tatal

(urmare din pag. I) Includerea In programul Lucrărilor 
de Interes obștesc a unor obiective 
mari, costisitoare, a determinat u- 
nele organe locale să 
ze" contribuția bănească

Din noul peisaj arhitectonic al Olteniței
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Pe linia ferată urinată de la 
Exploatarea minieră Comănețti 
a fost găsit, in stare de comă, 
minerul Vaslle Miron. Prezenta 
leziuni șl fracturi grace. Trans
portat la spital, după scurt timp, 
cu toate îngrijirile acordate, ci 
a încetat din viață. Accident ? 
Cercetările efectuate de către 
organele de urmărire penali nu 
bisau nici un dublu : era vorba 
de o crimă. In urma investigați
ilor întreprinse, a fost descoperit 
ți autorul ei: Aurel Miron, in 
virstă de 32 de ani, fiul victimei. 
El ifi maltratase tatăl, lovlndu-l 
cu un corp dur, și II transportase 
apoi pe calea ferată pentru a 
simula un accident de tren. Mb- 
bilul crimei ? „Tatăl meu era un 
om aspru. M-a bătut clnd eram 
mic ți a fost împotriva căsăto
riei mele. Nu-l mai puteam su
porta ți m-am răzbunat“ — a 
declarat A. M. la primele cerce
tări. Acum, pentru acest fapt, el 
va suferi consecințele legii.

Cine admite 
explicația ?

Un bloc de locuințe despicat In 
două ! Așa arată, la numai d- 
tava luni după co locatarii s-au 
mutat In el, blocul M Il-b 8/1, 
microralonul 7, din cartierul 
Drumul Taberei O crăpătură, 
ivită chiar la jumătatea sn, 3 
despărțit clădirea In două, fle
cara parte căpătlnd o înclinare 
primejdioasă. Alarmați pe bună 
dreptate, locatarii s-au adresat 
forurilor de resort (constructor, 
proiectant, O.C.L.P.P.). Situația 
impunea măsuri urgente. In loc 
să ie întreprindă Insă, cele trei 
unități, angajate lntr-un carusel 
al adreselor, au ajuns la 
cluzie cel puțin bizară :
blocul, deși s-a despărțit 
două, mărimea crăpături! se În
cadrează In limitele... admisibile. 
Dovadă —faptul că liftul șl in
stala1,lila funcționează normal ! 7 
Mline-poimline s-ar putea să 
auzim că este admisibil să se 
co.nsîrufecă chiar un bloc răs
turnat. Un caz de iresponsabili
tate ieșit din comun, pe care-I 
supunem atenției organelor In 
drept, sperlnd că acestea vor lua 
măsurile de rigoare.

o con
dei 

In

acelor obiective de care au mare șl 
curentă nevoie. Astfel, pentru anul 
1972, întreaga sumă realizată prin 
contribuție bănească a fost investita 
In lucrări de reparații șl' moderni
zări de străzi, extinderi de alimen
tări cu apă șl canolizâri. amenajări 
de zone verzi și parcuri de joacă 
pentru copil etc. Faptul că cetățenii 
au fost cei care au hotărit că pro
gramul adoptat exprimă propriile lor 
cerințe șl interese se reflecta și in 
modul concret in care n demarat a- 
pllcarea legii, o burta parte din lucră
rile hotărite fiind deja terminate 
(peste GOW mp de străzi au fost re
parați și modernizați, In unele car
tiere au apărut amenajări de locuri 
de joacă pentru copii etc.). ,

Rezultate asemănătoare s-au înre
gistrat, desigur, șl în alte localități 
din țară. Dar, în locul altor exem-

Dar, din păcate, nu paste tot unde 
era nevoie s-au făcut asemenea ana
lize șl corecturi. în ansamblu, ln o- 
pllcarea Legii 20 și-au făcut loc o 
serie de practici birocratice, adminis
trative, care au mers pină la denatu
rarea conținutului, pină la lncăl- 
carea prevederilor el. în planuri
le edilitare ale unor localități, pla
nuri menite a fi realizate prin con
tribuția populației, au apărut obiec
tive gigant, care necesită fonduri

dlcareo unei no! case a pionierilor ; 
la ’ Brașov pentru a construi o pis
cină acoperită (13 milioane), un club 
(0,7 milioane), Încă un patinoar artl- 

■ ficlDl (6,5 milioane). Mal mult, In
tr-un sector din Bucuroși! (secto
rul 1) exista chiar Intenția de a se 
construi un... hotel I în unele locuri 
s-a mers pe linia de a se construi, 
cu fondurile populației, chiar și com
plexe comerciale, garaje șl._ no! se
dii pentru consiliile populare I

tlnăr. Abla a Împlinit
18 ani.

Jar responsabilul 11
lasă singur ! Ce pUdl- 
sealfi ! Ziua e atit de

ginduri In cap șl 
fletul plumburiu,- 
tlnărul barman 
Constnntlnefxni a 
bufetul „T ‘ ■;
ziua de 11 decembrie 
1971. la ora 12,00, șl n 
plcciî lntr-un Local mal 
acătării, ca să mănlnco 
de prinz. A dat șl pe îa 
casierie, cu banii din 
vintărl, casierul nu era 
nici el la poa. l-a aștep
tat sau nu l-a , 
tat, a depus ori n-a de-' 
pus banii nu cunoaștem 
ex&cl cert e Insă că riț- 
m&wrseta nsupră-1 mal 
mult de 3M de lei. Din „ _
vînzârl. Cu el In buzunar, caro

os, la rlndu-i, partenerul 
■ . de joc, cel care-1 atrăsese
luai chenzina In ispită, era ia fei de 

. u,u.. W ( „.i. „a ,«, ,-u Bjrt»,, USUVUr-i-1 ;;uwsc, zur<1
m e‘? țorna !... Cu aceste ca dln.lmlmplare, Enclcă. ..borti. Indiferent dacă-ș 

al M sau din gestiune. 
„Nu-1 pling cu po ăștia — 

"^4.; X- J 
să pună la loc ce pierd. 
Lefter rămlnc".

cu su-
foarte CU-S4.7 ura.1 rlt.y3 uu u/r- ps±ng CU pt! UȘUU—
Aurel but ! Nici nu știu-de clnd Ișl ztoe Encică — știu el 
Închis n-am mal Jucat.»

.Ialomița” în Peste o Jumătate de 
oră zăvorau in urma lor 
ușile bufetului, Întorceau 
plăcuța cu „închis” călre 
strada i șl se retrăgeau In 
magazia din spate, dind 
dramul cubulejelor albe, 
cu puncte negre, ta zor
năie. Miza — douăzeci șl 
Cinci de ,!eL . jucuimv uo nurerc. uîi

— Potru-trel I — Clnd- efort minim — să rosto- 
patru ! — Ai cîșllgat ! ’ ‘ '

, sorii!

— Trel-unn I - Unu- • cade el in plasă...- /Aurel 
unu ! — Iar ? Se miră U- “ 
nărui’ Se miră, dar nu se 
lasă. Ce-șl zice vl : tre
buie să fio ____ ______
continuu. Legea ncuiHoa-

1 se-strecoară ideea cea 
mal slditoare. O alungă 
ca po o muscă, dar ideea 
revine. Obsedant. Va 
avea oare tăria să se eli
bereze de ea 7

Serala ANDOI^

..adăposturi pentru stațiile de auto
buze”.

Nu o nevoie, credem, să mal dăm 
șl alte exemple. Este clar că lntr-un 
mod la fel de formal s-a procedat ți 
In celelalte localități In care apar, ca 
expresie „a voinței obște!-, astfel 
de obiective» Or, In lege, so 
prevede că adunarea generala a 
cetățenilor trebuie să hotărască 
„lucrările propuse a se executa prin 
contribuția in bard șl în muncă**.

AutouUlarea
.calcule- 

_____ șl in 
muncă' nu după spiritul legii, d, 
In exclusivitate, după necesitățile u- 
nor astfel de lucrări. Așa s-a ajuns 
ca media contribuției obștești ta se a- 
prople In unde localități de cuantu
mul maxim stabilii de lege. Spre 
exemplu, in municipiul Brașov, me
dia contribuției bănești se ridică 
la.200 lei pe cap de familie; In Glur- 

u la 213 îei; In Slobozia la 222 lei; 
Orșova la 231 lei. Cum au fost 

xslblte asemenea exagerări 7 In
tr-un singur fei. în mecanismul de 
aplicare a legii au fost Ignorate mă
surile concrete de anollzare reală, 
gospodărească, a posibilităților exis
tente și a ctrințetor de prim Inte
res. în mod firesc., a’.li vo&imul con
tribuției in muncă, dt șl ol contri
buției in bani trebuiau stabilite, așa 
cum s-a procedat In multe localități, 
nu din birouri, cl In consultări 
directe eu cetățenii — fiindcă el t;lnt 
coi care plătesc șl tot el pot aprecia 
cd mal bine de ee au nevoie. Dacă 
s-ar fi procedat așa, dacă s-ar fl 
analizat ce lucrări pot fl executate 
prin muncă nccallficaUi șl ce lucrări 
trebuie executate prin muncă califi
cată și, In raport de volumul lor, 
s-ar fl stabilit caro materialo pot fi 
asigurate pe plan local și csnre nu, 
care lucrări pot fl atacate In prezent 
și csre mai tirzlu, ar fl fost evitate 
— fără îndoială — exagerările amin
tite.

Recent, conducerea supca-loară de 
partid și de stat a analizat toate a- 
cesle fenomene negative și a dat in
dicația ta se elaboreze norme precise 
pentru aplicarea unitară șl Judicioa
să a legii pe întreg teritoriul țării. 
Firește, aceasta va necesita rennall- 
zarea obiectivelor, reconsultarea ce
tățeni! or șl stabilirea unor măsuri 
polillco-tMrganlzalorlce care ta o»l- 
gure peste tot afirmarea voinței ob
ște!. a splriluLul gospodăresc șl a’ 
Inițiativei cetățenești.

în industria
locală

GALATI (Corespondentul 
„Sdntell-, T. Oaneea).. — Co
lectivul întreprinderii județene 
do industrie locală metal-chl- 
mie din Gulațl a obținut in a- 
cest an rezultate bune, acordlnd 
o atenție deosebită -acțiunii de 
ăutoutllore. .Printre ultimele 
rea'lzfirt de prestigiu se remarcă 
două noi mașini care contribuie 
la creșterea productivității mun
cii, la îmbunătățirea calității 
produselor șl la reducerea efor
tului fizic al nnincllorilor. Este; 
vorba de realizarea unei mașini 
automate pentru finisarea 
capsulelor din material plastic, 
a cărei productivitate alunge Ia ' 
30 OOO capsule pe schimb șl de; 
o altă mașină pentru îndreptat j 
aîrmă pină la 0 mm grosime, j 
care ușurează efortul fizic al f 
muncitorilor. Noile realizări ale! 
colectivului întreprinderii ju
dețene ‘de Industrie locală me- 
tal-chiml'e d'n Galați se înscriu 
In aria preocupărilor de dezvol
tare n bazei tehnice In vederea 
MtLsfacerli mal depline a cerin
țelor mereu cresclrde ale bene
ficiarilor pentru o gamă variată 
de produse de largă utilitate.

pic, .considerăm că e bine ta stăruim 
ol nsupra altor aspecte, deloc îmbu
curătoare. Este adevărat, in uncia 
locuri, organele locale de partid șl 
de stat nu corectat și perfecționat 
chiar pe parcurs propriul mod in 
care se trecuse la aplicarea legii. 
Putem cita o scrie de exemple care 
ne arată efi obiectivele inițiale — 
prea pretențioase, costisitoare și care 
nu răspund unor necesități Imediate 
— au fost restructurate. în orașul 
Tirgovlște. de pildă, s-a renunțat la- 
construirea unui teatru de vară : In 
județul Constanța — la construirea 
unul club de marc capacitate 
(Năvodari) ; in orașul Fălticeni — la 
teatrul de vară ; In Hunedoara — la 
bazinul de înot. : In Județul las! — la 
ștrandul din HIriău. Nimeni nu 
spune că respectivele obiective nu ar 
fi utile in flecare din aceste locali
tăți, dar cerințele șl posibilitățile ac
tuale reclamă rezolvarea altor pro
bleme, mult mat urgente, care vi
zează satisfacerea unor Interese de 
ordin general șl imediat ale popu
la tiei.

r

mari, capacitate da proiectare, de 
construcții șl cantități de materiale, 
de asemenea mari, șl care, practic, 
nu se pot executa declt intr-un 
timp mnl Îndelungat — ceea ce or 
face ca afectele !eg!i (respectiv Îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
populației) ta se resimtă cu intlr- 
zlere șl pentru o categorie restrinsă 
de oameni.

Edilii unor tocalltațl și-au propus 
să realizeze prin contribuita popu
lației nu lucrări de Interes obștesc 
Imediat, cl pretențioase „opere de 
urbanizare*, unelo chiar de lux. Cea 

.mal mare parte din Fondurile obținute 
de la populație au fost Îndreptate la 
Craiova (circa 5 milioane) pentru 
construirea unei piscine, a unul ci
nematograf și a două bazine de înot ; 
la Bacău (circa 5.5 milioane) pentru 
a construi un cinematograf panora
mic șl a participa cu o cota la rl-

Dacfl-i întrebi pe unii edili al aces
tor localități cum «j explică abdica
rea do la cerlnțelo reale alo popu
lației, afli cu surprindere că „aceas
ta a fost dorința obștel”. Dar 
lată cum o decurs o asemenea 
adunare a reprezentanților cetățeni
lor la- Bacău : s-au înscris la cuvlnt 
peste SO de persoane, dar au avut po
sibilitatea să vorbească numai 11 (a 
se reține că doar doi dintre vorbitori 
eu afirmat că poate ar fi bine „să sc 
construiască un cinematograf, dacă se 
demolează două-). După vot, celor
lalți cetățeni-11 s-a cerut să tacă pro
puneri In scris, rare „vor (1 ulterior 
Introduse In alanul do lucrări-. Prin 
această metodă formală o fost obți
nut „acordul” populației, fără a se 
studio cu atenție propunerile reale 
venite de la cetățeni.

■ aceștia 7 „Modernizări 
„construirea unor crose șl cămine- ;

în multe locuri, orientarea spre 
obiective care depășesc cerințele 
ci posibilitățile actuale de realizare 
a Împins la „forțarea- capacității 
de lucru a constructorilor. la 
deturnări de materiale și la neglija
rea unor obiective din planul de 
stat. Degeaba au încercat ceie două 
Întreprinderi de construcții speciali
zate In Investiții Industriale din Ju
dețul Brașov — I.C.I.M. și Trustul 
3 — să demonstreze că nu pot an
gaja lucrări pentru care nu nu asi
gurate materiale, căci 11 s-a replicat: 
„voi nu trăiți In orașul nostru, voi 
nu faceți economii 7“ Pină la urmă 
lucrările nu fost Începute pa răs
punderea..: nimănui. Este limpede că 
eforturile pe care le fac constructorii 
— de a gospodări Judicios materiale, 
de a face economii — nu pot fi „risi
pite- după bunul plac al unuia sau 
ol altuia dintre edilii locali.

Ce solicitau 
de străzi- ;

Rubricâ redoclalfi da i 
Dumitra TtRCOB 
Gheorgbe DAVID 
■i coroipondonlii „Scînfaii
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PREGĂTIT
însslinini tării 
rulării liecă 
dedai—--

®aăr ■
filatura de burțibâc din Baia Mare ........... .
esie inzestraiâ in proporjie de aproape 90 la sutâ cu uîilaje ți mațini moderne de 

romflneatcâ

joi 14 septembrie 1972

Din fabrici și institute,

condiționarea semințelor do Rriu, ro
tară șl orz, această acțiune ’mi s-a 
Încheiat — unitățile' agricole moi 
au de condițional cantități mari do 
semințe. Laboratorul pentru cont-o- 
lul semințelor u respins importante 
cantități de sămlhță: datorită lipsei
do puritate cri, insuficienței germi
native. Condiționarea semințelor ‘este 
mult Intlrzlată in cooperativele agri-

Nivelul recoltei de grlu din anul viitor depinde, în'foarte mare mă
sură, de operativitatea și exigența cu care se fac pregătirile In vederea 

ăril acestei culturi, de condițiile ce se creează in vederea exe- 
_____ „lec&rcl operațiuni la un nivel calitativ înalt. întrucit plnâ la 

| ; declanșarea semănatului a mal rămas puțin timp, iar ploile căzute In 
i ultimele zile îngreunează lucrările, este necesar ca organele de'partid 
I' șl agricole, conducerile unităților agricole să urgenteze pregătirile in 

vederea Insămlnțărllor. în toate unitățile agricole să fie luate măsuri 
pentru eliberarea și pregătirea corespunzătoare a terenului, asigurarea 
șl condiționarea semințelor, să se facă lotul pentru ca flecare bob de__ __________ ______ ___ ___ _ _ct_.
gria sâ fie pus tntr-un pat germinativ corespunzător. Iată concluziile cota din Curțețtt,. Orășeni, Pleșcani,

| unui rald-anchctă Întreprins in ----- ‘ ”----- " ......... ■

FOLOSIREA INTEGRALĂ
A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE

In Județul Bacău, cooperativele 
agricole vor Insămlnța cu griu, orz 
șl secară peste S0 OM hectare. La Di
recția generală a agriculturii județe
ne se apreciază că semănatul va În
cepe mai devreme cu circa 10 zlla 
fată dc ceilalți ani. tn unitățile agri
cole pregătirile slnt in toi. Pini In 
ziua de 12 septembrie a.c. in coope
rativele agricole au fost urato 2S (MM 
de hectare de teren, care vor fi In- 
sflmlnțatc in prima etapă. La coope
rativele agricole Llpova, Strugarl șl 
alte unități mecanizatorii lucrează la 
întreținerea arăturilor făcute Ln tim
pul verii. Odată cu pregătirea tere
nului o atenție deosebita se acordă 
asigurării semințelor șl aplicării în
grășămintelor chimice. Cooperativele 
agricole nu pregătit peste DO la suta 
din cantitatea de semințe necesare și 
au aplicat Îngrășăminte chimice po 
40 030 de hectare.

în multe u.nilăți s-au luat măsuri 
pentru a elibera cu prioritate terenu
rile destinate insămln țării griului. La 
cooperativa agricolă Săucești, de pil
dă, aule de țărani cooperatori lucrau 
la recoltatul cartofilor șl ta inslloza- 
rea porumbului de pe tarlalele ce 
vor fi Insămînțnte cu gria, iar me
canizatorii pregăteau terenul pentru 
semănat Inginerul Vaslle Munteanu, 
președintele unității, aflat In mijlo
cul mecanizatorilor ne-a spus : „în 
acest an vom semăna toata suprafa
ța cu grlu Ia tLmpui optim. Am orga
nizat bine recoltatul, in primul rind 
de pe suprafețele destinate culturii 
griului, a fost pregăUtă sămlnța pinii 
ta cel din urmă bob" șl s-au trimis. 
probe ta laborator. Peste 150 hectare 
de teren au 'ost fertilizata". Aceeași 
activitate intensă se Intilneșle șl la 
cooperativele agricole Sirieni. Păn- 
ccști, Tralan, Colonești. . La Glrleni, 2 
de pildă,'cooperatorii au Ieșit cu mic -’ 
cu mare ta recoltatul sfeclei _de za
hăr, iar în urma lor tractoriștii ară

de pildă, cooperatorii au_ ieșit cu mic'
.tis .urauv muwius „uu

hăr, ia- în urma lor tractoriștii 
terenul imediat .De asemenea, 
mlnța a 'fost selecționată’ șl s-a 
cercat puterea de germinație.

Județele Bivcâii» Botoșani și Mureș.

Se întîlnesc Însă și unități unde 
pregătirea campaniei de lnsămlnțări 
este lăsată pe planul al doilea. La 
cooperativele agricole Vulturenl, 

. Burdusad, Ungureni șl Odobestl, 
arăturile efectuate din vară nu slnt 
întreținute, din care cauză buruieni-

Puțureni, Mlleancn, HărieștJ și altele. 
Această situație impune ca, In cel 
mnl. scurt timp, direcția generală a 
agriculturii județene, consiliile de 
conducere ale cooperativelor să la 
măsuri pentru Înlăturarea deficien
țelor semnalate, astfel Incit Iniămln- 
țarea griului să se deaffișaare ln cele

Polrlv.it regulii ‘de a selecționa tema care rovina 
cel mul des ln scrisorile primite la redacție ln ul
tima vreme, reținem șl de aceasta dată, pentru 
dialogul nostru săplămlnal, una dintre problemelo 
majore șl ta ordinea zilei : folosirea integrală si cu 
eficiență economică sporită a tuturor capacităților 
de producție.

RAIDUL NOSTRU

ÎN JUDEȚELE BĂBu, 
BOTOȘANI Șl MUREȘ

le au crescut Ih voie șl, pe alocuri, 
fi nevoie, să se arc terenul din

In cooperativele agricole din jude
țul Botoșani, pină ta ziua de 12 sep
tembrie a.c. s-au executat ■ arături 
pentru InsSmlnțărlle de toamnă pe 
31359 hectare, ceea ce reprezintă 33 
1a sută din prevederi. La cooperati
va agricolă Bobuleș’.l, din cele. 500 
hectare cit se vor insămlnța cu grlu, 
mai mult de Jumătate slnt deja pre
gătite. Alte , 170 de hectare vor fl 
arate după recoltarea sfecicl dc zaliAr 
șl florll-soareluL Rezultate bune se 
Înregistrează șl ln cooperativele a- 

’ —’, Buccroa, IUIplr
Roma, Nlcșcnl,

va 
noii.

griroîe din Călărași, JBu 
ccnl, Santa Mare, 
Miorcanl și altele.

Dar ln județul Botoșani slnt șl 
unele cooperative, printre care cele 
din Vorona, Cindcștl și Dorohol, un
de-pregătirea, terenului se desfășoară 

..cu încetineală. în uneio cooperativa i ■” 
' agricole nici nu s-a' ihcKetat ellbfeîa- J 1 
rea terenurilor de pale. în ancheta 
noastră am IntflnU; și alta probleme 
care se cer - soluționate ln cel ’mal 
scurt timp. Deși s-a prevăzut ca plnâ 
ta 1 septembrie a.c. nă ro termine

țelor semnalate, 
ța rea griului șă 
mai bune condiții...

, în județul Mureș, pregătirile pen
tru însămințaroâ cerealelor de toam
nă se desfășoară. In general, ln con
diții bune, .dar. plnâ In ziua de 12 
septembrie cooperativele agricole au 
arat numai 18 la sulă.din suprafața 
destinata insămînțftrllor, da toamnă.

In cooperativele agricole trebuie să 
se acorde atenția cuvenită calității 
semințelor. La cooperativa agricolă 
Căpușu do Clmple, sămlnța de grlu, 
deși ln mod oficial n obținut buletin 
roșu, nu este selectată. Ce s-a Intim-, 
plat ? în urma sondajelor întreprinse 
s-h constatat că ‘nouă vagoane cu se
mințe nu âu ’ost condiționate ln mod 
corect. Asemenea situații se. Întîlnesc 
șl in cooperativele din Oroiu, Șoru 
NlrAjulul, Baltag șl altele, unde sâ- 
minia trimisă la taborator nu cores
punde din punct de vedere al puri
tății. Din cauza păstrării necorespun
zătoare a semințelor, ta cooperativa 
ațțricolă Gheorghe Doja procentul de 
germinație este do numai 83—87 ta 
sută.

Pentru bunul mers al lucrărilor de 
însămlnțare a cerealelor de toamnă, 
In flecare unitate agricolă trebuie 
urgentate șl încheiate grabnic pregă
tirile privind eliberarea terenului șl 
executarea arăturilor, verificarea stă
rii tehnice a semănătorilor, Instruirea 
mecanizatorilor și a cooperatorilor 
caro vor lucra la semănat, condițio
narea Întregii cantități de semințe, 
astfel Incit peste tot semănatul să se 
desfășoare ln bune condiții șl ta tlm- 
rputpptlm. . i i

Ghconjhe BAI.TA 
Nlcolae ZA.MFIRESCU 
Lorand DEAKI 
corespondenții- „Stinîeii"

ECONOMISIREA METALULUI
obiectiv principal al întrecerii

'• ■ ■ .. ' !■
de formare ta coji de 
bachelilfl la cilindrii

cire ai'compresoanejor
1 C 300, C 250 șl C 330, 

care s-a soldat cu o 
economie de 1,930 tone 
metal ; reprolectarea 
grupului motor GD 30 
ln varianta, antrenării 
cu șaibă de curea lată 
(economii de I ,KM 
tone metal) ; diver
sificarea eiectrorom- 
presorulul ECS k 1,5

Prin natura produc
ției ce o realizează „ , „
— motoare șl compre- cu aripioare de râ- 
sbare — urina noaștrft cire ai compresoarejor 
este-o mare consuma-1*1 <" smn r* 'wh «u P. Mi. 
toare de metal De n- 
ceea, In întrecerea 
pentru . realizarea sar
cinilor stabilite de 
Conferința Națională 
a partidului; acordăm 
o mnre atenție econo
misirii metalului, prin 
micșorarea consumu
rilor și reducerea 
pierderilor In procesul 
de fabricație. Ce ac
țiuni concrete «e În
treprind In acest scop? 
In primul semestru al 
anului ln curs, ln uzina 
noastră s-nu economi
sit 33,582 tone metal. 
Cu toate acestea, 1a o 
analiză mnl atenta s-a 
constatat că, In ace
lași timp," la turnătorie 
s-au risipit 19 tone de 
fonta, In amestecuri

zgură etc. Pentru ell- 

s-a hotărit ca In .a- 
censlă. secție să se â- 
plice măsuri pentru 
refoloslrea fontei. Me
talul se separă șl se 
revalorifică ln proce
sul dc turnare (zgura 
se mărunțește, nu se 
mal trimite sub for
mă de bolovani la lo
cul de umpluturi). In 
două luni, pe această 
cale s-au economisit 
20 tone metal, din 
care a-au confecționat 
20 tone "piese bune. curind o problemă ca-
iar pini la sflrșitui re ne-a dat multă bă-
anului se vor econo- ' ■■
miri 100 tone fontă. pentru care sails

Alte acțiuni slnt: țille reușitei slnt
reducerea adaosului atlt mal mari —
de prelucrare ! prin' spun®a tm
extinderea tehnologiei tin Barbu,

x-t;’’.V .‘iyi’Alr-ri s

La uzina „Policolor* din Capitals s-au-obținut buno rezultate în acțiunea do utilizare integrală a capadlfiților 
de producție. In secția de reactoare, de pildă, In luna august a.c. indicele de folosire a timpului do lucru al 

utilajelor s-a situat foarte------------ J _ -- — .—

/■

:oji de 
Uiâdrll

șef al uzinei. Mă re
fer la Introducerea re
parației în trepte ■— 
deocamdată 1a arborii 
cotiți, iar In viitor la 
cilindri -- prin refo- 
Joslrea unor repere u- 
zate ale produselor o- 
flatc tn exploatare. De 
pildă, arborii tint rec
tificați cu 0,5 mm sub 
cota nominală la pri
ma treaptă de repa
rație, cu 1 mm la a 
doua treapta ele., con

■ -- -• ■ • •- ■ ■ '

iWibS

w €QrG$pflnaeiiț!

de. formare arse, .In . 
zgură etc. Pentru eli
minarea pierderilor șl a-compresorului,B . faction!ndu-U-se șicu- ..... .. _ -j,.. ... ... xlnețl pe.măsură. Deci,

In per- .„.tn.kic să lucrăm un ar- 
___  . ....___ ■ bore nou, 11 rccondlțio- 

:A aplicarea gl a altor r.8m pe cel vechi,
măsuri, deosebit de e- ceea ce aduce anual o
ficlente, printre care economie de circa 10
debitarea laminatelor tone metal, precum șl
prin forfecare (econo- de manoperă,
mil 5 tone metal) șl Aduclnd 
organizarea unui ate- țlrl calitative produ-
lier de croire câmpie- selor uzinei, prolectan-
xă șl debitare’centra
lizată a tablelor (eco
nomii 23 tone metal).

— Am rezolvat de

Cl (economii de 1,600 
tone metal);
specUvă se preconizea-

măsurl, deosebit de e- ceea ce aduce anual o 
—- ----------- •*“ •*)

debitarea laminatelor tone metal, precum șl

I Îmbunătă
țiri calitative produ- 

' .--Tjlectan- 
țll contribuie direct șl 
la micșorarea ■ consu
mului de metal prin 
crearea de motoare 
care, 1a o putere ase
mănătoare, au greuta
te mult mai mică față 
de cele fabricate an
terior. Astfel, motorul 
Diesel D 4 arc'o greu- 

taglnerul 200 kg cît avea moto-

tale de cap, motiv
satisfac- ■

cu
....... ne ____ ____

tov. Constan- talc de CO kg, față de
. inginerul 2M kg cit avea moto-
C ■. ■'<-■ ' t‘l;! ■ ■ “ -• ț . . 'i ■ ■

LA UZINA DE DETERGENȚI TIMIȘOARA

iaularistic
GRUPULUI DECONDUCEREA

UZINE PENTRU UTILAJ MINIER DIN 
SATU-MARE DESPRE STILUL DE LU
CRU AL UNOR DIRECȚII DIN MI
NISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUC

ȚIILOR DE MAȘINI

y

rul vechi D 0 ; D 7 
are 160 kg, In timp ce 
D 15 avea 860 kg; i 
D 123 are 8-TO kg, față 
de D 110 — lipul 
vechi — care clnlăren 
1 500 kg.

In rlndurlle de mal 
sus am consemnat 
doar citeva din acțiu
nile întreprinse la u- 
zlnii „Timpuri noi" 
pentru folosirea judi
cioasă a metalului. 
Dar ocllvlialca In n- 
cest sens devine mereu 
mal cuprlnzfitoure. 
Din Inițiativa comite
tului de partid s-au 
întocmit chestionare la 
care nu răspuns nu
meroși aalartațl din 
uzină ; el . nu făcet 
circa 10'0 de propuneri 
de măsuri privind re
ducerea adaosului de 
prelucrare, perfecțio
narea unor procese 
tehnologice etc. O 
parte dintre nccrie 
pro pu n e rî" 'ș 1-ă u' ~ gfl Si t 
concretizare In planu
rile de măsuri tehnlco- 
organfzalorice, prin n- 
pllcarea cărora rezul
tatele vor fi șl mal 
bune.

Dolij DAVID, locjit- 
forul secretarului co
mitetului de partid, 
ing. Viorica DIACO
NII, Comol NE- 
DELCU, IScfituș me
canic și. Vosilo IO- 
NIȚA, redactor la 
ziarul de uzinâ, din 
grupul do cores
pondenți voluntari 
ai „Scînteii" de la 
„Timpuri noi"

PESTE 100 DE PRODUSE DE LARGĂ UTILITATE
.............................. : ■ ■

TIMIȘOARA (Corespondentul „Se! ateii",
Cezar Ioana).' - “ • '

La uzina de detergențl din Timișoara au 
fost realizate/ primele șarje dintr-un nou „_______
produs pentru emulsii bituminoase, produs pășit cifr 
care va contribui ta ridicarea calității ți re- țlnlnd-o i 
ztslențel 'astaltului șoselelor. Nomenclatorul • • • - 
de fabricație al Întreprinderii timișorene se 
va îmbogăți ~ 
ultima vreme dc specialiștii uzinei. Este vor- . .
ba, între altele, de noi tipuri de detergențl lumul livrărilor la export.

5
biodcgradabUÎ, pentru curățat covoare, faian
ță și sticlărie și dc o soluție antiaburire pen
tru parbrizele de mașini. In prezent, goma 
produselor purtlnd marca acestei uzine n de- 
~A"“ cifra 1C0, ponderea cea mai marc de- 

■ detergenții blodegradalSllI, care se 
fabrică numai aici. Anul ocesla, odată cu In- 

fabricațle al Întreprinderii timișorene se traren In funcțiune a unei moderne lnstata- 
Imbogățl cu alte noi produse elaborate in țll. care â sporit capacitatea de'producție a 

no de specialiștii uzinei. Este vor- uzinei cu aproape 50 ta sută, a crescut șl.vo-.

3'

■ » T '/-OK,,*

în cabinetul directorulu! ’general La acest sarvidu, 
al Grupului de uzine pentru utilaj 
minier din Satu-Mare (G.U.U.M.); 
au Intrat, nu dc mult — ta scurte 
intervale de timp — doi inspectori . . _ .
de ta Ministerul Indusiriel Con- plnâ ta șapte exemplare. Pe vre- 
strucțiilor de Mașini. Fiecare era ' mea fostelor direcții generale era 
in control, lntcresindu-se de soar- l_ _j-__ __ ‘ Z
ta realizării contractelor ceoi’.o- , tot, întreb ,i. ta cc-or. fi folosind, a- 
mlce. Directorul general a! grupu- rolo, la minister, otltea hlrtll î 
Iul, Ing. Vaslle-Cădar, dlnd relații *'■ ---- ***K
asupra problemei abordate nemi

__ _____ ... , șeful compar
timentului, L Andone, . ne-a apus 
cu amară Ironie : - ' ' " .

— Elaborăm sute de kilograme de 
rapoarte șl bilanțuri șl Încă In cinci

n&oarfi, scăpata ln vreun act elabo
rat de forul de resort, aparatul 
grupului la startul unei noi „cu rec 
a hlrUilor". Ne referim, de „"21, 
la calculul eronat al normei de 
consum de metal (s-a luav In cal
cul un „sub total" In loc de „tota
lul general") care anulează dlntr-un 
condei 34 milioane lei, echivalentul 
'cheltuielilor aferente consumului

Foralnd de 1a acest Imperativ, ing. Ioan Olteana, 
directorul Întreprinderii „Electromureș" din 
Tg. Mureș, ne scrie: „Realizarea planului 

nostru de producție pe semestrul II stă sub 
semnul Întrebării ln citeva ateliere. Nu putem 
folos! integral capacitățile do producție, une
le create cu utilaje din import, din cauza unei 

:V".::v... banalerefuzul uzinei ..Lnromet" din
București de o "ne onora comanda de materiale. 
Iată cum stau lucrurile : noi am emis urinei „La- 
romel"', în 26 iulie, o comandă pentru o anumită 
cantitate de țcaiă de cupru. Insă, în loc să primim 
contractul spre semnare (formele le înaintaserăm 
In timp util și legal)', ne sosește o adresă prin caro 
slntem anunțați că demersurile noastre slnt tar
dive. Considerăm neîntemclot refuzul din partea 
acestei uzine care, nici In semestrul I, nu șl-a ono
rat integral contractul Încheiat cu noi,. fapt pentru 
care l-am pretins plățile penalizatoare prevăzute do 
lege®.

Da, e cam încurcată ; s-ar părea că alei se plă
tește o poliță : „pentru că ne-ați penalizat, trecem 
comanda dv. actuală 'ln rubrica „tardive" șl, prin 
urmare — salutare* ! Cert este că despre încurcă
turile pe care le fac t tovarășii de la „Lnromet* ern 
mai scris, ceea ce demonstrează eă recentul coz nu 

feste deloc accidental. .Neonorarea unul contract hre 
efecte negative nu numai < la beneficiarul Imediat, 
în ..'căzui de față : pentru heprimlrea materialelor ln 
vrane; „Eleciromureș" va crea. 1a rindu-1, greutăți 
unuia dintre furnizorii săi principali (G.lIAM.B.- 
Cralova) ș.a.ra.d. Tată de ce Insistăm ca forul'de 
resort nl urinei „Laromel" — Ministerul Industriei 
Metalurgice — să Intervină autoritar neutrul ca 
perturbațla In producție, despre care aminteam ca 
fiind posibilă, &ă nu se petreacă. Slnt ln Joc lnte- 

. rose majore — nu o simplă retafie Intre unul șl 
dtuL i

< * “ lelor-economice .împiedică folosirea integrata ■ 
capă'cllăffl<yr.'de jM’odu<țțfe..,Jh^j.problema In discu
ție mal'âre și un alt aspect, semnalat. Intr-o am
plă scrisoare, dî către Mihai Călin, jurisconsult din 
Drobcta — Tr. Sever]n Rezumăm : ln 1937, in acest 
oraș a inlrnt In funcțiune o centrală electrică , de 
termoficare. Studiul tehnlco-economlc preciza i că 
această centrală va asigura energia termică 
necesară cartierelor noi KisselcH șl Crlhala, p-c- 
cum șl ix'nirn 8 Întreprinderi de stat șl coopera
tiste. Beneficiarul de investiție este Combinatul de 
exploatare șl Industrializare a lemnului. Dar lată că 
nici acum, în 1972, centrata respectivă nu a ajuns 
șă lucreze ta parametrii optimi; multe Instalații 
stau nefolosite. Motivul î Zlce-se că n-ar existai, 
consumatori. Autoritățile locale, municipalitatea,J au 
construit In cele două cartiere microcenvrale ter
mice proprii. Șl astfel — precizează semnatarul 
scrisorii — uzina respectivă nu este, practic, o uzi
nă termoelectrică, cl numai termică, avlnd ca be
neficiari' doar clnd unități economice de stat1 șl 
cooperatiste. „Pentru n face față amortizărilor de 
utilaje ule centralei, se lucuseuză un preț de con
sum de patru ori mal mare față de cel republican. 
Citeva întrebări se Impun categoric : De ce consi
liul popiilar municipal nu a respectat H.C.M. privi
toare ln racordarea celor două cartiere la centrata 
termoencrgetlcă în cauză ? De ce s-a aprobai finan
țarea construirii celor două mlcrocentrale ln car- 
t:crel? noi ale otajulul?. Șl încă o Întrebare: In 
baza cărei rațiuni, combinatul dc celuloză și hîrlio 
a mal construit ți el o uzină- lermocnergctlcâ la cl- 
teva sute de metri de cealaltă, Incomplet folosită 7 
Ambele uzine stat la fel de mari și au (scriptic) 
același parametri dc funcționare. Nu oale păcat do 
munca mnterlnllzală In mijloacele fixe Imobilizate 
ți â căror valoare este de ordinul zecilor de mi
lioane' ? — conchide semnatarul.

Intr-adevăr, chestiunea este serioasă. O anchetă • 
heceMTă. Atlt pentru a se constata cine șl cum a 
avizat construirea acestor obiective, cit și. pentru 
— mal ales pentru — a putea hotărî ce facem acum 
cu ele, ce destinație pot avea, pentru folosirea lor 
la Întreaga capacitate.

Am lăsat ta urmă o scrisoare de o rară frumu
sețe, după cum veți putea constata și dv. 

. Este semnată dc Ing. Visile Catană, de ta Fa
brica de cabluri șl materiale electro-Izolau te Bucu
rești. lat-o : „Sunuita redacție, ani avut ln viață 
multa satisfacții, dar cea mâi deplină o trăiesc azi, 
constațind că ml-am îndeplinit cu mult, cu foarte 
mult timp Înainte, angajamentul personal asumat 
in producție. Pe scurt : m-am angajat să realizez 
o economie care ita echivaleze cu salariul cc-1 voi 
primi pînfi In anul clnd voi fi pensionnt, adică 
E&J 000 lei. în acest srop, am realizat multe inovații 
caro se alta azi unele în tăza de studiu, allelc ln 
experimentare. Uiia insă elaborată Împreună cu 
un colectiv n trecut cu succes, azi, examenul expe
rimentării. Este vorba de invenția privind „mări
rea productivității muncii ta mașinile de marcat 
conductori cu izolație din poiiclorură do vinii pen
tru cablurllo telefonice". Am reușit să ridicăm 
aceasta productivitate cu CD—83 ta suta. Inovația 
se aplică ta toate: cele 0 ^mașini din dotarea secției, 
ceea ce (ace să crească sensibil rapacitatea produc
tivă. Prcvflzușerâm ca In noua etapă de dezvolta
re n secției să" aducem, din import, Încă 6 mașini, 

Unsfi acum vom renunța, fjruște, 1a ele, problema 
fiind rezolvata pe calea efortului propriu (prin Ino
vația amintita) reallzlndu-se, totodată, o economie 
de. aproximativ 300 TOS lei valută. M-am adresat 
redacției nu,cu intenția dc a se publica aceasta scri
soare. Dar nu m-am putut abține să nu fac cunos
cut partidului nostru, al cărui membru sini, că 
mi-um respectat angajamentul personal, ca dovadă 

'a dragostei șl respectului cc 1-1 port. Cu mult [as
pect șl stimă pentru redacția dv., Ing. Vaslle Ca- 
tană“. l

La o .asemenea caldă scrisoare nu se mal poate 
adăuga olmlc. Doar Bă urăm semnatarului noi șl 
mari succese în anii ce vin. Șl, poate, de mențio
nat un gind care ne încearcă :■ dacă toți inginerii ar 
proceda asemenea ing. Verile Catanfi

Ștefan ZIDĂR1ȚA

nitaister-centrală nu • slnt, după 
părerea men, suficient dezbine in- 

referlm, de pildă, sușite de către toate organismele 
forului de resort. Tutela mărunta 
va persista atlta vreme cit anu? 
mite direcții și servicii din ■ minis
ter nu vor Înțelege că > menirea 
lor este să se ocupe de proble
mele majore, de concepție, In 
coordonarea activității, tn elabora
rea liniilor de dezvoltare ln per
spectivă. Or, In momentul do față 
siriiem antrenați in discuții cu n- 
ceste direcții pe probleme curente, 
ca prednrea unul utilaj către un 

__      ... anumit beneficiar. In loc ca ase- 
ccrix este dublat și concurat, In- menea aspecte să cadă. In satdna

■ deaproape, de cel ol rapoartelor centralelor cointeresate, furnizoare
ce . trebuie prezentate, ,,dc urgen-

'Milo, nouă, (actorilor de conducere din 
Fllip, șeful serviciului producție 
din cadrul grupului, ne-a furni
zat tlteva date care ilustrează

------- ...........11. „J 
Lie umană, generată da rmxta- 
e deficitare de informare

Iul """

cîe met
' ________ „

poate face nimic" (verdictul minis
terului), se pare că grupul nu va

do ajuns un stagur exemplar. _ Mă

ații Ni se pun In* față citeva- dosare de metal, în o producție de 128 ml- 
lij-. voluminoase. Printre ele,, o vâslă llonno lo!. Șl cum „nu se mal 
ul-y’ lucrare cu zeci de rubrici șl mil de

cifre privind analiza critică a pre-
loclt, și-a exprimat vădita nemuî- .
turnire față de excesivul Ivolum dej .. . .,---- - „ .
rapoarte șl Informații ’ prelins do -tulul de cost pe cincinalul în curs, realiza ln acest an integral prețul
forul de resort. „Nu e tema ncas- întocmită și „Îmbunătățită", de trei de cost planificat
tră — au replicat inspectorii — ' 
noi slntem cu 'contractele^* ' ' "

— Vedeți — ne^a relatat ulterior 
directorul general al grupului — așa, 
ml se răspunde de obicei: „Nu e 
tema noastră", tar noi scriem șl 
tot scriam fel de tal de jituațli, 
plerzJndu-ne astfel mal. mult de 
Jumătate din timpul de muncă ln 
dauna soluționării problemelor 
hotărltoarc ale producției, ale

_____________________  . , cos* nîanlfic >.,c.w-r.--.■,« ,».
' ori, după alte și alte ^indicații de Dar sistemul informărilor ln

■ sus", sau In- urma-mai multor ■ 
deplasări 1a București.

— Ultima variantă — a.conți- ... - -----------------------. „— —
nitat I. Andone — nu. este ,dorit o ță", de către delegații grupul
revanlre la prima variantă. cu nl-, chemați, la Bucureșt!. Ing. Vosl

-.mic folositoare forului de rerort ‘ 2 . ’
.—"după splnta mea. O mare parte din cadrul grupului, ne-a fuml- 
dln cifrele :are nl s-au cerut au zat tlteva date care Ilustrează
fost cuprinse șl ln «tarea de seamă ‘ elocvent risipa mare de timp • șl

. pc caro noi am trimis-o ta timp , .energie umană, generată de mooo-
reaiîzădi planului șl angajămen- mlnlitcrulul. Htățîle deficitare de informare

— Iată ți o situație care are poate practicate de forul de resort:
caracter de „unicat", dar demon- — tn 1971, directorii grupului, nu 

___ __ ___ ____ _ gtrează, cel puțin, lipsă de serlo- efectuat la minister 81 ae deplasări,
.labirintul"! situații- zitale din partea color care au tar șefii de servirii și alto, ratego-

...___    minister, creat-o. Direcția plan ți dezvoltare ril de tatartațl eu funcții mal' mari
care imobilizează un mare număr din minister a solicitat grupului, S27 deplasări (costul total al. căr fn™..in(p Nicniae.................... - ■ anul, trecut,'o. ai- istoriilor: peste W mil lei), care formulate dc tovaiășul Nirolae 

însumează 1500 rilefom lucrătoare. Ceaușescu ta recenta consfătuire
;Aceasta Înseamnă că un director și do lucru da la C.C. al P.C.R., sa
alte dnd cadre de răspundere, ' yo- Înlătura asemenea deficiențe,
practic, nu șf-au exercitat un ■ ah Bc vor perfecționa nelntlrzlab ra-

In’.rcg atribuțiile ce le revin ln 
cadrul grupuluL

Reluăm discuția cu directorul 
general al G.U.U.M., Vaslle Cădar.

— Indicațiile clare ale condu
cerii .partidului nostru In dome--* 
nlul perfecționării șl. Implicit, al

toîor. ■ j ■
Pentru argumentare, 1 Interlo

cutorul ne-a invitat la o in-.
curatune In „labirintul ——
lor scriptice, cerute de minister, 
care Imobilizează un mare număr '__ ________ t_r_ .
de specialiști al grupului. Primul |n decembrie enul „trecut, o. si- . 
popas 11 facem la țeful serviciului tunțle privind defalcarea eheituie- 
ftnanctar, Adrian Hebe, care ne-a iilor „service". Situația , respectivă 
relatat : a fost întocmită șl - expediată ln

— In ce mă privește, pot să fîu Ianuarie a.c., pentru ca. după clnd ’ 
bucuros că am smuls o t„victorie" ■ luni, același document. b&. fie din 
de ta forul nostru de resort In . nou cerut, printr-o adresă .din B 

mal (semnată de ing. R. Muscnn 
și V. Răutu), Intrudt de soarta 
prime! hlrtii nu ie mal ștta nimic.

Nu rare rint jazurile clnd, Jlr.tr-o 
«itrplă greșeală, o cifru eronată, bu-

r

o, „victorie" - luni, același document• sâ. fie din 
.. 15 B«» *- ~r» £5 *ne5 zSIts * fi

urma Insistențelor mele, nu ml se mal .(semnată de inj 
mai pretind confirmări decndale In, 
acria, ta informările telefonice. Să 
vedeți. Insă, ce minunății se petrec 
ta serviciul preț de cost

lj,

si beneficiare ale utilajelor respec
tive. Este timpul să nl se acorda 

cadrul centralelor, mal mult credit 
pentru rezolvarea problemelor con
ducerii fi planificării muncii. A- 
ceasta presupune o reducere sub
stanțială a volumului dp informări 
pretinse prin tot telul de formu
lare complicate (numai statul de 
plată ore M de rubrici).

Am deplina convingere că, prin 
aplicarea hotărlrilor Conferinței

*■ porturile de lucru dintre ministere 
și centralele industriale In folosul 
producției, al economiei naționale.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Sdnleii*

Polrlv.it
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LUMINOASE ALE POPORULUI
■ . . i . ...... ■■ ți

cepul in 1940 și continuat în ultimii 
tai ani de viață (Din copilărie. File 
din cartea naturii, 1958—1939) o con
fesiune lirică, Împletind motlvae 
„drumului" șl al „întoarceri!" Ia țăr
mul satului,’ ca In un refugiu Înde
lung căutat, constiiufe opera sa cea 
mal realizată artistic. Finețea dese
nului, frăgezimea CTomaticU și a pei
sajelor, puritatea sentimentelor, do
minate de candoarea „descoperirii" 
dimensiunilor-vieții‘ți naturii-ou aici 
o vibrație lirică eliberata de orice; re
ziduuri moraliste or! romanțioase. 
Fibra epică șl propensiunea pentru 
Eurprinderoa dramatismului existen
țe! concurează. îndeaproape această 
atitudine contempiâjlvfi. în clieva 63 
pere de o aspră ținută, ca Jandar
mul, Faraonii, Strigoiul.

Ion Agârblooanu a fost o conștiin
ța care s-a identificat cu marile.as
pirații sociale șl naționale ăîe Româ-r 
nl«i : ei le-a tradus In lumea artei 
într-un monument epic de vastă în
tindere și de' cuprlnzătcfare sensuri.' 
Prezent In viața literară de ne Ia 
13® ci pita ta zilele nctastre."îfatad 
în urma șa o difăiluminoata de clil- 
purl ăl©; trecutului. Intens preocupat 
de soarta celor mulțl, dintre care ș-a 
Ivit, prozatorul ardelean B-a Integrat 
rlnd pe rind eurențelo- , de„ Idei, ce 
animau veacul, sensibil* la soluțiile 
progresului. saluUnd cu sinceră apro
bare tot ceea ca revoluția socialista 
Infăptula In România postbelică.

Continuator,, al unei tradiții 
te, autohtone.' urmlnd' linia'' prozei 
lui loan Slavici, deschizător de dram 
al prozei ’u! Livlu Rebreanu șP Pa
vel Dan. el; s-a afirmat de timpuriu 
<st tin mare șl plin de laratee poves
titor.' într-o epocă ''nu 'tocmai favo-' ‘ 
rabliă prozei 1 
s-a încumetat;.. ....  .. .... ...
pretențioase ale romanului, cu^scopul 
mărturisit de a furniza un docu
ment despre viața socială și frâmin- 
târUe el, așa cum. ele se Imprtata la ' 
conștiința zecilor de eroi a! tal, re.- 
c-utați din toate mediile lumi! . ro
mânești contemporane. Dacâ nu ta- 
to’.deauna a reușit -să realizeze, po 
aceasta calo opere jdurahlte. uneia 
îlind atinse, cum se; lntimplă, de o 
anumită desuetudine, el lata .totuși 
un-număr Impresionant de povestiri 
antologice; un roman de solidita
tea Arhanghelilor, încercări satirice 
semnificative șl inogajatele Amintiri. 
S-au rostit despre ■ opera oa opinii 
critico extrem de .diverse, reductibile 
desigur la un numitor comun, cuc! 
marile autorități literare ‘-au recu
noscut incontestablje merite, chiar 
dnd formularea unor rezerve, de di
ferite nuanțe n-a lipsit. Locul său «n 
dezvoltarea prozei naționale ne a- 
parc mal bine fixat osturi. O per
spectivă asupra întregii creații no 
dezvăluie acum mobilitatea na spiri
tuală. capacitatea creatorului de a re
flecta o problematică In continufi 
prefacere, așa cum neliniștitul ori
zont al vieții sociale i-o scotea . Ia 
iveală. Că, sentimental, el rămtaea 
atașat de o zonă a atabilitâțllor pa- 

, irtarhale (cum ciclul Amintirilor oa- 
ralâ) aceasta nu-l reduce ințeffsul 
rntru fejKmsenul prezent,, ha chior 

conferă un eo! de luciditate <?! pre
cizie critică a desenului. Sinuoasă, 
deloc staționară, viziunea Iul Agârbî- ' 
ceanu Înscrie un cerc a cărui circum
ferință o Închide, la capătul e t®hd 
uecenl! do strădanii literare șl. opt 
decenii de viață, cu un Imr. închina* 
existenței umane. ' purității copilă
riei, virtuților Innlicnabîle. naturii 
externe, văzută ca un ritr.bol ăl 
creației Înseși. »?a cum ca renaște 
la tulburătoarea aventură a aae- 
tlmpurtio'r.

Agârbiccănu faca parte din fâml- 
lia artistici n î'Jl Creangă ri Emînec- 
c’j, a lui Grtgorescu și .Aiecsahdri, a 
iu! îon Plilat și Galactica, a lu'. Voî- 
culercu șl Dumitru Ghlață. adică n 
tuturor celor co.au p-ta In a-t.a lor. 
mal presus de orice, pasiunea con
cretului, sentimentul.. Înalț, al vieții,, 
desfătarea curați oferită. de»cromar 
tfca, pîenltudlnca,. farmecul lumtî^., 
noastre. O

corative, ci purtătoare. In fprțdj ■’ a 
unei ffiozofl! 
titudlșe,- o 
mancnțel;
conștiința ■ 
riadul

Unul dir.tre reprezentanții iluștri al roasă în'memorie a flagelului (Stana, 
din 1929, mai ales). Scriitorul trăleș- 
te, de altfel, direct aventura acelor 

trupele române, refugilndu-se la 
Moldova ; participă la suferințele ce
lor mulțl, dar . șl la lupta politică pen
tru unire. U va Intlmplraa, așadar, cu 
eațuzlasm legitim actul Istoric din 
1918 șl se va avlpta, o dată Întors la 
Sibiu, apoi la Cluj, Intr-o activitate 
multilaterală, politțcă, ziaristică și 
culturală, în cadrele „Astrel"' sau ca 
director al unor publicații ardelene 
ca „Transilvania" (piuă In 1939) șl 
„Tribuna" clujeană (1938—1 MO).J E-

-J / "i ' 
La S0 dei am 

de la nașterea hi
■

l©n Agârbiceanu

scrlsului romflnese, stins din viață In 
1IH3, a- fi-împlinit In acest se'ptem- • _, „„ ___ _
brie .de aur nouăzeci de anL Venit In ani : el ®e retrage In 1918 împreună
literatură o dată cu O. Goga, In-a- cu f------ .
celașl cerc al „Luceafărului" buda- 
pestan, .imlndot aduceau suflul unei 
ario'profund angajate In-slujba Idea
lului de justiție socială șl națională. 
Agârb’ceanu era originar din Cena- 
dea Blajului, studiase In cetatea’șco- ____ , „
Iilor de la confluența Tîmavclor, .apoi multăaterală, 
la Budaptata, urmlnd teologia și fi- .. .. .
lologia clasică.

Angrenat In mișcarea politică șl 
culturală a românilor ardelen!. da- 
ducea lh proza hai (debutează i,lh ' 
1903 cu volumsil" De Ia țară) o viziu
ne realistă, uneori dramatică, alteori ■ 
colorată Urle, evocator, întotdeauna 
fidelă unei mișcări sentimentale și 
ideologice umaniste. Experiența șe
derii sala printre Moții din Apuseni, 
unde tradiția legendară a luptelor do 
la 18.3 mai ora, puternică,? vie; ■ des
coperirea treptată a dimensiunilor 
existenței sale, eu cortegiul ei de ne
dreptăți și mutilări de tot felul, l.n 
cadrele imperiului auătro-ungar ~ ;.i, 
mal tlndu. In România burgheză, 
conferă operei — In'volume succesl-

■S

conivra operei —\ in -volume' succesl- r . ......
va: în întuneric, Două Iubiri, în cta- pocă fecundă, căci setea lui dc crea-
sa cultă, -Chipuri de ceară, Arhan- țle îmbogățește in acri ani opera sa
gheUl, SectaurlI șjl — un-accent cri- ’ ' J
tic plin de forță protestatară. PInă rind, cn viziune lucida a realităților,
la primul război mondial, mal ales eu romanul satiric Sectarii (10®3).
In povestirile de mici,-proporții, dl- m ’ ‘ " -
menslunea tragicului' existenței re
flecți o participare programatic a- 
sumată la viața grea a țărănimii., Ca
drul mal larg al romanului, câre-1 a- 
trege eu insistenta după 1012. 11 va 
da posibilitatea sâ asocieze și desti
nul altor categorii sociale, de la for
marea unei burghezii naționale rapa
ce plnă la soarta muncitorilor, băicșl 
In minele (fe aur din Apuseni sau 
Erotetari Industriali, a căror trezire

t o conștiință de luptă o Va ur
mări In ampla povestire Vadurile, 
vîniurile, apărută postum.

între 1914—-1010. scriitorul, e mar
torul Îndurerat al evenimentelor pri
mei conflagrații ' mondiale, consem
nata in schițe M povestiri scrise sub 
Impresia Imediată a faptelor aau In 
nuvele ce ateștă^pefristența. ..dure-

cu noi șederi semnificative, culmi- 
nînd, ca viziune lucidă a realităților.

Proza Iul se încarcă acum ei ob
servarea dezamăgită a lumi! interbe- 
Iice, In sinul căreia d denunță a- 
parițla unor simptome îngrijorătoare.

Meditația estetică realistă expri
mată In Mărturisirile din 1032. 11a- 
șează alături de marii săi colegi' de 
generație, Intru apărarea consonantă 
a valorilor umaniste grav amenința
te de fascismul atentator. Scrisul 
Iul evolua In acei arii în direcția 
unei proze simbolice, concurată în
deaproape de o voce opusă, acidă, 
sarcastici uneori, cultlvfad grotescul 
și caricaturalul, lulnd atitudini cri
tice manifeste In PăscăJierul, Răbo
jul Iui Sf. Petru, Sectarii ș.a. Filo
nul satiric popular din asemenea 
creații Împrumuta o prospețime nouă 
și o savoare Inedită prozei eale. 
După cum, în ciclul Amintirilor, !n-

.‘7 1

__

tpocă - 'nu ‘tocmai favo-‘ ‘ ■ 
de largă respirație, el

să sondeze teritoriile-

a furniza un docu-

Io inptf isiiui nou an t sttfii;
Sălile Universității populara bucureștene cunosc fn aceste zile 

momente de maximă animație. în săptăminlle râmase pini ‘ ~
chlderea oficiata a careurilor, viitorii „elevi", față in față 
iectele de program, iți completează formularele de înscriere. î 
oprit, alături de"ei,.in fața panourilor mari care informează c __
ffirueturil noului .an de. InvățȘmini. Jțmpresta dominanta, este aceea. :, 
că, mal mult decll orieînd, in anul școlar 1972—1973, cursurile ee

- ■ • sjssassa 
treeaft, ale recentei Conleriiițe Național®- Paralel eu acesta, un Loc im- 
portant îl ocupă și disciplinele tehnice, cele care I?1 propun să ofere 
un sprijin nemijlocit salariațllor din noile ramuri Industriale ale 
Capitalei. Despre toate aceste noutăți, despre '•iraetiira generală a 
cursurilor, am solicitat amănunte tovi - - - - - -
rect oare a Universității populare

— Răspunzlnd sar- flezvoltriw î 
dnllor trasate de Con- ri prffilei 
ferința I" __ II _
partidului din iulie 
1972, consul ti iul o
serie de specialiști, 
un- mare număr de 
curșahți — oameni ai 
muncii din întreprin
derile si iMtituțllle 
Capitalei — 'Universi
tatea ' ' ”

BKcșțț
programul de invățâ- 

' mint pentru anul
1972/1973. Trăsătura sa 
dominantă o consti
tuie orientarea activi
tății cu 
rentă câtre 
IMilitico-kicologică și

niomenie de inaximi animație.- în săptărainlle râmase pin2. In dea- 
. cu pro- 
£ Ne-am

i'

I

I

'Sr'

i

s 
j

<
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Un veac de legendă... Cu 
asemenea cuvinte ar putea 
R-definiiA posteritatea Tan
cului/ a «sroulul care'ca In
trat In cirrtec, în . legendă' 

:■—'..coz .< ras-'i r—. Încă !:i 
tâmpul’ vfețU. Ducirsd mai 
departe, prin ©ecoii, desti
nul lui Horea, lancu se va 
adăuga personajelor-slmbol 
ale lupte: pentru -Wtartate, 
dreptate șl adevăr. Viața 
dramatică, <T!i;i<.'■.o~.il dez- 
nod ămln î aî c,.<— ce re

rild’n rațiune dar, mal ales/ 
pilda faptelor șl glodurilor 
sale~'EU’- fertlKza-tv Im cim- 
pla eternă a versului, ne
murind —- pentru vlltod- 
m'e'. ■— pe ce! os a fost un 
mare', orn' al timpului său.' 
„Veacului de; legendă", edi
turile 'noastre; II aduc nu
meroase j! patetice1 omaglL 
Istoricul Ștefan Pascu pu
blică c!h editura '„Meri
diane* o exemplară evo
care. . .LIVRAM IANCU". 
Imagini evocatoare, din 
care se .desprinde, statuară, 

figura de luminat, -pa
triot, dau substanță șl vl- 
brdțle cârțU lui Alexandra 
Hodoș, ăFO CURELE DE PE 
CULME”, tipărită la edi
tura» „Mlnerve". După cum 
inițiativa editurii „Dacia" 
,de b. tipări. Întreagacones-’ 
pondență a hil Avram lan
cu (AVRAM IANCU — 
scrisori) ?! texte cu carac
ter memortallstlc dedicate 
aceluiași (AVRAM IANCU 
ÎN MEMORIALISTICA) 
sânt 'nu’ numai expresia 
unul îndreptățit omagiu, d 
șl lucrări de fundamentală 
valoare științifică, docu
mentată.

în mod firesc,. Ir.'.re căr
țile- omagiale, poezia și-a 
făcu', auzit distinct glasul. 
Vom remarca antologia de' 
vdrsur! „FLUIERUL 1AN-

un adevărat itinerar liric 
în conștiința celor ce au 
vlețuit In cele zece decenii 
cite s-au scurs de la moar
tea Iul Avram lancu. Re- 
dtlm cu emoție poezii 
populare, î pe (fare Ie pur
tăm ca pe niște nestemate 
In adincurlle simțirii. Re- 
descoperlm. stmptritătoa, ad- 

“ .mirațl^î Iscusit mărturisită :
„Pe. dealul Fcle.icuiui / 
Merg . cariile îanculul, / Cu 
bol . cu coarne de-ovăz
Domn ca lâncu nu s-n dru rătăcește, / lancn, craiul

Jăratec, / ■ privegheata de 
stejarul care-a sărutat fur
tună",' Iar plopii vor avea 
staturile, „asemeni celui 
care-a fost odată / Crăișo- 
rril, braț de fulger, munțl- 

■ lor șl lobăgimll, / lancu cu 
tolagui-flulcr / Inimi des- 
picînd, de piatră". Al. An- 
drițolu li va,picta pe moți 
■" ■' imp al Islo-

asupra

—Je comuj 
ului din noler

re sirnerara generală a 
ADELA-DINESCU, dl- 

I „.. ,, ; ■

— Ce m-dstiri a;i în
treprins" pentru cc 
la asemenea cursuri, 
care prciupun un c- 
numit nivel de cur.oț- 
tinfe prealabil, , rd » 
participe dt irffli mulfl 
din specialiștii intere- 
ta;i din Capitală ?

— în programarea 
cursurilor și ciclurilor 
am pornit, ca și In tre
cut, de la cerințele 
reale ale colectivității 
pe care o avem ta ve
dere, de la cercetarea 
realității prin anchete 
sociologice, sondaje de 
opinii, pentru a fun
damenta științific ac
țiunea de difuzare a 
științei' șl culturii In 
rindurile celor mal

, . iiîul culturii generhle cetățeni ai Capitalei.
P'3*111,1”* au fost, introduse nu- ■ In imediata noastră

meroase clclurl de ax- atenție s-au aflat cel
puneri solicitate în- angajați nemijlocit în

In&i de toate cate-

s tovarășei 
București :

Tinerelul 
--------„ilemele lumii 

Națională a contenip.irane ; Repe
re ale unul cincinal 
1971—1975 etc. Mal 
mult dedt altădată,, 
vom căuta ca toata 
aceste cursuri să fie, 
așa cum pa bună 
dreptate s-a subliniat 
fa documentele de

populară Uutti- partid, dezbateri co- tematice din acest an- 
și-a definitivat lâctive, creatoare în- '* - '

tro specialiști si mi
liție. modali lăți Inedi
te de a convinge, de 
a educa.

-— Ce curzuri noi,
preponde- față de anul trecut, cu 

1 educația /ost inscribe in pro~
jjxjubivu-iuuuloglcă și pram ?
dezvoltarea conștiinței ?îurllVul cursuri-
moral-cefâțeneștii câ- ior 5j felurilor tema-
tre perfecționarea pro- a crggcut cu a- _______
fesîonalâ a cursanți- proape 30. fn dome- diversificata cercuri do

Structura l.---------
de învâțămlnt cuprin
de 103 cursuri șl el- puneri solicitate in- angajați nemijlocit în 
cluri ■tematice, dintre nutent de organizații- procesul de producție, 

13 de cultura iede tineret, frecvent tineri de toate cate- 
: insist tiicluse printre prefe- goriile. Pentru cunoaș-

asupra acestora din rințe pe chestionarele tarea reală a nevoilor 
urmă, deoarece. Intro- (jșfuxaie. Astfel, pot 1 ' ------- -'-J —■
duse In ultimii ani, : Probleme de fl-
ele și-au dțtlgut re- loEone o civilizației

unul contemporanei Din is-
??e’ torlB gîndiril politice

-- - , în România; Inirodu-
glnerl, cconoml&U. ca- eerei In antropologia
dre didactice).^ In mo- jjtorică; Statutul omu- «... . ^njținnporan, gg

cunoaștem legile ță
rii ; Forumul pedago
gie ele.

în ce privește per
fecționarea . profesio
nală, B-a lărgit sfera 
cursurilor cu profil 
Științific și tehnic de 
specialitate șl a celor 
cu finalitate practica. 
In arest fel. dorim sâ 
contribuim, alături de 
celelalte forme de !n- 
vățămlnt. la îndepli
nirea programidul na
țional de perfecționa
re a specialiștilor, o- 
biectlv stabilit de

care J _
profesională ; i 
asupra acestora din

- 'S V- «a—
duse în ultirnH ani, dta . probleme de fl-
pcde adeziunea 
mare număr do _ri_ 
clallștl (tehnicieni, fa-

mentul de față, cursu
rile de cultură profe
sională se află pe. vi
nul din locurile frun
tașe fa ceea ce priveș
te numărul de solici
tări. Printre ele, cu 
un marc Interes ::lnt 

■ urmărite cursurile de 
Econometric ; Teoria- 
stocurilor ; Statistică 
matematică : Știința
conducerii ■.! organi
zării producției etc.

Organizate fa cola
borare cu ministere șl 
Institute dc cercetări, 
prin programa ce ș!-o 
propun, acestea râs- ___
pund unor neccslt&U Congrcsurăl X-lea al 
d.e p c-«- discutat șl Aft. ganlzartele producției, oferind C{)ilfwinț,a Națională ’ 
celor ce le frecvente»- a PbCX falie
ză un volum de cu- J07X prSntj.e 
noșllnțe cuprlnrator, r[ffa apgmte n-
o Informațlo JțoW.. mlntesc : Teoria sis

temelor șl elbetneU- 
ca î Marketing ; Me- 
iodologla elaborării
_ ■„ ; ■ Esteti
că Industrială.

metodic șl riguros 
prezentatil

Programul Unlver- iouoiokib ■■
BltfițU populare relevă prijgn&efor J Esteti
ci faPlul că dezbate- Jhduslrială. rea inwr probleme de . • _ t
educație politică' șl în grupa luărilor 
cetățeneascâ . const!- f» 1C?!®
tule o permanentă tradiționale (televiziu- 
prln prezența unor !1-. radio, desen ten- 
dlscipllne ■ ea : Istoria 
Partidului Comunist
Român șl a mișcării

ri intereselor, de cul
tură ale cetățenilor, 
am colaborat mult 
mal bine ca In tre
cut cu organizațiile 
de masă din Capitală, 
cu sindicatele. U.T.C.- 
ul, cu organizațiile de 
femei șl cooperația. 
Conducerile unul nu
măr mare do între
prinderi și Institu
ții au | fost consulta
te In vederea organi
zării la tocul de mun
că a tnvățămlntulul 
popular șl, îndeosebi, 
a unor cursuri de cul
tură profesională care, 
așa cum arătam, con
tribuie la creșterea 
nivelului de cunoștin
țe profesionale ale sa- 
lartatului. Aș vrea ta 
menționez buna con
lucrare cu 
tul școlar al

zlonoră 
coboară / 
seară / ȘI coboară plnă-n 
vale / Vorbind singurel 
pe cale / Pasăre albă mă
iastră I A murii dreptatea 
noastră,,/ .Dar clndva por- 
ni-vom. Iară / Și-om face , 
dreptaie-n țwâ").

Iată, poate, cele mal râs- . ...
colltoare versuri care aduc Intr-un alt timp al islo- 
mărlurie asupra participă- riei („Ci dusu-s-au dos, 
rii poporului Ia durerea ‘ c‘
îanculul : „Crește frunza 
șl,-nvejrxejie,. / lancu-n co-
,. . . ,» ..... pe drum, vin din codri, ste-

gS C^L-O yj(ira, Ion Horea 
vn imagina o întilnîre cu 
litre.: șl cu lancu, pe c.i- 
re-1 surprinde iposta-
zâ de legendă,1 hiperbolică : 
,Jeșau din; păduri / în spa
te cu munții suri, / Clnd 
pește lumea toată / Se ri
dica soarele cîi o roată, / 
Plcurindu-țl singele în Crlș. 
/ Cel doi s-au oprit în lu
mini?, / Să-țl aștepte ortacii 
/ Se aprindeau apele șl co
pacii 7 Cihd a fost ? Cine 
i-> trezit / din întunericul 
de granit ? / Ml-am. scos că
ciula șl-am tăcui / Fețele 
lor păreau de lemn ori de 
lut, / Ori de var, / Cioplite 
de-un miner, ori elnbârar / 
Numai ochii lor ca piatra de 
mină / Purtau o lumină / Ce 
se-mprăstlă in ape departe, 
/ PînS. dincolo de umbră ți 
moarte". La proc-adouLȘrt'b- 
mantic,» amintind de .țtJrn- 
bra Iul Mlrcea la Cozla“, 
dar mlzlnd pe o .evocare In 
care ■ -este , estompată preo
cuparea» pentru „punerea In 
scenă" vn apela și Tibc- 
r(u Utan, cnrc-1 va în- 
cldpul pe strămoși treci ml 
,',in țundre sure, / rlnduri- 
riniluri, val de val". De o 
măreție duioasă, versurile 
puctuliil — „Umbre sfinte de 
eroi / trec prin muguri că
tre noi, / cresc prin Ier
buri vil în noi / șl de-a 
valma sint cu vili. / Rîu-1 
clniă / Codrul știe / pri
măvara lor tinde" -- consa
cră, cu emoție șl cxpredvl- 
tate, credința noastră In 
eternitatea celor ce au fost 
șl sînt po cerul țării marii 
el» eroL „învăluite do un 
cald, patriotic sentiment

NOTE DE LECTURA

'}

ii-

nmr veac

ca și norii, toți hoții / Șl- 
. nici au rămas cel ce trebuie

— Moții7 Ei,’ moțll-neercații 
șl dlrjll șl tarii / de parcă 

drum, vin din codri, ste-

c y,.
văzl ; / Bol cn coarne de 
secară / Domn ca lancu 
nu-I In fară 1“ .

■ I’tin mijlocirea ’ < versului 
pormlac ‘reconstituim, Iii

___ ______________ Lfapt, . IntFcagu epopio a 
CULCI" șl o alta „AVRAM existenței, eroului. De ta 
IANCU",» cuprinzîBd .'-poc- momtauuî de avint ievolu- 
311 populare, poame, frag- ționai (.„Strigă Bârnuț din _ . ____  , ______
mente de teatru șl pro- Sibiu. /' Că Ardealul nu-1 seacă lacrima' / Și ne rupe

i w. -w «ie» m î 8»X15 S / .Qi««»lsr-iS Trarto-ai el o îra t-Mz* dedicate personalități! 
eroului legendar care UI 
exprima In cuvinte me
morabile crezurile — „lini- la munte / (Ju opt mii șl
cui dor al vieții mele fiind nouț "suie ■ De păuni dc-af
ea se-ml vid Națiunea codrilor / De volnici de-ai

- ’ munților") plnă ta supă
rarea pe minciuna Împăra
tului („Prin cel eodru-nlu- 
necos / Tună lâncu mirdos.

■A-\'
Frate bun . al 
Nici nu bea,.

nu prinzeșie, / Stri- 
gă-nir-una șl. doinește / Și 
doinește de cu Jale / De
răsună peste voie / Și. toți 
mojll-l ‘ ' Ies In cale.,.' / 
— Iancule, nlăria-ta /' De 
Jale nu mal cinta, / Că ne 

Inima !" .
,.'..Ca» un ■ ecou peste - vre

me. .antologia cuprinde șl 
creații a’ imoscuți

—. U—.T—,1^—A Șfc'1- fi | B a < /
Jțrwwfci.------- --------------------------- ------ , IțMSPk-

rate de- lupta -șl viața -„rear 
tuiul munților". Se deslu
șește, din\ versurile , stat 'șl poeziile semnate. în
rate^ermammța idealului aatolog/e, de Draga? Vrin-

. / tl® ceanu. Trnian lancu, Mir-îsrjr^a' ■ss&jsi’asr’s arajg™ «“*
MIOT. prtaU. „Je- ggjj'ffiwâ JJJgu 

de eroul de la 1849, prin 
VM.f valoarea versurilor ce-1 

sint, dedicate de poeții con-

pustlu / Strigă lancu de la 
munte : // Nu ie terne, mă 
Axenie, / Q& și eu vin de me, ai
ta munte / Cu-, opt mii șl LJ;;'!

/ !><• păuni de-al, poeți
d; _______, . ,____________ _________

munților") plnă ta supă- tuiul munților". Se deslu- 
—pe mlaciuiMi imp&rța- t_t._

(„Prin cri' codru-ntu-. cate" porni
-------/ Tună lâncu mintos. de libertate al îanculul, re- peânu bTratan'lâncu’ MUr- 
/ Cu cojocu-nîcirs ne, dos. / .vannnta fonFri-tiill In nnirtnn . — -X — -___■
Cu pieptar n.,_
Cu ghioagă de corniței / 
fZ-recatit cu oțel / Tună 
lancu, supărat f Pe bollu- 
dul de-mpărat / ȘI pe dom- 
i—l:* C„ ...'.l.,.—
minții în gura mare / Că 
șterg dările din 'J " ' 
robia cea amară.“

Slot surprinse in versuri 
declarațiile și gesturile de 
devoțiune i" ..............

lâncuîul. („Iancule, măria ea-nir-o zi’munții Apuseni, ta5i}
ta/ Noi cu toți ie-om as- Ce s-or urni din loc, eu <j! în fa,a umil Imn liric
culta"...), căldura eu care urleșll !"). va anunța lumea 1" ,o!!™,s>iPaZ
l-au înconjurat după ca a nouă, care vine, auzind „in .rJo^câ, încă o do.ada a

— —-1'-» noaptea ce se lasă, / Șuier itrepulzablituul Izvor de
■ - - poezie care este glorioasa

Istorie a poporului nostru.

N’lcoîae DHAGOȘ
‘ >1 .'l

mea fericită"..,
Parcurgir.d paginile anfo-r 

logic! „Avram iartcu", aică- 
tultă do pot-.ul Alexandru 
Andrițota. cititorul va avea 
prilejul sA Intilncosta --.v!- 
brantcle gloduri generate 
de personalitatea Istdriefi a 
tribunului unor scriitori 
clasici ca : Șt. O îosîf. Oc- .....
tavîan Gogft, Mihai! Sado- nil
vear.u, precum șl unor au- «m
tori contemporani. Intre 
rare Mlhn! Benluc. Ion 
Brad, Titas Pmpovld. Ion 
Gheorghe, loan Alexandru 
?! alții;
- într-o excepțională ținu
tă grafică, rod al colaboră
rii remarcabilului grafician 
Vot. -Munieanu, editară 
„Ion Creangă" realizea
ză prip „Fiulerul tancu
lui" unul din succesele sale IANCU").•■"'/tragismul uill- 
edltorlole. Poeziile Integra- ‘ răilor unt din viața eroului, 
te In această ontologie slot ctir și conțlclnța sa vl-

conștiința generațiilor ce

poem „Aleea, printre ■
SK)S„,------- Icni", MIhal Benluc va

din Bălgrad / C-or surprinde zbuciumul nou 
I în gura mare / Că ol Istoriei? șl va vesti

tir*'Ș1 g.«: 
1 Ardeleni, mă simt wmS / tologla „Huterul lanculu,

___________ în fiecare văd un nepot ~ M oȘăm nu doar in 
ale oamenilor de-al Iul Horea, de-al Iul

prin’, sanhlficnțla oanagialA, 
' ' ‘ .............................

de puternteă vibrație pa-

_  ___ _ UC ill iui IlUlCJj 11C 111 ILLI ■ .„ 
simp!I față de adevărul lancu / Al, eo . B-or mlS_- 
îanculul. („Iancule, măria

culta"...), căldura eu care
i c..,..; ........
fost nevoit că se retragă
In munți („ÎNTÎLNIRE <JU de ptalrfi, pe lâl? de coasă".
. ....... ..... ......................... Clmpla Libertății vn fi, !n

Viziunea Iul Ion Brad, „va
tră amintirii noastre de

con-
l

noaatre. O: artă rare se ^>ate lăuda 
cu'asemenea valori' tonțee, deloc de- -„r.- -i.«o-a., „

tfi) aceasta nu-1 reduce in 
întru fenomenul prezent,, ha chior

Sinuoasă,

tf.

generoase, cate, cu cer- 
1 artă cu perspectiva per

ei unul puternic ecou în 
oamenilor generați! de-a

Mircea ZAC1U

(Urmare din pag. I)
Remedierea acestor deficiențe, 

o-'.Bcrio rio acțiuni . con-

imict-
. . Jn or

ganizarea cursurilor 
de pregătire profesio-* 
nală care se adresea
ză direct pregătirii 
cadrelor didactice.

— Clnrf se va des
chide noul cn de în- 
rdîdmin! ?

— La jumătatea Iul 
octombrie pfaă a- 
tur.cl, continuă com
plexa operație care 
este înscrierea fi re
partizarea ciirsanțllof 
pe grupe. Vreau să 
închei aceste rindurinlc.- mecanică : auto, închei aceste r'ndun 

stenografie. dactilo- «« o dM caro ml se 
grafie);, au apărut pare semnificativă: 
__"± _-.a •.  ir»_, I !nh.'ppc lfirn?i nunții Hr/i

semnificativă :
SSaA.’.TKS:crailce din România î gramarca calculates- București este pregă- 
Ifilozofia marxistă — relor prin sistemele ti ta a primi In anul 
conștiința de sine a e- COBOL, FORTRAN «1 1572/1973 peste 12 000
podi noastre; Din Is- . G-P^-. cursuri care ,ie cun5anț- gJ audJ_ 
torta glndlril politice rășpumî unor nm.ol tari pennanentL- 
din România : Proble.- imediate de irer.ee,to
me fundamentale ale nare a caurelor din ■ ™ CONSTAM-
f&nrlrii societății so- sectoare noi ale ecc- A-Yp?,
elallsle multilateral nomlel - IIM'.NUU

ta populară românească 
peste hotare

Arta populară românească _ .. 
reprezentată7'I.n acest an. In circa’

a fost 
-------------- --1..J20 
de țări ale lumii, creația noastră 
folclorică bucurindu-se de o caldă 
apreciere din partea specialiștilor :șl 
a publicului larg.

Aproximativ OT do formații artis
tice de amatori din ‘dîverie județe 
ale patriei au evoluat in străinătate, 
ele susțin! 
me mult, 
găsit o de 
originnllta 
șl ctar.'ii:?,!-. nostru popular. Unele 
dintre aceste colective artistice âu 
pa-tîdpat la mari festivaluri șl c— 
curffuri Internaționale, obțlnlnd 
Importante premii, precum ®1 hjg 
roase distincții, altele au Introp: 
turnee de succes In Anglia, Ăust__
Belgia, Bulguriș. Cehoslovacia, Fran
ța, R, D. Germană. R.F. a Germaniei, 
Italia, Iugoslavia, Olanda, Polonia, 
Suedia, Uniunea Sovietică etc.

Seria prezențelor folclorice româ
nești peste hotare continuă. Mențio
năm» că, în aceste rile, Ansamblul 
folcloric „Călușul" din comuna Scor- 
nlceșîl. prezintă 'spectacdlo In Bulga
ria, Ansamblul folcloric al munici
piului.Cluj. In Franța, Iar Ansamblul 
folcloric al Combinatului siderurgic 
Hunedoara in Poionln.

(Agerpres)

vățămint șl» sistemul de organizare nl 
școlii profordonale, lor Instruirea 
practică după forma actuală dc uce
nicie. Pcșț-^ II. ți III, clieluiîe- 
iflo de școlarizare să fie suportate 
din producție pentru toți elevii, așa 
cum se suportă în prezent. pentru 
ucenici. acest fel, s-ar" asigura
formarea dejjrlndts»llor de bază in 
mod științific In anul I sub indrti- 
™ directa a malștrilor-instruc- 
tori, s-ar reduce substanțial dieltuie- 
Itie bugetare 'pentru toți elevii ani
lor II șl III, acestea urmlnd ta fie 
suportate de producție, ceea ce ar 
determina șl Întreprinderile sâ-i uti
lizeze efectiv pentru realizarea sorci- 
nflor de plan.

— si'.r.iilerui î?J propune tS 
tmbundtdjearcâ controlul azu- 
pra cctivi’âțU.jcolilor sale pro
fesionale ? Pe ce câî,» prin ce 
mijloace ?

— Pornind de ta deficiențele con
statat'© In anul școlar trecut șl țlnlnd 
seasMi de r.otio cerințe in organiza
rea sl dc:;i.'(ș;:r.irea activității școli
lor,’ !!n anul; de studii 1972—1973 Jș! 
următorii, 'activitatea de control' șl 
Îndrumare va fi îmbunătățită, accen
tul punlndu-so mai puțin pc partea 
formală și mal mult pe conlrcdul șl 
Îndrumarea nivelului ds însușire a 
ctasaștlnțelor teoretic® și deprlnded- 

, . lor practice de .către elevi. Vom de- 
termina șl 'centralele să intensifice 

’ controlul șl îndrumarea școlilor mat 
ales po ilnia organizării instruMi 
practice în producție. Multe din pro
blemele de tnvățăinlht ce se vor ri
dica vor fi rezolvate operativ de că
tre specialljUI trimiși în control. Iar 
unitățile școlare’ vor " fi sprijinite 
efectiv,in rezolvarea sarcinilor. In a- 
cesta acțiuni de control șl îndrumare

dustrlaie vor putea. ocupa șl
.ții de maistru sau tehnician, precum 
țd de programator! la mașinile de 
calcul, s-au. prevăzut — In ultima 
perioadă a școlarizării, anul IV șl 
V — cunoștințe teoretice de mașini 
decalcul șl pr";--------- . •
perioada de Instruire practică. Men
ționez că prin măsurile preconizate 
nu urmărim policalificarea In senaul 
Învățării mai multor meserii In 
timpul școlarizării •— idee Înțeleasă 
oarecum ne just .de unele lntreprta-

e, s-a dat sarcină '.colilor ca 
de Lnvățămlnt 1072—1873 ai 

realizeze produse în valoare de 
1 (MO le! per/elev. , ,

în ceea ce privește pregătirea 
muncitorilor prin „ucenicie ta loeul 

irograntare, dublate de de munci”, formă caro erie tot mul 
mult utilizată in prezent, consider 
ci ar trebui aduse unele corective n- 
cesiel forme, menite să contribuie 
atit ta ridicarea nivelului profesio
nal, cil șl si educației cetățenești a 
acestor tineri. In .prezent, pregătirea

ta'.e. cn-e vor pregăti anual neste 
1 000 .de. tehnologi, uțfiaglșt! șl eîec- ' 
trocnecanlcî necesar! metalurgiei ?fe-' 
roase, ți neferoase, Efectul acestei 
rnta.i_.ti de dezvoltare a rețelei șco
lare’ va consta șl In aceea că din 
cele 70.000 de cadre muncitorești f! 
medii necesare unităților M.I.M. în 
cincinal, peste 8j In sută muncitori 
șl 100 la sută maiștri ?1 tehnicieni 
vor fi pregătiți prin școlile din re
țeaua invățftmlntulu! profesional și 
tehnic. •

ui .precum, șl ...
crete privind îmbunătățirea activi
tății de [ihvățămînt pe ansamblul 
Ministerului 1 Industriei Metalurgice’ 
eu fost cuprinse l::tr-un plan con
cret de măsuri. , aprobat de colegiu, 
care va fi urmărit cu deosebită s- 
tenție de către conducerea ministe
rului și conducerile centralelor In
dustriale unităților din subordine.

U- .
— l'd rugăm t£ enume/ațț 

efteve dtnlre mSsuril® ce s-ou
. luci pentru mai țttfns organi

zare a pregătirii forjei de mun
că necesare In iadu/rtria - mela-; <

■ lureici. r, ' ' •
— Pentru asigurarea pregătirii te

meinice a muncitorilor cafifîcațl. In 
număr corespunzător realizării ce
rințelor uncii’producții gpcțrite de 
metal, raportul prezentat. 10, Confe
rința Națională a partldiilu! șl ob- 
servațlllo critice' făcute de tm-arășul. 
Nlcolce Geaușescu Tn legătură cu < 
modiii de pregătire aTorțel,de, mun
că, precum șl recomandările secre
tarului generai al partidului cu oca-

Jeacniderii expoziției „Practicași 
creativitatea în. î-'.vâțâmlîvt", la 14 Iu
lie 1972, nu constituit ’ p-antru noi un 
alutoc substanțial și mpMlzâtdr. A- 
vind In vedere complexitatea utilaje
lor metalurgice, precum șl faptul, efi ta:ca unei pregătiri, mal complexe a - ............. ........ ........... ....................
In aceasta ramură e.xlrtă un grad muncRcrîlor șl o lărgire a dmpuîul mai ImportanlĂ,' este aceea a dotării
înalt de automatizare, am.pus cceeet do cunoștințe șl deprinderi, permî-
PP dezvoltarea rețelei de licee de gpe- »țntj jn acela.)! timp o aprofundare
calitate, care să asigure cadre eu a mcserlel In stHnta concordanță
un înalt nivel de cunoștințe teore- el specialitățile înrudite. Elevi!

... j. școlilor profesionale șl .liceelor In
dustriale vor primi, in anul î, 
cunoștințele teoretico s'- mal âiea 
practice de mecanici, dublate la 
liceele Industriale și de o pregă
tire practică In domeniul elccîrldtă- 
țll. pentru & putea executa, repara
țiile" urgente La utilajele st agre
gatele pe 
In vedere că absolvenții

£

!Vfi

ș:

I

marea:

practica a ucenicilor nu- se 
toklwuida dc către mun<

PROFESIONAL
■ 1' jmtj

, Apreciind ca foarte întemeiată cri- der! — c! învățarea temeinică și în 
tica In legătură cu speclailzarea 
prea îngustă* fi diversificarea r.e- 
juntlflcată a unor profesiuni șl me- 
ucrl!’, făcută de Conferința Națională 
a partidului, am luat 'unele, măsuri, 
de comun acord cu Mlnlațerul Edu
cație! șl învățămlntulul, pentru 
reducerea numărului meseriilor spe
cifice industriei metalurgice eu 40 Ia 
cută. în acest fe! șc creează posibili
tatea unei pregătiri ma! complexe a 

ui «UM. iu„ju.u UJVMK.U u,i muncitoRiar și o lărgire a dmț
înalt de automatizare, am1 pus accent do cunoatințe șl deprinderi, perml-
PP dezvoltarea rețelei de licee de gpe- »țntj jn acejlj! timp o aprofundare 
cialitaic, care să asigure cadre en - 
un înalt nivel de cunoștințe teore
tice și practici și cu. posibilități de 
adaptare mal rapidă ' li “ conducerea 
șl exploatarea utilajelor complexe. 
Din' acest punct de vedere, apre
ciem sprijinul Ministerului Educa- : 
țieL șl Jnvâțămintulul. care a susți
nut propunerile Ministerului. Indus
triei Metalurgice pentru Înființarea, 
In ultimii, ani, a unul număr de 17 
școli în principalele-centre metalur
gice, din oara 11 licee de speciali-
7 ' : t’C-.î' - : • ., " •

zla- di
lîe 1972, nu cor-stliul: pani.ru noi un

care - le conduc. Avînd 
liceelor In-

.ÎȘ/s-.WKi

...profunzime a meseriei, cu toate ra- _ _______ ____ __ _ ,
mlfieațllle el de legătură dl ni'.e spe- l:udtă culitlcnre și ca prfcețierea 
claistățl, Incit muncitorul respectiv (rnnxmlterj* n rnrwx^tlntplnr nrac- »“o'’
să jWată (1 utilizat la efectuarea 
unei game • mol largi de lucrări.

— Pe ce di anume vedeți 
n:c: eficientă preg&tirec viitori
lor muncitori calificați ?

— O primă cale, șl ml ©a para cea ----S I__ _ -o _ ____ 5| 
și organizării laboratoarelor șl ate
lierelor de instruire. Incit flecare 
elev satf grape de elevi să execute 
lucrări utile. De asemenea, sporind 
răspunderea centralelor față de bu
nul mers al școlilor, intenționăm să 
luăm cete mal eficiente măsuri

respectiv de transmitere a cunoștințelor prac
tice ?i teoretice necesare Inițieri! în . 
meseria reipeetivâ. Apoi aetlvltâtea 
de producție se de regulă
in’ 3 tehlmburi, Iar ucenicii lucrea
ză numai in unul sau două„. schim
buri, ceea ce tecc ca' de instruirea 
lor ta se ccjpe în fiecare .săptămlnă'., 
alți muncitori șl alți maiștri. Latura ' 
educativă a • pregătirii •-icenlcilor 
încă lasă mult de dorit, deoarece In- 
trepri nderilo nu au personal pre
gătit să se ocupe de această pro
blemă și nici condiții din cele mai 
bune pentru cazarea lor în eSmlrte," 
eu o îngrijire corespunzătoare. A- 
ce.!;’.e motive ne determină aă pro-

care ta conducă ta o legătură punem unificarea celor două forme vom folori In coXuare SS
dt mal strfjufi Intre șccrală gî intre- — școala profesională curs de zi șl - Ministerului' Educației <d în’Xămîn-
prind ere. prin organizarea lmlruiril ucenicia — șî anume planul’ de’șco- ud ui țrl al Ihmecîorateîor școlare 1u-elevilor/pe bazâ do-plan de produc- lartare s& fie pentru forma .școala dețene, cir care e-a coSaboni? in mad
țle. Peniru a determina centolele să profesionala, toți .elevii din anul î ut- Jn
sprijine, $cpm© șL §â treacă mal ho- mind regimul wolf’
torit la Instruirea țevilor, din anul I anii TE șl HI Invă
prlnir-o activitate mal susținută in

profesionala, toți elevii din anul î ur- trurtws’și' plhă "fa prezenT’
----- UI profesionale. In

__  _ u A-ăți':ni:tii:i teoretic , Convorbire consemnata de 
eă se desfășoare după’planul de lit- Florlca DINULESCU

Ș.Ș35
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Adtmare festivă ey prifejd
Zilei naționale a R.R.D. Coreene

Cu prilejul Zilei naționale a R.P.D. 
Coreene — 24 de ani de 1a crearea 
Republicii — la cooperativa agricolă 
de producție „Prietenia româno-co- 
reeană1*, din comuna Făcăcnl, jude
țul Ialomița, a avut loc miercuri o 
adunare festivă.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor județene de partid și de stat, 
funcționari superiori din Sîlnlsteruî 
Afacerilor Externe, numeroși cetățeni 
din comună.

Au fost prezenți Kang lăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, șl membri ai ambasadei.

Luind cuvintul, în cadrul adunării, 
Toma Dimache, președintele coope
rativei agricole de producție din lo
calitate. a relevat munca și lupta 
pllnff do abnegație desfășurate de 
poporul coreean sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, în 
frunte cu tovarășul Kim lr Sen, pen
tru construirea noii orlnduiri și a- 
părarea cuceririlor sale revoluționa-- 
re, pentru refacerea țârii șl înflorirea 
economiei naționale a RJP.D. Coreene. 
Vorbitorul a subliniat, totodată. Inl- 

propunerile făcute de 
" ’ ’ unificarea

-T

„ viața iratemaționaBă
al oamesîilor muncii din Cipru (A.ILE.L.) [j .. .

Cronica ziBei
■ i , âj ■ , ' L--L ..L,. :
Miercuri, 13 septembrie b.c., Cor

neliu Mfinescu, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Daniel Narcis 
Mtonga Mloka, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Unite Tanzania in Ițepubllca Socia
listă România, in. legătură cu aprt-, 
plata prezentare a scrisorilor cale

re a fost vizitat Sistemul hidroener
getic șl de navigație de la' „Porțile 
de Fiert*.

In județul Dolj, oaspeții dpfloțl aii 
fost primiți la Consiliul popular ai 
municipiului Craiova șl au vizitat 
Uzinele „Eleciroputerc", Combinatul 
chimic, I.A.S., „Sere13 din Craiova, tar 
In județul Argeș au vizitat Centrala 
hidroelectrică de pe Argeș, Stațlu- 

4 nea experimentală șl Combinatuil de1 
vlnlfîcațfe de-la ȘteffiineșlL

Conllnuindu-șl călătoria In țara 
noastră, delegația Partidului Progre
sist, ol Oamenilor Muncii din ,Cipru 
(A.K.E.L.), condusă dc.-tovarășul Nl- 
hniis Poumpouris, membru ol Birou
lui Politic al A.K.E.L.. a tăcut o vi
zită In Județul, MehedlnțL .

La comitetul județean de partid, 
membrii delegației s-au intllnil cu 
tovarășul Tralan Dudaș, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.TL, șl alti mrsnbrl al comite
tului județean dc partid. în contlnua-

găsit o concretizare In convorbirile 
desfășurate Intre delegațiile Societă
ților de Cruce Roșie, precum și intre 
reprezentanți al Nordului.și Sudului.

în continuare, a luat cuvintul am
basadorul Kang lăng Sfip. Vorbito
rul a subliniat succesele repurtate de 
oamenii muncii din R.P.D. Coreeană 
In munca de transformare sodallstă 
a țării, eforturile ce se depun pen
tru victoria, deplină , a socialismului 
șl unificarea independentă și pașnică 
a patriei. Mulțumind pentru cuvin
tele frumoase adresate poporului co
reean cu prilejul zilei sale naționa
le, pentru sprijinul acordat de po
porul român, ambasadorul a dat o 
înaltă apreciere vizitei delegației de 
.partid șl guvernamentale, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescti, fă
cută In R.PJD. Coreeană, subliniind 
că aceasta are o deosebită importan- 

i ra
din

ele 
--------- --------------—— Tot
odată, o contribuție de seamă la 
întărirea coeziunii țărilor socialiste, 
n mișcării muncitorești internațio
nale.

ță pentru întărirea și dezvoltarea 
lațlilor de prietenie și colaborare < 
tre partidele, țările șl popoare! 
coreean și român, constituind, toi 
odată, o contribuție de s—!

v

de acreditare.
- ★

- ■ • î » ■- ' ■ '

între 5 șl 13 septembrie au
Ioanele Ambasadei române de la 
Washington in cinstea delegației. Au 
participat asistentul secretarului de 
stat pentai Europa, Walter Stoessel, 
asistentul secretarului do stat pen
tru afacerile culturale, John Ri
chardson, funcționari superiori al 
Administrației, șefi ai unor misiuni 
diplomatice areeditați In Statele li
ni te, ziariști.

Marți, delegația română a făcut o 
vizită la Capitoliu, unde a fost pri
mită do congresmenul Burke, mem
bru al subcomisiei europene a Co
misiei Camerei Reprezentanților pen
tru politică externă. Delegația a vi
zitat, apoi, Casa Albă, fiind salutată 
do Ronald Ziegler, purtătorul de 
cuvint al președintelui Nlxon, Iar 
după-âmlază a avut o întrevedere cu 
William McDougall, directorul Comi
tetului consultativ al S.U.A. pentru 
relații Intcrguvernamentale, de p-6 
lingă Casa Albă.

Seara, delegația română a plecat pe 
calea aerului spre San Francisco.

, WASHINGTON 13. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexondroaie. 
transmite : Contlnulndu-șl vizita în 
Statele Unite, delegația de preșe- 
dinți al consiliilor populare, condu- 

H să de Gheorghe Cioară, președintele 
h Consiliului pojwlar al municipiului 
H București, a vizitat Annapolis, capl- 
h tala statului Maryland, Programul a 
fl Indus obiective economice, eultura- 
0 le, edilitare șl istorice, intre care 
fi dădlrca-muzeu unde a fost (semnat 
| Tratatul de la Paris, care consacră 
| indopendenta Statelor Unite ale A- 
t merlcil. Apoi, delegația română. In- 
I soțită de ambasadorul României la 
I Washington, Corneliu Bogdan, a 

fost primită de guvernatorul statu
lui Maryland. Marvin Mandel, șl de 
alte oficialități locale. In cadrul 
convorbirilor a fost subliniată im
portanța unor astfel de contacte pen
tru cunoașterea reciprocă a realiză
rilor popoarelor, a planurilor lor de 
perspectivă șl a aspirațiilor lor.

In aceeași zi, ambasadorul Corne
liu Bogdan a oferit o recepție în sa

loc la București tratative rornâno- 
suedeze pentru încheierea unei con
venții consulare. In urma tratative
lor, desfășurate lntr-o atmosferă 
cordială, de înțelegere reciprocă, ta 
Mlataterul Afacerilor Externe a fost 
parafat, miercuri, textul Convenție! 
consulare dintre Republica Soclallsth 
România șl Regatul Suediei.

La solemnitate ou fost de față 
Petru Burtacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Per Otto 
Rathaman, ambasadorul Suediei ta 
București, preexm și membri al ce
lor două delegații,

★

Miercuri, 13 septembrie 1072, Ia 
Prezidiul Academiei de științe so
ciale șl politice a avut loc o intll- 
ntre cu membri al conducerii Aso
ciației internaționale de ștlintă po
litică, care participă la lucrările me
sei rotunde, ce .se desfășoarâ. în pre
zent, la București, sub egida Aso
ciației internaționale șl Asociației rd- 

. mâne de științe politice,.
La InUlnire au parUclpat, din par

tea Asociației internaționale de știin
ță politică : Steln Rokkan (Norye- 
gla), președintele asociației, Alfred 
Grosser (Franța) șl Aii Mazrul (U- 
ganda). vicepreședinți, Andră Phlllp- 
part (Belgia), secretar general. Jean 
Laponce (Canada) și Viktor Tuma
nov (U.ILS.S.).

Din partea Prezidiului Academiei 
de științe sociala șl politice a Re
publicii Socialiste România au luat 
parte : Miron Constantlncxcu; -pre
ședintele Academiei, George Maco- 
vescu. președintele Asociației româ
na de șUInțo politice, Valter Ro
mân. vicepreședinte, ’șl Ion Cetcrchl, 
secretar general al Asoctațlel româna 
db științe politice..

în cadrul InîJ’nlril, caro s-a des
fășurat Intr-o atmosferă de cordiali
tate, nu fost discutate probleme le
gate ■ de activitatea Asociației inter
naționale și desfășurarea lucrărilor 
actualei rcunlunL

*
Ansamblul artistic cubanez „Di

recte de Cuba", care se află Intr-un 
turneu Jn țara noastră, a prezentat, 
miercuri seara, In ■ sala „Savoy" a 
•Teatrului satlric-muzlcal „C Tănose” 
din Capitală, un spectacol dc ga! fi.

In asistență se aflau Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mlh- 
nea Gheorghiu, prlm-vlcepreședlnte 
al Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul . Afacerilor 
Externe, personalități ale’ vieții cul- 
tural-artlstlce din Capitală, un nu
meros public.

Au fost de față Nicolos Rodrlgucz, 
ambasadorul Republicii Cuba ta 
București, șl membri ni ambasadei.

Spectacolul, avlnd ca soliști pe Ela 
Cnlvo șl .Pacho Alonso, precum șl

* mâții muzicale din''•Qțta,'.s-a buoiraW 
■ de un frumos succes,,

■ în continuarea turneului, ■ artiștii 
oaspeți-vor prezents-un număr do-ltf' 
spectacole In orașele - Pitești, ..Plp-'1 

- iești, Cimpulung,-Curtea de Argeș șl 
’ altele'. ■ ' ■ ’ ■, _■ ,

't - ■r c '■ ' r-':
Cu prilejul Zilei pompierilor,

miercuri dimineața a avut ■lac. , In. 
Capitală',, solemnitatea xdepunerii .do. 
coroane ’de flori ta Monumentul 
luptătorilor de la 13 septembrie 1848 

. din-Dealul Spirit, ridicat In amlntl- 

. rea pompierilor eroi; apărători al 
■’ BucurcștluluL 
. Tn aceeași zl s-a redeschis Mu

zeul pompierilor*dc la .'Foișorul de 
Foc din Capitali Muzeul- Înfăți
șează, prin exponatele, sale, aspecte 
semnificative din lupta șl activitatea

• pompierilor In decursul vremii.
azt* . 4 i-Axs- .ei-? i (Âgcrprcs)

încheierea unor

La 13 septembrie s-au Încheiat ia 
București tratativele privind nego
cierea Protocolului comercial șl a lis
telor de mărfuri p-e anul 1073 din
tre Republica Socialistă România șl 
Uniunea Economică Benelux.

La parafarea documentelor a asis
tat Vosile Răuță. t adjunct al minis
trului comerțului exterior, precum șl 
membri al ambasadelor Balgioi și O- 
landel la București.

țlsUvcle și
- R.P.D. Coreeană pentru

pașnică a țării, năzuința cea mal ar- 
zâlo.i'jAa poporului coreean, care șl-a (Agerpres)

LX

Fw îiitreaga intimpina 
aniversarea Republicii

(Urmare din pag. I) Ib dezbaterile ee au loc in aceasta 
perioadă asupra noilor proiecte de 
legi șl hotârirl, asupra problemelor 
ee privesc dezvoltarea țării, puni nd 
In cumpăna Justei lor soluționări 
Întreaga' pricepere, inițiativă, expe
riență dobindltă In activitatea eou- 
siraclivă. x

Intre acțiunile ce au fost prevă
zute în botărlrea cu privire ta ani
versarea republicii, adoptată de Co
mitelui Executiv al GC. al P.C.R. șl 
Biroul Executiv al Consiliului Națlo- 

, nai al Frontului Unității Socialiste, o 
mare pondere au cele cu caracter 
cullural-educatlv. în aceasta lși gă
sește o dată mai mult reflectare a- 
tențla excepțională acordată de 
partid activității de educație, de dez
voltare a conștiinței socialiste a 
maselor, ca parte integrantă n pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Nu
mitorul comun,al manifestărilor ce 
se vor organiza In această ixrrloadă 
va fi relevarea înaltei semnificații a 

1947 in istoria patriei, trecerea in re- 
. vlstă a profundelor transformări 
petrecute In viața economică șl so- 
ctal-culturală a țării In ultimul sfert 

.‘de.veac șl, firește, o privire în vii
tor asupra perspectivelor luminoase 
pe care le deschido poporului nostru 
programul dezvoltării economico-so- 
clale a României în deceniile urmă
toare. Organizațiile de partid, sin
dicatele, organizațiile de tineret șl 
femei, toți . factorii avlnd răspunderl,-. 
In? acesLWm ” ------
tensHJee 
gid In

necesar pentru economia națională, 
pentru nevoile Interne șl pentru piața 
Internaționalii. în ai doilea rind, tre
buie să realizăm produse de calitate 
ridicata — prin ealltate ințrieglnd 
Inclusiv nivelul tehnic al produselor, 
în al treilea rind, trebuie să avem 
In vedere eficiența, scăderea cheltu
ielilor cu care realizăm produsele".

A îndeplini sarcinile cincinalului 
înainte do termen și ta un nivel ca
litativ superior Înseamnă a accelera 
dezvoltarea eeonomlco-soclală a țării, 
a asigura ea republica noastră so
cialiști si. devină tot mal puternică 
șl mal Înfloritoare, să se ridice tn- 
tr-un timp mai scurt In rlndul țărilor 
cu o economie modernă, avansată, 
cn un înalt nivel de trai al întregu
lui popor.

Așa cum se știe, Conferința Na
țională a adoptat un vast program 
cu privire ta sistematizarea terito- „
rlulul, ta dezvoltarea economlco-so- actului revoluționar din decembrie 
ciulă a orașelor și satelor. Oblectl- -----.... . . .
vota acestui program inspiră Între
cerea patriotică organizata de consi
liile locale ale Frontului Unității So
cialisto, urmărind mal buna gospodă
rire și înfrumusețarea tuturor loca
lităților țării. Este firesc ca în Intlm- 
plr.ii.rea anlversăHl republicii, această 
Întrecere să capete o tot mai mare 
amploare șî Intensitate, să genereze 
noi șl remarcabile înfăptuiri pe lărim 
edllltar-gospodăresc.- Depinde șl dc 
flecare cetățenii.'ca ^Fdețtoțl loeuîtȚC^ 
rli iu un loc, ca orașele -și: comu
nele patrie! să fie cit mal bine gos
podărite, să asigure condiții din ce 
în ce mal bune de viață celor ce 
muncesc.

O trăsătură caracteristică a repu
blicii noastre, a ortndulril noastre 
de stat este participarea tot mal 
activă a Întregului popor, a tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebi
re de naționalitate, la condu
cerea vieții econbmlco-soclale. în 
scopul perfecționării In continuare 
a formelor de atragere a maselor ta 
soluționarea treburilor obștești, el 
ndlnclrll democrației socialiste. Con
ferința Națională a P.C.R. â adop
tat, așa cum se știe, un șir întreg 
da măsuri. Acționlnd In spiritul a- 
ceslor măsuri, să IntîmpInSm aniver
sarea repubîlcU printr-o vie' șl rodni
că participare ta viața politică jl ob
ștească, la marile acțiuni politice, 

s-v 

AL R. P. POLONE

VIZITA LA BONN A MINISTRULUI DE EXTERNE
Cu prilejul sărbătoririi
Zilei metalurgistului"

în Capitală au: Început miercuri 
lucrările primei sesiuni de comuni
cări sehnlco-ștlinilflce a Institutului 
de proiectări și cercetări pentru in
dustria metalelor neferoasa și rare, 
dedicată sărbătoririi „Zilei metalur
gistului0.

După cuvintul de deschidere a se
siunii, rostit de Nicolae Agachl, mi
nistrul industriei metalurgice, direc
torul Institutului, ing. Gheorghe 
Bujgol, a prezentat realizările colec
tivului șl preocupările sale îndrepta
te In direcția dezvoltării in continua
re a metalurgiei neferoase.

Lucrările sesiunii se desfășoară pe 
patru secții’de specialitate, in cadrul 
cărora vor fl dezbătute circa 100 de 
comunicări șl referate lehnlco-ștlin- 
țiflco care oglindesc rezultate obți
nute In cercetare șl proiectare, In 
elaborarea do noi tehnologii de ex
ploatare șl prelucrare care să per-

mltă valorificarea cit mal efidentă 
, a tuturor resurselor existente In țară, 

Inclusiv a celor cu conținut redus dc 
substanțe utile, a lărgirii bazei de 
materii prime.

în Intlmplnarea Zilei metalurgis
tului, la last, timp de trei zile, s-au 
desfășurat lucrările celui de-al pa
trulea simpozion național pe 'terna 
„Organizarea științifică n producție! 
șl a muncii In Întreprinderile Indus
triei metalurgice1*. Au fost dezbătute 
pc larg principalele aspecte ale pro
ductivității muncii, și optimizării 
producției, precum șl factorii care 
le influențează.

Cu același prilej, a fost elaborat 
un plan do măsuri privind generali
zarea experienței în domeniul pre
lucrării automate a datelor șl anali
za diverselor sectoaro de activitate.

■ “ ■ i

BONN 13 (Agerpres). — La Bonn 
au Început convertirile Intre minis
trul afacerilor externe al R. P. Po
lone. Ștefan Otazowskl, aflat lntr-o 
vizită oficială la Bonn, si Waller 
Scheel, ministrul de externe vest- 
german.

cinema

deplinită do tratatul bilateral semnat 
la 7 decembrie 1070 șl ratificat in 
vara acestui an de către ambele părți.

„In fața noastră, a spus ministrul 
polonez, stau In prezent sarcini de 
răspundere pentru instaurarea unor 
alte relații reciproce declt au existat 
In trecut. Conștientă de răspunderea 
care li revine in acest proces Istoric, 
Polonia va respecta cu „strictețe tra
tatul, In litera și spiritul său, și va 
acționa loial. Ea așteaptă același lu
cru din partea partenerilor vest-ger- 
mani”.

Comentînd vizita Iul Ștefan Olszow- 
skl, agenția P.’A.P. relevă, citind pă
rerile exprimate de presa din R.F.G., 
că In timpul convorbirilor pe caro 
oaspetele le va avea cu ministrul do 
externe, Walter Scheel, vor fi abor
date nu numai aspecte politice, d 

. șl problema schimburilor economice 
bilaterale.

★
Postul vest-german de televiziune a 

transmis, In cadrul programului inti
tulat. „Săptămina Poloniei11, lntcrvftil 
ministrului de externe Stefan Ol- 
szowakl, care a relevat, printre altele, 
că o condiție pentru îmbunătățirea 
ntmosfdrel și crearea bazelor pentru 
normalizarea relațiilor dintre Polo
nia șl R. ,F. a Germaniei a conslltuit-o 
recunoașterea de către R.F.G. a rea
lităților apărute ca urmare a celui 
de-al doilea război mondial, inclusiv 
recunoașterea de către ea a caracte
rului imuabil ol frontierei de vest; a 
Poloniei. Această condiție a fost în\

jria — 8,15: Hăa; 13,«: is; la.is; . 
M,33, MODERN — S; 11.15; 13,M; ț 
18; 10,15; I0,M, la gradină — 19. i
a Gentlemenii norocului s f'lx>- J 
REASCA — 15J»; 18: 341,33, MO- ț 
ȘILOIÎ — 15.33; 17.45. 1 i
So rata fericita - io; 12; 14: lfl, i ■ 

gllnda cu două fețe — 181,13, Se- '
ceri vlnml sMbatle — ; CI- i
NEJ4ATECA (sala Union). !
a Desene animate : DOINA — 10. I 
a Dar.5 e mani, e Belgia s DOINA
— 11,1B; 13,ta; 14; 18,13; K>,S3, FI.. A- 4 
MURA, — 0; 11,13; 13J3; 15; 18,13; I

A Provincialii : GRrVTȚA — 9; i fl 
10; 18.13;

„R. D. Germană este gata să contribuieo Stint» Tereza șl diavolii i PA
TRIA — 10; 13,83; 15,50; 1.8; M,SJ, 
EXCELSIOR — 8,43; 11; 134U îs; 
1840; 20,43.
• Cornul <Jo capra i VICTORIA — 
»; 11,15: 134»; is; 1M0; m.u.
a Mania Brand orii î LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,13; 13,30; 18; 19,30; 81, 
FESTIVA!, — 0; 11,15; 1343: 15;

a Aventuri la Mare* Neagra : 
LUMINA— •; 1240;?le; 1840. CO- 
TROCENI — H; 15,<5; 1943, CREN- 
GAȘI — 1540; 19.
e Tore ! Tara I Tara ! : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 4S1S)
— 18,13, SCALA — 8,«;T140; H.Î3; 
17.3»; 5040, BUCUREȘTI — 9; 18,30;-

• 15.15; S3, FAVORIT — ».»; 1W. 
1540: 1043. GRADINA SELECT —

■ 10,53.
a Pescărușul : DUZEȘTT — 15,3-3; 
18, la grădina — S3.
a Mesașerul : CAPJTOI. — 11,13; 
13,45; 18; 18,30; 51, in grădină — 
1®,15.
a Fuga s LIRA — 13,30, la grădină
— 1S.M. ■ ■ 1 .
a Fala rare vinde Hori î CEN
TRAL — 10: 1343; 15: 1743; S3, 
a Doamna șl vagabondul : TIM
PURI NOI — B,43—S3,15 In conții 
nuare.
a Salul meu, patria mea s FE
RENTARI — 15.30: 17.45; sa.
a CMlratU î FEROVIAR — 0.15; 
11,33; 13,45; 18; 1S,1S; 50,30, GLO-

la asigurarea păcii în Europa46

vremea

parllclpd mal activ la discuți 
clemelor privind pregătirea

,45.

TOKIO

Japonia
" ii5 !**V *

» SPORT * SPORT ® SPORT .
Ieri tn țară: Vremea a continuat 

să ®e răcească. Cerul a fost mal mult 
acoperit In cea mal mare parte a ță
rii exceplind Oltenia, undo local a 
devenit vartablL în Dobrogea, cea 

. mai mare parte a Moldovei, în cen
trul șl estul Munteniei, precum șl în 
sudul șl estul podLșului Translb 
a continuat să plouă temport 
Banat, Crișana și în nordul Transil
van Iei, ploile au devenit locale. La 
munte, la înălțimi de peste 1 800 me
tri, a continuat să cadă lapoviță și 
ninsoare. In munții Apuseni,. în 
cursul după-amlezLi de astăzi, s-a 
produs poleL Vlntul a suflat inodo
rul din nord-vest. Temperatura ae
rului in ora 14 oscila între 8 grade 
la Huedin și 18 grade ta Apa Nea
gră. Tg. Jiu și Bechet .. .

Timpul probabil pentru 15, 18 șl 
17 septembrie. In țară : Vremea se 
menține rece In prima parte a inter
valului, apoi se va încălzi ușor. Ce-

__ ,_________Ivnnlcl 
plouă temporar. In

La

voii__ ,. ,_r —
nd va fl variabil, cu innorărl ac
centuate în jumătatea de nord-est a 
țării, in Începutul intervalului, clnd 
va mai ploua. In rest ploi iacale. 
Vlnt slab plnă 1a potrivit. Minimele 
vor fl cuprinse între 3 și 13 grade, 
Izolat mal cobori te, iar maximele 
Intre 12 șl 22 grade, mai ridicate la 
Kflrșltul Intervalului.

i ’

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea nr. 37 

din 13 septembrie 1972 ;

FOND GENERAL DE PREMII : 
18M 237 lei din care: 921207' iei 
REPORT.

Extragerea I: '25 15 23 S 31 44
Extragerea a II-b : 23 5 24 35 14

LOTO
Premiile tragerii din 0 septembrie 

1972 :
Extragerea I : Caleg. 1 : 1,25 va

riante a 100 OK) lei : Cat. 2 : 7 va
riante KP/o a 8 453 lei ; Cat 3 : 8,55 
a 7030 lei ; Cat 4 : 14,23 a 4 152 lei ; 
Cat. 5 : 100,05 a 555 lei ; Cat 0 : 177 
a 33-t lei.

REPORT CATEGORIA I : 137 279
lei.

Extragerea a Ii-a : Categ. A : 1 va
riantă 10% a EM 249 lei; Cat B : 1 
variantă 233'n a 10 407 lei și 0 va
riante 10% a .4187 iei ; Cat C : 0,05 a 
4 Otffl lei ; Cat D : 14.15 a 3 403 lei ; 
Cat E : 28.33 a 10®8 iei ; Cat F : 
77.55 a B21 lei ; Cat Z : 1 332,49 a 100 
let

si Iii-'*'1 

asigure un bogat conținui, Incit.a- 
ceasta s& șlujească ridicării nive
lului de conștiință a'celor ce mun
cesc, educării lor în spiritul patrio- 
tlsmulnl soctallst, să .dezvolte șl mal 
mult responsabilitatea civicii, hotă- 
rirea de ,■ apăra marile cuceriri so
cialiste, dea le adăuga' noi șl noi în
făptuiri, caresă sporească . șl mal ', 
mult strălucirea patriei socialiste.

Prin amploarea și varietatea m»- 
nifestărilăr ce se organizează In În
treaga țară In Intlmplnarea glorio
sului jubileu, prin nvlntul muncii 
salo creatoare, poporul nostru dove-; 
dește încă', o dată profundul său,, 
atașament, față de republică, față de- 
orlndulrea soctaltată,1 față de parti
dul comunist, hotărirea sa de a. 
urma neabătut partidul po calea 
făuririi societății socialiste multita- 
teral. dezvoltate, * Înfloririi patriei.;

L£>piA'3T,'B;'I.nj3: ta»:.
it,vnecunoseul : . .DACSA 

», n,*»; 13.S3; J9; 1B.I5; ’!□,». 
Felix șl OUHa s'MUNCA — ÎS;

o Procesul unei stele : BUCEGI 
— 15,43; 18. la grădină — 50, AU
RORA — S; 11.13; ta»; 13,15; 18; 
23,15, la grădlhă — 18,13.
O Salul care moare : RAHOVA — 
13,M: 18; 23.15.
• Naufraglațl in spațiu : UNIREA 
-■ 1®. la grădină — 1943.
STInlln șl Templul Soarelui :

RUMUL SARH — 15,13: 17.45: M. 
o Ferma din Arizona s GTULESn 
— 154»; 18401, MIORIȚA — B; 1343; 
18; 19.73.
o Fura după liniște î POPULAR 
— 1545; 11; 13,13.
• Desculț. In parc s PACEA — 
15,45: IB: S3.
m Balada Iul Cable Hogue s VOL
GA-9: 11,15; 1345: 18: IS,13: 
5O,M. ARTA — 13; 17.2:3; £3,13. la 
grădină — îs.
a Vedere de pe pod s VIITORUL 
— 13,W: i®: »,».

£. -1)

< «

DEBUTUL ECHIPELOR NOASTRE: TREI VICTORII ȘI 0 1WRÎNGERE
Pentru fotbalul nostru, inaugurarea 

sezonului Internațional au făcut-o 
Ieri cele patru echipe de club an- i 
gajale In cupele europene. Trei au 
jucat acasă (Rapid ta București, Uni
versitatea ta Cluj, U.T.A. ta Arad), 
tar- una In deplasare (F.C. Argeș la 
Luxemburg).

Dintre cele două formații ce ne 
reprezintă In „Cupa U.KFJL”, ‘ mi
siunea mal dificilă a avut-o Univer
sitatea Cluj. Rivala el de ieri — 
Lewski Spartak Sofia — a fost dln- 
totdeauna un „team" extrem de pu
ternic, avlnd un palmares bogat șl 
jucători experimentați. Fapt e, apoi, 
că In campionat fotbaliștii an
trenați de Ștefan Onlsle s-au pre
zentat la nivelul unor „cote minime11 
nllt In privința pregătirii fizice, dt 
șl în privința capacității de joc teh- 
nlco-tactlce. „Vo- reuși să se corn-, 
porte onorabil In medul cu Lewșkl?” 
— tată Întrebarea ce și-au pus-o su
porterii dujenllor, și nu numai eL

Ieri dupâ-amlază, echipa clujeană 
a avut mult timp inițiativa. Ofensiva 
lor a obligat adversarul să se retra
gă. Lipsa dc claritate fn fazele de 
poartă, șuturile imprecise șl foarte 
puține din prima repriză au făcut 
insă ca scorul să se mențină alb. 
Oarecum împotriva cursului jocului, 
primul gol 11 primește Ștefan. Era 
minutul 53, dnd, după linul din pu
ținele șl ncsaminlflcatlvela contra
atacuri, fotbaliștii oaspeți deschid 
scorul prin Hauralamblev. A fost vor
ba, evident, de o neatenție a apărării 
clujene, căci schimbul de pase Vese- 
linov — Haralnmbiev și apoi șutul 
acestuia din urmă s-au efectuat re
lativ simplu... Treziți parcă ta reali
tate, elevii Iul Onlsle au suplimentat 
eforturile, șl-au concentrat mal mult 
atenția șl, după egalarea din minu
tul 07 (prin So-o, pătruns In careu), 
In numai zece minute șl-au asigurat 
o victorie clară, cu 4—1. Ultimele trei 
goluri ale clujenilor, de fapt ale me
ciului, le-au marcat Crețu (mln. 71), 
Mureșan (mln. 74) șl Ulfaleanu (mln. 
70).

U.T.A. a jucat, de asemenea, u- 
casă. Ca șl Universitatea (poate chiar

plleze), au marcat golul victoriei 
prlntr-un șut- (parabll, după rit se 
zice) expediat de Wendt, din colțul 
careului de 10 m.

„Nocturna31 dc pe stadionul ,.23 
August" a adus in arenă echipele 
Rapid București și Landskrona Boys, 
reprezentantele României și Suediei 
In „Cupa cu] ' 
pus ritmul . 
cea mai marc 
de fruct!"icni 
făcut-o doar o singură

mal accentuat), foștii campioni au 
manifestat In ' campionatul de-abla 
început unele slăbiciuni de orientare, 
omogenitatea echipai — altădată armă 
forte a fotbalului arădean — nernal- 
fllnd aUt de evidentă. Circumspecția 
generală privind fructificarea inte
grală a șanselor lor in partida de 
Ieri cu echipa suedeză Nbrrkdplng 
avea să fie ta cele din urmă mo
tivată. Formația oaspeților a jucat la 
început — o întreagă repriză — ase
menea oricărei echipe aflate In de- .—— „

' plasare : mai mult în propriul ieren, te nu ta cea mai periculoasă fază), 
- : ■ 1 .

ipelort3. RapIdlșUI au tm- 
joculul, au dominat In 

parte a timpului. Insă 
In prima repriză au 

’ igură dată (și poa-

!•

© LUXEMBURG: F. C. Argeș —Arris Bbnhaweg 2-0 
© BUCUREȘTI: Rapid — Landskrona Boys 3-0 
© CLUJ: Universitatea — Lewski Spartak 4-1
© ARAD: U. T. A. — Norrkoping 1-2

cu acțiuni destructive și rareori con- 
traataclnd. Din acest punct de ve
dere, tactica a TOnvcnlr. arădenilor. 
Ocaziile de a marca au fost nu nu
mai numeroase, dar șl foarte mari. 
Din păcate, tot ceea ee au „lucrat13 
înaintașii, tot ceea ce trebuia fructi
ficat din acțiunile1 lor — totul a ră
mas fără efect. U.T.A. a deschis sco
rul, e adevărat, dar cu foarte mare 
greutate șl numai în urma unei curse 
de circa 49 de metri a fundașului 
Blrău. începută In careul său șl ter
minată In apropierea careului ad
vers. Centrarea acestuia; foarte pre
cisă, l-a găsit bine plasat (și; bine 
inspirat) pe Broșovschl. Cu capul, el, 
a reluat direct In poartă. Acest gol, 
departe-de a avea1 un efect tonic 
pentru U.T.A., a descătușat parcă 
etanul, ambiția fotbaliștilor suedezi. 
El au egalat ta numai două minute 
după pauză, prin internaționalul 
Klndvall și, mereu in ofensivă 
(U.T.A. s-a văzut cbUgata să se rc-

cu trei minute înaintea pauzei, prin 
Marin Stellan. în repriza secundă, 
jocul este mal echilibrat, dar atacu
rile rapldlșlllor slut totuși mult mal 
periculoase. Ei majorează scorul, prin 
același Marin Stellan, ta o fază fixă. 
Cele două echipe nu renunță deloc 
la luptă. Fotbaliștii suedezi pornesc 
cîteva acțiuni spre poarta lui Râdu- 
canu. Greu, dar eficient, apărătorii 
echipe! bucureștene rezolvă situațiile. 
La' rtndu-1, formația rapldlstă atacă
— acum ceva mal mult pe extreme. 
La o cursă pe stingă șl o pasă lungă, 
paralelă cu linia de fund, mingea 
ajunge spre partea cealaltă, la Năs- 
turescu. Acesta o reia direct.In poar
tă, ridlclnd ded scorul la 3—0. După 
acest gol, nimeni — pa teren sau in 
tribune — nu a mai avut îndoieli a- 
supra rezultatului. Victoria rapldlștl- 
lor — am" zice chiar șl jocul de' Ieri
— ijduce un anume optimism cu pri
vire la calificarea lor in turul urmă
tor al „Cupei cupelor0.

Campionii noștri, fotbaliștii din 
Pitești, au jucat aseară in deplasare 
cu echipa luxeniburgheză Arris Bon- 
naweg, med conținu pentru „Cupa 
campionilor europeni0. Pentru F.C. 
Argeș nu a fost deloc o simplă for
malitate, -cum s-a presupus eA va fl. 
La acreditarea unei -asemenea idei 
a ■contribuit, se pare, șt acel 0—3 cu 
core Arris a pierdut duminică, ,pe 
același teren, In fața formației Jcun- 
nouo d'Esch. Chiar dacă, in ansam
blu, partida a fost dominata do echi
pa plteșteână-— suporloritalca el teh
nică a primit aprecieri din partea 
publicului— concretizarea fazelor de 
nine n lnllrzlat destui de mult. Gaz
dele s-au apărat precis, ubllglndu-1 
pe plleștenl să șuteze (dacă vor 1) de 
la distanță. De fapt nici In ofensivă 
gazdele nu s-au sfiit să acționeze. 
Contraatacurile lor, Lansate In viteză, 
l-au găsit insă ta post pe Stan șl 
colegii lui din imediata apropiere. 
De un regim special (strict marcat) 
a-a „bucurat" Dobrin, care a fost 
păzit dc doi adversari. F.C. Argeș 
deschide scorul In minutul 58. Des
criind faza, crainicul radiodifuziunii 
■spunea că autorul golului (llnărul 
Troi) a primit o pasă bună de la 
Marian Popescu, pe care a pulul-o 
fructifica nestingherit, pentru că 
scăpase nemarcut de nici un apără
tor din echipa luxemburghezi.

Partida nu este jucată insă. Echipa 
torală încearcă, forțează egalarea. 
Fără succes, totușL încă un gol avea 
Bă se Înscrie insă in ultimul minut 
al partidei. La un fault comis do 
gazde, In careul propriu, arbitrul a- 
cordă lovitură de ta 11 m pentru 
F.C. Argeș. Execută, Imparabll, Do
brin (porterul n-n mal schițat nici 
un gest...) și astfel meciul se încheie 
cu victoria — de altfel scontată — a 
campionilor României.

Așadar, bilanțul : trei victorii ?! 
o Infrlngere. Scorurile, totuși (cu și 
faptul 'că, in fotbal, nici 
este dinainte jucat) lari 
chlsă, calificarea di 
portarea din partidele retur.

i un meci nu 
, lasă lupta des- 
lepinzînd de com
ele retur.

I. DUMITRIU

H

t^-unv'lnterviux altor daf'zlanj sew
tgratumfllft?'.Șazeta" șl reluat' deL a-’ i puneri con^jninzfitoare. > (

■“ .......... ...........................
zer, subliniază că țara sa este guta 
să contribuie ta asigurarea păcii In 
Europa șl ta dezvoltarea unor rcla(l! 
normale, bazate pe egalitate în drep
turi, între statele continentului. Si
tuația politică din Europa, în urma 
modificărilor pozitiva survenite pc 
continent, arată Otto Winzor, permi
te Republicii Democrate Germane eS 
•țnrilclp-o mal activ la discutarea pro- 

? r , 1 ,__ «"-L_ 1 confe
rinței general-europene pentru secu- 

____ ,-'X’-L:„./.l ni 
unor țări vest-europene și nordice. 

Ministrul de externe al R.D.G. a 
nmlntlt, dc asemenea, eforturile ță-

rllate, inclusiv cu reprezentanți 
r ’ .1 ___

Ministrul de externe al R.D.G. 
l-Kllllllk, MU CLUl LULt aiC |
ril sale pentru stabilirea unor rcl 
ții normale cu R.F.G., pe baza prl 
clplllor coexistenței pașnice. Red 
cerea In continuare n Încordării 
Europa, n. relevat el, face necesar ca 
R.D.G. șl’ R.F.G. să stablleăsd In
tre ele relații juridice internaționale,, 
care să corespundă principiilor coc-'

în cîteva rînduri
TENIS DE MASA. — Campiona

tele asiatice de tenis de masă care 
au loc ln‘ Pekin se apropie de sflr- 
șlt. în finala probei de simplu mas
culin se vor Intllnl Nobuhlko Hase
gawa (Japonia) șd Hsl En-tin (R. P. 
Chineză). Hasegawa l-a eliminat In 
semifinale cu 3—0 pe Llan Ko-llan 
(R. P. Chineză), tar Hsi En-tln n 
dispus cu același scor dc compatrio
tul său Van. Vcn-luh. In finnia pro
bei feminine se Inllinesc Yukie 
Ohzekl (Japonia) șl Ll-li (R. P. 
Chineză),

TENIS. — în primul tur al probei 
de dublu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenta de 1a 
Seattle (S.U.A.), cuplul Iile Nâstase 
(România) — Richard Russell (Ja
maica) a întrecut cu 0—3, 0—7. 7—8 
perechea neo-zeelandeză Onny Parun 
-T Jeff Simpson. în două partide de 
simplu (turul 1) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Bob Hewllt 
(Republica Sud-Africană) — Steve 
Doch'crty (Australia) 0—4. 0—3 ;
Tom Corman (S.lj.A.) — N'Godrellâ 
(Franța) 0—3, 4—0, 7—5.

BOX. — Campionul mondial de 
box ta categoria mijlocie, argentl- 
neanul Carlos Monzon, iși va pune 
titlul In joc In fața americanului de 
culoare Benny Briscoe. Meciul va 
nvea loc la Buenos Aires. Ia 4 no
iembrie. în cursul acestui sezon. 
Monzon șl-a apărat dc două ori cen
tura, ciștlglnd înainte de limită. In 
fața francezului Jean .Claude Bout
tier șl u danezului Tom Boga.

FOTBAL, — La Londra, in meci 
tur conțind pentru „Cupa U.E.F.A.”. 
Liverpool a întrecut cu 2—0 for
mația vest-germană Eintracht Frank
furt pe Main. ■

Alte rezultate Înregistrate ieri: 
„Cupa U.E.F.A." : Beroe Stara 

Zagorn — Austria Vlenn 7—0 
(4—0) ; A.EK. Atena — Solgo- 
tarjan 3—1 (2—0): SSovnn Bra
tislava — Vojvodlna Nori Sad 
0—0 (2—0) : Dinamo Tbilisi — 
Twente Enschede 3—2 (1-1).-

„Cupa campionilor europeni* : 
Ujpest Dozsa — F.C. Basel 0—0: 
Sliema Wanderers — Gornlk 
Zabrze (Polonia) 0—3 (0—2).

„Cupa cupelor": F.C. Kari 
Zeiss Jena — Mikkell (Finlan
da) 0—1 (1—1) ; Spartak Mosco
va — A.D.O. Haga 1—0 (0—0).

dispus

pro-

I rlif.recentele sale con- 
'secretarul general oi 

O.N.U., Kurt Waldheim, Otic Wln- 
zer a declarat: „Amlndol ani fost da 
părere că primirea tn O.N.U. a 
R.D.G. șl R.F.G., două state indus
triale dezvoltate, capabile să con
tribuie 1a colaborarea internaționaj- 
15, constituie un Imperativ ni tim
purilor noastre".

a

r

Plenara C.C.
I

al P. C. din

TOKIO 13. — Corespondentul A- 
gerpres, Horea Tuiu, transmite : în 
zilele do 11 șl 12 septembrie s-au 
desfășurat la Tokio lucrările celei 
de-a VllI-a plenare a C.C. al Parti
dului Comunist din Japonia.

Lucrările nu fost deschise do Sonzo
Nogaka, președinta al C.C. al l’.C.J. 
Tetsuzo Fuwa, membru al Prezidiu

lui Permanent și șef al Secretariatu
lui C.C.,’ a prezentat apoi rapoartele 
cu privire la „Caracteristicile situației 
actuale șl sarcinile partidului1* șl 
„Pentru noi victorii In alegerile ge
nerale*1. Rapoartele au analizat situa
ția internă șl internațională după 
a VlI-a plenară, ținută In luna Iu
lie, liislsllndu-se îndeosebi asupra 
situație! de după formarea noului ca
binet Tanaka. Sint înfățișate, dea- 
semenea, activitatea partidului pen
tru pregătirea viitoarelor alegeri ge
nerale. atitudinea sa față de mișca
rea do. masă, acțiunile pa linia con
strucției da partid și lupta Împotriva 
anticomunismului.

Laj încheierea lucrărilor n luni 
cuvintul Kenji Miyamoto, preșcdlnte- 

, le Prezidiului C.C. al P.C.J., care 
a făcut o analiză a situație! politice 
complexe din preajma alegerilor ge
nerale. ,

ARESTĂRI
ÎN SPANIA
MADRID 13 (Agerpres). — Polljta 

spaniolă a arestat alte trei persoa
ne membre ale organizației basce 
„ETA”, sub acuzația de a fl partici
pat in provincia Bilbao, in lunile 
Iulie ’și august la acțiuni conside
rate drept ilegale. Cu acestea, nu
mărul bascilor arestați de autoritățile 
spaniole sau reținuți pentru intero
gatorii a ajuns la 150.

★
Docherii din portul Genova vo- 

bolcota timp de o sâptămlnă navele 
spaniole In semn de solidaritate cu 
deținuți! politici din Spania. Hotărl- 
res sindicatului docherilor a întrat 
deja In vigoare, astfel Incit cargou
rile ..Valle de Orozco" și ..Cabo San
ta Marta”, sub pavilion spaniol, au 
rămas cu încărcătura la bord. Do
cherii gen-ovez! au iwtărit, de ase
menea. sA acorde ajutoare materiale 
deținuțllor politici din Închisorile 
spaniole.



DOCUMENT AL UNEI SOLUȚII DE PACE
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0 CUVÎNTÂRE A PREȘEDINTELUI ALLENDE
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CAMBODGIA J

!

0 NOUĂ CONSTITUȚIE ÎN CURS DE ELABORARE
Un apel la

împotriva
PEKIN' 13 (Agerpres).

Samphan, vlcepremlor ț

ț

P

1 ’ ■

■

men, ’Valter Scheel, a avut 
convorbiri cu omologii săi

:A .■ ;

ta noastră 
it agresiunii 

do 
Vlei-

nr. 1, 2 șl 5, exercitînd o puternică; 
presiune in. jurul Pnom Penhulul.’1

i;
3

ad-inierim al Reprezentanței spe
ciale a G.R.P., .îl Republicii Vlet- 
—---- - — „v Hanoi, Nguyen

inter-

■
pranaționaHtate", pe ■ 
Parisul, potrivit poi

programului do transformări Eocial- 
economlce.

:n- H

cat puternic inamicul In toate re
giunile țării, In special po șoselele

.1’V-.W». M

ie ma-

JT

în sprijinul noii inițiative a G.R.P 
al Republicii Vietnamului de Sud

„PROPUNERI FOARTE IMPORTANTE 
ȘI PROMITĂTOARE“

' ■ ■ ■ •
1 STOCKHOLM 13 (Agerprca).

ROMA

Cea de-a XXVI-a scsluno a Adunfidi Generale a O.N.U., dezbflUnd 
chestiunea convocArll Conferinței mondiale de dezarmare, a adoptat o 

„reaoîutta prezentată de Bornânia.., -.Mexic.. . alte ;țăns prin care toate;
statele au fost solicitate să comunice seereteruliil general al O.N.U.i 
punctele lor de vedere referitoare la Conferința mondială de dezar
mare. Opin! de șl sugestiile statelor referitoare la convocarca .Confe- 

■ rinței n nwridiaîe. de-dezarmare urmează; a fi examina te,-, in baza‘ace-, 
lelașl rezoluții, la cea de-a XXVII-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., care se va deschide morii» 19 septembrie, la New York.

țării noastre In O:N.U., ambasadorul
O.N.U., care se va deschide marți, 19 septembrie, la New York.

Reprezentantul permanent al țări! noastre'" la O.N.U., aml.™..___
Ion Daficu, a transmis, la 13 soptembrte 1972, nrlnte-o ®cri&aare adro- 
saiă secretarului general al O.N.U.. „RĂSPUNSUL REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANȚA PRIVIND CONVOCAREA CONFERINȚEI MON- 
1MAI.E DEJDEZABălARE".

Prezcntlnd poziția țării noastre cu 
privire la cursa înarmărilor șl sarci
nile majore ale tratativelor de de-1 
zarmare, In răspunsul român se 
arată : ...

Cursa Înarmărilor șl îndeosebi a- 
cumularea urror imense stocuri da 
arme nuclearo constituie o amenin
țare tot mal gravă pentru pacea și 
securitatea popoarelor, pentru Însăși 
existența lor.

Cheltuielile militare, care se 
frează la peste 2(M) miliarde de dolari 
anual, reprezinifi o grea povară pen
tru toata națiunile lumii, realmțln- 
du-so tot mal puternic In nivelul lor 
de trai material șl spiritual.

Dezbaterile., din cadrul Națiunilor 
Unite p© marginea punctului, privind 
„Consecințele economice șl sociale 
ale cursei înarmărilor șl efectele 
sale profund dăunăJbare asupra, pă
cii șî securității in lume", inițiat do 
România, precum și raportul secre
tarului general al O.N.U. pc această 
temă au adus noi dovezi conclu
dente referitoare la urmările, nefaste 
ale spiralei înarmărilor șl cheltuie
lilor militare asupra tuturor popoa
relor, subliniind nevoia urgentă do 
n se pune capăt cursei înarmărilor șl 
a se realiza măsuri practice de 
dezarmare.

în aceste condiții, Republica So- 
ciaiistl România consideră, că este 
o necesitate vitală să se intensirico 
lupta pentru. înfăptuirea, dezarmării 
generale șl, In primul rind, a dezar
mării nucleare, că este timpul să se 
treacă de ta vorbe ta faple, ta mă
suri concrete de dezarmare.

Pornind de la convingerea că o 
acțiune . de mare Însemnătate in 
W-S «ena rlnțel mondiale de dezarmare, 
România a mllîta.L,ln,.m<xl, consec
vent pentru convocăiea acesteia șl 
trecerea neln.tirziuiă la " pregătirea 
sa practică.

Republica Socialista România 
concepe Conferința mondială de 
dezarmare ca un înalt for democra
tic de dezbateri șl negocieri, cu par
ticiparea, în condiții de egalitate, a 
tuturor statelor, care s& examineze 
în mod temeinic și să contribuie 
efectiv ta adoptarea unor măsuri 
concrete de încetare a cursei Înar
mărilor șl de dezarmare, în primul 
rind, de Interzicere șl distrugere a 
armelor nucleare.

Guvernul român vede în această 
conferință o acțiune politică majo
ră, ta care toate statele, toate gu
vernele sînt ehemate să acționeze 
eu spirit de răspundere față de pro
priile'popoare, față de tonte po
poarele lumii și să contribuie ta a- 
doptarea dc măsuri efective de de
zarmare, în conformitate eu năzuin
țele și aspirațiile < de pace șl pro
gres ale popoarelor. Trebuie cu lo
cul discuțiilor generale despre de
zarmare da plnă acum 'să fio luat 
de negocieri eficiente,, să se alcătu
iască programe concrete de dezar
mare șl sa se treacă, fără nici o in-, 
tir zi ere, la transpunerea lor In prac
tică pas cu pas.

Pregătirea, convocarea șl desfășu
rarea lucrărilor Conferinței trebuie 
să conducă In amplificarea eforturi-

lor tuturor statelor pentru Înfăptui
rea dezarmării, li concentrarea 
acestora 'asupra celor mal Impor
tante șl urgente probleme ale dezar
mării, la realizarea unor pași con- 
creU pe calea dezarmării generale 
șl, înainte de toate, a abolirii arme
lor nucleare.

înfăptuirea dezarmării ar avea nu 
numai, o covârșitoare Însemnătate 
pentru pacea lumii, dar ar contribui 
in mod nemijlocit, prin resursele 
materiale șl umane considerabile 
astfel eliberate, la Însăși occelerarea 
dezvoltării civilizației umane. Dacă 
o mică parte din aceste fonduri ar 
fl alocată pentru sprijinirea țărilor 
In curs de dezvoltare, s-ar crea po- 
slbUltățl ca ele să lichideze mal 
rapid subdezvoltarea, să avanseze 
mal repede pe calea progresului eco
nomic și social.

Pornind de la principiul că in lu
mea contemporană nici o problemă 
care Interesează diferite state nu 
poate fi soluționată nealt cu parti
ciparea directă și cu respectarea in
tereselor tuturor celor in cauză șl 
avlnd In vedere că problemele de
zarmării Interesează In cel mal Înalt 
grad toate popoarele, guvernul ro
mân consideri, ri este de însăți 
esența Conferinței mondiale dc de
zarmare să asigure premisele cores
punzătoare ca toate țările, mari, • 
miel sau mijlocii, posesoare sau 
neposesoare de arme nucleare, mem
bre sau nemembre ale O.N.U., să Ia 
parte în mod efectiv, pe picior de 
egali late, la dezbaterile șl negocie
rile sale, la adoptarea tuturor deci
ziilor.

Orice acțiune pe calea pregătirii 
convocări i Conferinței și orice , acord 
din " sfera dezarmării realizat în ca
drul acesteia trebuie să respecte 
drepturile și lnicreșele rcglțlme »le 
tuturor popoarelor, să contribuie la 
întărirea păcii șl securilățll tuturor.

Conferința mondială de. dezarmare 
trebuie să contribuie. In ncelașl 
timp, Ia informarea largă a popoa
relor asupra evoluției cursei înarmă
rilor cu consecințele sile grave șl 
asupra situației existente In domeniul 
dezarritarll, să contribuie la mo
bilizarea tuturor forțelor pă
cii șl progresului la lupta 
pentru oprirea grabnică a cursei 
Înarmărilor șl realizarea dezarmări!, 
întreaga activitate a Conferinței 
mondiale, eforturile depuse șl rezulta
tele obținute, punctele de vedere, su
gestiile' șl propunerile statelor vor 
trebui 'auusc la cunoștința opiniei 
publice mondiale, astfel înelt aceasta 
să exercite in permanență un control 
efectiv. /

în centrul preocupărilor Conferin
ței mondiale vor trebui să se afle 
problemele cardinale ale Încetării 
cursei Înarmărilor șl dezarmării ge
nerale. ta primul rtnd calc referi
toare la Interzicerea șl eliminarea 
armelor nucleare. Dintre acestea de 
o deosebită importanță :

— Oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la înghețarea bugetelor 
militare, stabilindu-se un pro
gram concret de reducere trep
tată a acestora, înccpind cu re-

ducerea bugetelor militare 
țărilor mori, puternic Înarmatei 

Elaborarea unui program 
concret pentru interzicerea fo
losirii armelor nucleare, crea
rea dc zone de paee șl d’enu- 
clearlzatc, oprirea producerii de 
armament șl Îndeosebi a arma
mentului nuclear, a armelor 
chimice, și a altor mijloace de 
exterminare' In masă, irecerea 
ta lichidarea treptată a acestor 
arme sub control Internațional ;

— Adoptarea de misuri con
crete pentru' lichidarea bazelor 
militare șl retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state, reducerea treptată a efec
tivelor forțelor armate națio
nale, desființarea blocurilor ml-'" 
IIlare, acțiuni practice Împotriva 
propagandei de război, a Învrăj
birii Intre popoare ;

— Dezarmarea generală.

în ce privește locul de organi
zare a Conferinței mondiale de dez
armare, guvernul român apreciază 
că ar urma ®ă fie stabilit, In proce
sul pregătirii, conferinței, pa baza 
consensului luSuror elatelor.

România apreciază potrivit ca ta 
cea de-a XXVII-n sesiune a Adună
rii Generale o O.N.U. să fie adopta
tă o hotărire privind convocarea 
conferinței șl'întreprinderea măsuri
lor organizatoric© preliminare, ast
fel Incit să se poată trece la efectua
rea pregătirilor practice pentru 
ținerea el cit mal curind, dar nu 
mal tlrzlu de 1974—1073.

Reunirea periodică a Conferinței 
mondiale la Intervale de doi-tțel 
ani ar permite examinarea poșllhr 
parcurși pa calea dezarmării, sta
bilirea măsurilor prioritare In fle
care etapă șl n acțiunilor ce se Im
pun u fi întreprinse’In vederea în
făptuirii lor, oferind, totodată, ca
drul necesar negocierii efective a 
unor noi acorduri In domeniul de
zarmării. ‘'

în ce privește modul de pregătire 
n Conferinței mondiale de dezarmare, 
esențial este, după părerea guvernu
lui român, să se asigure’ premisele 
corespunzătoare pentru ca toate sta
tele ;să. poată lua 'parte efectiv, in 
comllțir de deplină,egaflUite,—*ta 
toate etapele pregătirii Conferinței 
mondiale’de dezarmare. (

La pregătirea Conferinței mon
diale pot șl trebuie sfi-șt aducă con
tribuția Organizația Națiunilor Unite, 
instituțiile sale specializate, Comi
tetul pentru dezarmare de la Ge
neva.

Pornind de la faptul că, polrivlt 
Cartel, Organizația Națiunilor Unite 
arte Investită! cu răspunderi șl com
petențe generala In domeniul dezar
mării, România apreciază că pregă
tirea și desfășurarea conferinței ar 
trebui să albă loc sub egida Națiu
nilor Unite; ■

Cea. de-a XXVII-n sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. .trebuie să 
prilej ol oscă o dezbatere largă asupin 
opiniilor, sugestiilor șl propunerilor 
formulate do state, să ’coatribule la 
o mal bună cunoaștere șl la apropie
rea punctelor de vederp. In legătură 
cu conferința, să condiscă la adop
tarea unei hotârlri general accep
tabile, de natură să servească dn.pt 
bază pregătirii, convocării șl desfă
șurării in bune condiții a confe
rinței.

Republica Socialistă România, so 
subliniază în Încheierea ; acestui 
document, reafirmă hotărirea sa 
fermă de a participa activ și a-șl 
aduce toată contribuția, ta pregătirea, 
convocarea șl desfășurarea lucrărilor 
Conferinței mondiale de dezarmare.

Mlnisuul ofactirBor externe, al Sue- litlce, care 
diel, Krister Wickman, ‘a caroctcri- Vletnamuiul i 
zat drept „foarte Importante șl pro- j determinare, 
mlțăloare noile’propuneri ale Guver- Krtaiw IVi 
nulul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud pri
vind stabilirea păcii In Vietnam-. 
MinUlrul a amintit că guvernul sue-

t 
t i 
f
I
r.

vietnameze pe. calea tratativelor pt>- 
----- ’ să asigure populației;

________ de sțid dreptul la auto-

Krister Wickman șl-a exprimat, 
tocodată, speranța că noua IniilaUvă 
a G.R.P, al IlepubUcU Vietnamului 
de Sud va duce la negocieri scrioa-

ROMA 13. — Corespondentul. A- 
gerpres transmite : Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
ministrul comerțului exterior, oJQai 
In Italia pentru a'avea o serie de 
convorbiri cu oficialități politice șl 
cu reprezentanți ni economiei ita
liene. s-n Intllnlt miercuri, la Pala
tul Farneslna cu Giuseppe Medici,

..... :. .1:: v f - 1:
ministrul afacerilor externe. Cu a- 
ccat prilej, In cadrul unei convorbiri 
cordiale, prietenești,' au> fost aborda
te probleme de , interes comun pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre Ho- 

■ mânia șl Italia. |
După-aminză, oaspetele român n 

făcut o vizită la Ofilclnc Galileo din 
Florența — Întreprindere cu profil 
industrial.

dez a subliniat, în repetate rînduri. se 51 la restabilirea grabnică n pftcll 
necesitatea soluționării problemei in Vietnam. Convorbirile dintre reprezentanții 

organizațiilor de Cruce Roșie 
din R. P. 0. Coreeană si Coreea de sud

‘ « * i '< ■ - ' • ' ' ■ c . ?J ;• ' 1 -;î ' ■ \L ) - • ' * '
SEUL' 13 (Agerpres)l — La Scul a Gl Bok. consilier al delegației R.P.D. 

a'.;ut loc la 13, septembrie cea .de-a ' ------1 ' ~ ' ' '
doua sesiune a convorbirilor pro- 
priu-zJse Intra reprezentanții orga
nizațiilor de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană’ șl- Coreea de sud,' infor
mează agenția A,C.T.C. Convorbirile 
s-au desfășurat in conformitate cu 
acordul realizat in timpul tratative
lor preliminare asupra negocieri
lor, de fond dintre organizațiile do 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană șl 
Coreen de sud. Cu acest prilej. Yun

■ Or’ '■*- .t j;;I .proirsiri I ț
sltatea ca guvernul Italian, așa cum 
ou făcut numeroase guverne aia ță
rilor Europe! occidentale, să Înceapă ( 
demersurile nece.vire pe al iu a se d- 
junge la recunoașterea diplomatică a 
Rcpublkdl Democrate Vietnam șl să 
stabilească raporturi cu • Guvernul' 
Revoluționar Provizoriu al Rcpubli-ț 
dl Vietnamului de Sud, In cadrul 

unei contribuții italiene la căutarea
. j pace'a pro- :

ltd și IndochlneLl 
Comunicatul precizează că Dl-l 

recțlunea P.C.I. a examinat, de. 
asemenea, problema Orientului , 
Apropiat, hotărind să ceară din; 
partea guvernului italian acte In 
concordanță cu votul-exprimat , 
la O.N.U/ pentru Încetarea !me-> 
diată a tuturor acțiunilor de 
război.’ P.CJ. se pronunță, tot-: 
odată, pentru o Inițiativă' — la ! 
O.N.U. și In alte organtane In
ternaționale — cOMOcrată unei, 
soluții de pace șl dreptate, ba-i 
zată, In primul rind, pe retrage
rea trupelor lsraellenc din toate " 
teritoriile ocupate șl menltii să 
garanteze dreptul Ia existență al 
tuturor popoarelor șl statelor 
din regiune, inclusiv ol poporu
lui palestinean.

ROMA 13. — Corespondentul Ager
pres, N. Putea, transmite : După șe
dința ,sa din 12 septembrie, Direcțiu
nea Partidului Comunist Italian a dat 
publicității, miercuri, un^ comunicat..

Direcțiunea P.C.L arată comu
nicatul — a examinat rezultatele po
zitive ale liiUlnlrll de la Paris a 
partidelor comuniste din Europa pri
vind problema Vietnamului, precum _ ________ ______ _
șl noul document important al Gu- unei șoiluțli polltlce’și 
vernuiul Revoluționar Provizoriu al ’ blemeloir Vietnamului
Republicii Vietnamului de Sud, care 
dezvoltă propunerile în șapte puncte 
pentru o soluție de pace șl arată ca
lea pentru a se ajunge la formarea,,

■ in sud, a unui guvern provizoriu de 
unitate națională, însărcinat, între

■ allele, să organizeze alegeri generale 
eu adevărat libere șl democratice.

Direcțiunea P.C.I., sahitlnd aceas- 
i nouă Inițiativă « G.R.P., se ndre-

■ seazâ comuniștilor, tuturor forțelor 
democratice pentru a fi lărgită șl 
mal mult, in linlta; acțiunea menită 
să pună imediat capăt bombarda
mentelor amertaine asupra Republi
cii Democrate Vietnam șl, pe plan 
mal general, să Înceteze intervenția

. militară șl politică a (Statelor Unite 
In Vkknom, să se dezvolte solldari- 
tataa cu Vietnamul de nord.
. Direcțiunea P.C.I. subliniază nece-

Coreene, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, ' directorul : Departamentului 
pentru știință șl educație al C.C. ni 
partidului, -ti declarat : „fele pen
tru prima oară in 27 de ani de di
vizare, cind noi slăm față In față șl 
discutăm o Importantă problemă a 
națiunii, trcclnd peste bariera care 
se află între Nord și Sud. Aceasta 
arată voința fermă a poporului co
reean de a rezolva el însuși proble
mele Inlcrne ale na(Iiinli“.

CHILE

Precizările unui reprezentant al G.R.P.
o modificare In ce privește fondul 
șl, In speria!, In ce privește Înlătu
rarea Iul Nguyen Van Tnleu, un 
dlctațOT care, pentru poporul viet
namez, reprezintă un instrument al 
imperialism ului american șl; care 
Încearcă să prelungească războiul' 
spre n-șl apăra propriile sale Inte
rese egoiste. "

Amintind că guvernul său se ba- ► 
zează pe realitățile actuale ale 
Vietnamului de sud, Nguyen Phir 
Soal a spus : „Preo-cuparea non‘r,-s 
este să punem capăt 
S.U.'A. Impotrlyh Vietnamului 
sud și să restabilim pacea th

. nam“.‘ UD&or.’-V.U •

HANOI 13 (Agerpres). — Șeful r-' ■— -■ •• ... - 
dale a G.R.P., al’: 
namulul de Sud la_____, ..__
Phu Soal. a declarat, lntr-un inter
viu acordat corespondentului agen
ție! France Presse. că, dacă se ur
mărește realizarea unei' soluționări 
rezonabile a probleme! vietnameze, 
actualul șef ol regimului salgor.ez, 
Nguyen Van Thleu, trebuie Înlătu
rat definitiv de pe arena politică.

Anallzlnd conținutul declarației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
daițe„pul>Vcitătll,-la 11 septembrie, 
Nguyen Pnu Soal a nlirmat că «- 
rea^&.declnrațîc nu comporta nld

„Guvernul Unității Populare 
va face totul pentru apărarea 

intereselor țării“

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager- 
■ prea). — într-o cuvlntare rostită cu 

prilejul „Zile! Învățătorului1", pre
ședintele Salvador Allende a denun
țat uneltirile cercurilor imperialiste 
Împotriva statului chilian, in scopul 
opririi procesului de transformări 
social-ecoiiomlee care se desfășoară 
In prezent. F;l n condamnat ho- 
tfl rirea corhpanlel nord-amerlcane 
„Kchnrâbll" de a nu recunoaște-de
cizia 'Tribunalului chilian ăl cupru
lui In problema Indemnizațiilor șl 
amenințările acesteia împotriva sta
tului. chilian. Șeful statului chilian 
a condamnat, de asemenea, acllvlta-

tea unor organe de presă nord-ama- 
‘ rlcanc, care încearcă să creeze di

sensiuni Intre Chile șl alte țări latl- 
no-nmericane. El a reafirmat hotă- 

‘ rirea guvernului Unității Populare 
do a face lotul pentru apărarea in
tereselor țării.

Referindu-se la sarcinile actuale 
din domeniul lnvățămlnlulul, pre
ședintele Allende a subliniat impor
tanta activității-lucrătorilor din ln- 
vățămlnt, In.educarea, tinerel genera
ții și l-n chemat pe aceștia șă lup- 
ie șl mal activ pentru realizarea

i- - --.■■..■

intensificarea luptei

regimului lonnolist
■

PEKIN 13 (Agerpres). — Klileu 
Samphan, vlcepremiov șl ministrul 
apărării naționale ol Guvernului 
Regal de Uniune Naționala al Cam-’ 
bodgicl, Hou Yuon. ministrul aface
rilor Interne, al reformelor comu-, 
nalo' șl cooperativelor, șl Hu Nim, 
mlnlst. ui Informațiilor șl propa-; 
gandoi al G.R.U.N.C., au lansat un' 
apel In care cheamă populația, .că
lugării. precum și funcționarii și 
soldați! armatei marionetă de la 
Pnom Pe.'-.li să-sl Intensifice lupta 
Împotriva clici! lonnollste. profi- 
tlnd de actuala situație critică a a- 
cesteio. In special Jn logălură cu 
reducerea gravă a proviziilor de 
orez — Informează Agenția khmeră 
de inrornvițli, citată de Chinn Nouă. 
Apelul amintește că forțele armate 
populare de eliberare khmere au ata-

nr. 1, 2 șl 5,
■ piv3siu.ua in jurul rnum reiuiuiui.)’ 

Apelul cheamă funcționarii, solda-;: 
ții armatei marionetă, locuitorii’' 
Pnom 'Pcnhulul șl al capitalelor' 
prorinenle ocupate temporar dej 
inamic să se unească- cu poporul 
cambodgian șl cu forțele pqputerc 
naționale de eliberare.

tulul, menționează Prensa Latina, »e 
referă la stabilirea unei noi orga
nizări economice, la reorganizarea 
Instituțiilor politice, la drepturile și 
obligațiile cetățenilor. în ce priveș
te organizarea puterii legislative, do
cumentul prevede existența a două

■ camere : unn avlnd atribuțiile Se-
- nulului și ale actualei Camere a Do- 

putaților, Iar alta — a muncitorilor,
- aleasă prin vot direct șl secret Re-
■ fcrltor la organizarea economică,
■ proiectul tinde spre consacrarea
■ constituționala a celor trei forme de 
.proprietate (de stat, mixtă șl r pri
vată) șl prevede stabilirea untâlplan— — AH—. — —V' n

SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — La Santiago de Chile s-a 
anunțat că o comisie specială, con
dusă de ministrul Justiției, Jorge 
Tapia, a fost însărcinată cu elabo
rarea unei noi constituții a țării, cate 
să reflecte actualul proces de trans
formări soclal-economice — Infor
mează agenția Prensa Latina. ' Un 
prim protect al noii legi supreme ya 
fi?transmis’ spre examinare. In ur
mătoarele zece zile, conducătorilor 
partidelor care fac parte din Fron
tul Unității Populare șl reprezentan
ților Centralei Unlco a Oamenilor 
Muncii..1 -■ • =^MS>t»î«ii«Brw'a»“ws*w-.wK__

Principalele prevederi ala proiec- național da dezvoltare.

După reuniunea monetară de la Roma a „celor zece4

CARE
i.ii'i- .Mp ''■! ?•; t ’^gwțife ch presi transmite

Li Sien-nicn, merabnj 01 BI 
rouluT Politic al Comitetului Central 
al P.C. Chinez, vlcepremler al Con
siliului de Stat, a avut miercuri o 
Întrevedere cu ambasadorul 
bllcil Vietnamului do sud In 
Nguyen Van Qunng, șl cu Însărci
natul cu afaceri al., al Ambasadei 
RD. Vietnam la Pekin, Nguyen Tien 
■— Informează agenția China Noua.
A ■ •

Vlcepremierul Japonez 
Tfrfraff Mîld, luind «"intui in 
localitatea Karuizawa, a declarat că 
normalizarea relațiilor cu China va 
trebui privită drept Începutul unei 
noi ere pentru Japonia. El a subliniat, 
totodată, necesitatea ca tara sa să sta
bilească contacte mal strlnse cu 
R.P.I). Coreeană, R.D. Vietnam șl 
R.D. Germană — relatează agenția 
Associated Press.

In cadrul tratativelor din
tre O. Germană și R.F. a 
Germaniei, ®Jercui‘1 n avut 

ll£Pu" la Berlin, o intilnlre între Michael 
China, Kohl, secretar de stat 1a Consiliul tie 

Miniștri al R.D. Germane, șl Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
Federală a R.F. a Germaniei.
\ ' ' ' . • ■ / 'J

La invițațiă P.S.U.G. și a 
Consiliului de liniștii al 
B.D. Germrae, 0 dcIesflție de 
partid șl guvernamentală a R.S. Ce
hoslovace va face o vizită oficială da 
prietenie Ln R.D.G.,, in a doua Ju
mătate a lunii septembrie.

strulrli In comun a unor sisteme au
tomatizate pentru conducerea pro
ducției in Lndustria navală, in si
derurgic șl In construcțiile de mașini.

Populația Smcrisii La- 
țjîjQ a ajuns, anul acesta, la 300 
milioane șl se va dubla plnă la 
sfirșltul secolului, dacă actuala rată 
de creștere se va menține — a a- 
nunțat la Bogota Oficiul regional la- 
tlno-amcrican I pentru programele 
populației; !

Un cutremur de p&nînt 
a avui ioc în Grecia,

dimineața, fiind serios resimțit mal 
ales In localitățile Pyrgos, Patras șl 
Nafpllon din Peloponez. Epicentrul 
seismului, a cărui Intensitate n fost 
de gradul șase pe scara Richter, a 
fost localizat ta 103 Idlomelrl nord- 
vest de Alena. în Corint șI-Nafpilon 
mai multa sute de casc au fost ava
riate. , ■ • ‘

BONN 13. — Trimisul special 
Agerpres, V. Crițu, transmite : 
In cadrul Salonului internațio
nal de invenții „Intememo' T2“, 
organizat intre 3 ji 10 septembrie 
a.c. la K6ln, au fost expuse 231 
de inrenfii din 8 țări. Republica 
Socialistă România a prezentat 
II invenții, obțlnlnd 2 medalii 
de aur din. cela 10 atribuite la 
fotei țărilor participante, G me
dalii de argint ți 3 da bronz.

-ACORD MMW ÎN PROBLEME 
RĂMÎN DESCHISE

Balanța de plăți a Italiei, 
a Înregistrat la finele primului se
mestru al anului curent un deficit 
de 336 miliarde lire Italiene — anun
ți un comunicat al Institutului na
țional de statistică din Roma.

Postul de radio Adena di_ 
fuzat o declarație in care se arată 
că Republica Democratică Populară 
a Yemenului adresează un apel pen
tru organizarea unei Întruniri intre 
conducătorii R.D.P. a Yemenului șl 
al .Republicii Arabe Yemen, In ve
derea soluționării diferendelor din
tre cele două țări — relevă agenția 
MJELN.

RJPJ). Coreeană și Sene
gal au stubîlit rclaiii diplo
matice la nivel de amba
sadă — Informează Agenția 
A.C.T.C, Guvernele celor două țări 
— se . spune in comunicat — au că
zut de acord să dezvolte relații di
plomatice de prietenie șl cooperare 
între ele, pe baza principiului res
pectului mutual al șm'eranltății, In
tegrității teritoriale, neagresiunii, 
neamestecului In treburile Interne, 
egalității in drepturi șl coexistenței 
pașnice.

La Moscova ®fosl se”innî’!a 
13 septembrie, un plan de colabora
re lehnlco-ștllnțlflcfi cu firma vest- 
germanfi „Slemens“, In vederea con-

■S’

Tokio. In urma ploii ioren|iale ce ieri, țuvocie de apâ au inundat una din 
stajiile metroului

4 ' 
în timp ce la Roma se 

încheia, mărfi seara, dubla 
reuniune a‘„celor zece" (a 
miniștrilor de earfeme ți a 
celor de /inanfc), la Paris 
Începea completarea * inci
tațiilor oficiale • pentru 
conferința la nivel înalt a 
Pieței comune lărgite, care 

■ urmează să albd loc intre 
ÎS și 20 octombrie, în ca
pitala Franței. Cel puțin 
așa a lăsat tă se înțeleagă 
ministrul de exferne fran
cez, Maurice Schumann, ropane

. care, cu puțin timp inalnta sale, și ■ pentru regiunile
de a părăsi Roma, deda- sale rămase in urmă, cum „v».
ra : „Conferința Ja . nivel sini*Scoția și Țara Galilor. compromis, iar pen.
înalt a -celor sece- va fl De aci insistanța Marii Franța rezultatele el ct
convocata, „fără îndoială, ' Britanii-pentru o-,,adecă- stituiau un lest înainte de
la dala lprevăzută inițial", -rată" politică Industrtald ti lua o holărire 'ln.ce prl-
Se,pune,.astfe^capăt unei 

..îndelungate ' perioade in 
care Franța lăsase să pla
neze incertitudinea asupra 
datei ținerii acestei confe
rințe, susțlnînd că ea nu 
ar avea nici b ufRilate, 
dacă nu va duce la“ recul- • 
late concrete. _____  _______ _ __

Divergențele dintre Fran- la *" Mflnchen, sâptămina 
(a, pe de o parte, și R.F. a trecută, pe primul ministru 
...................................................britanic : Eaurard .F

pe premierul irlandez 
Lynch ri pe președintele.. 
Franței, - Georges Pompi- 

. dou. L.a ■ clndul său, minis-

prar.aționalitate, pe ■ care 
Parisul, potrivit politicii 
sale de plnă acum, caută 
s-o evite. Poziția Angliei 
se apropie de cea a R.F. a 
Germaniei. Fapt, de altfel, 
lesne de-înțeles : dacă An-

unui compromis franco— 
vest-german, in termeni! 
căruia — ața cum relatea
ză agenția France Presse 
— cel doi se obligă să lase 
la o parte subiectele di
vergente și sd ceară ml- Inr fio ■v/imr# rrfglie a ronrimfit să- plă- niștrilor lor de resort să 

taască, drept preț al aderă
rii la C.E.E., un greu fribui 
cerut de politica agricolă 
comună, ea așteaptă, in 
compensație, ajutoare din 
partea comunității vest-eu-

■ penlru industriile

treocd la pregătirea dosa
rului monetar, asupra’ că
ruia conferința Ia i ' 
înalt ar putea- lua decizii 
reciproc acceptabile.

Reuniunea de iun! șl 
de la Roma, aveamarți, de la Roma, avea 

tocmai sarcina să pună in 
aplicare datele j acertul 
.—-„mtru

.. . con-
fncinie de

lorile monedelor „celor 
zecea. în acest scop, mem
brii Pieței comune lărgite 
iți vor pune unul altuia la 
disporilie un credit de 1,5 
miliarde de dolari.

Miniftrii'de finanțe au 
■mai discutat la Roma pro
blema luptei' in comun îm
potriva inflației, dar, ața 

nivel . cum relevă agenția Reu
ter, nici o decizie n-a 
fost luată in acest dome
niu.

Referindu-se la rezulta
tele negocierilor de la 
Roma, A.F.P. arată că 
observatorii de presă con
sideră că „crearea acestui 
fond nu conslitule o etapă 

: importantă.pe calea reali
zării .uniunii economice ți 
monetare (vest) europene, 
deoarece el nu va ame
liora sensibil actualele me
canisme monetare". Pen- 

Ic „Finan- 
__  , „fondul eu
ropean de cooperare mo
netară"! reprezintă doar „un 
progres simbolic", iar presa 
vest-garmană vorbește 
despre „un acord minim* 

" care- .trebuie completat. 
Totodată, presa occiden
tală • relevă că au rămas 
numeroase alte subiecte 
care generează in prezent 
controverse in cadrul Pie
ței comune (cum slnt po
litica indus'rtaîâ ți reglo- 

■ r.ală, politica față de țările 
terțe; problema instiîufio- 
nâld, reforma sistemuiui 
monetar interocddental) ți

fl regională in Plaja co- vefte ținerea conferinței 
munâ lărgită. !- nlccl incit la dala >!a-

AccstO' divergențe au biiftd inițial, 
format In ultimul limp. Iaiă de ee reaiiserea de 
obiectul-unci raite de: n, cfi(re „..ihiștrit dc finanțe 
trevederl fV consull&n in- al ceioT zece. a acordu- Iru ziarul britaph
tre oficialitățile east-eu- p^nd ■ crearea 'unui rial Times", Hfm
ropene. ^Cancelarul WiUy - ■ - —
Brandt a , IntUnil succesiv ,Jond. european de coope

rare monetară11 a detemi- . 
nat pe Maurice Schumann 
.'.1 declara că nu mal e- 

lleațn, xistă nici un dubiu In ce 
’ ~ privește convocarea cdnfe-

■ rinței la 19 octombrie.. 
Noul fond, apreciat de co- 
mentatdrul agenției Asso
ciated Press - drept „em
brionul unei bând centrale 
integrate care ar putea e- 
mite la un moment dat o

------  - ...---- , singura< muncuB țcs»i) CU-’ 
‘J1, /i.noJtf!oT„ c! ropecnS", ’ar ■ urma să fie

uu.u r.u.ttu » R.F.G„ Helmut .Schmidt, a constituit plnă la sfirjilut 
atit de mult, ar continua conferit-la Londra cu co- io;5 h .a (i„ ma
să rămlnă în suferință. La . legul său britanic. r ’ ’ 1

............................................................................

ca uniunea monetară săi fie ' slmbâtd- dint re cancelarul B'e „celor zece", l'entru _
ințojlta de o sdevdrata in- Brandt . ți președintele început, acest fond va a-
tegrare economică, care Pompidou, presa occidenta- vea un singur . obiectiv :

Gh. CEHCELESCU

Germaniei 'și “Marea' BHta- britanic
■ nie, pe de altă parte, s-cu 

concentrat Îndeosebi asu
pra problemelor economice 
fl monetare. Parisul do
rește ca la conferința, la irul de • externe vest-ger-

■ nivel înalt „cel rece" să
realizeze o serie de pro
grese pe calea așa-numitel — italian, luxemburghez șl
uniuni monetare. In absen- olandez. Iar ministrul eco- 'si^g.jră. monedă (vest)
ța'căreia piața'comună a- nomiei ișl finanțelor al ropednă" ar urma să
grlcolă, la care Franța ține R.F.G., Helmut Schmidt, a constituit pini la sJ1-

J , r J Jantilui^iSlLfifsă „
°tn urma întrevederii de nipulat de băncile centrale ^rc nu se speră iti fie șo

ca uniunea monetară să fie stmbătă- dlnlre eaMclaru! ®-e ..eB,or zcce“. i-ent.u . luționaie nici de confcrin-
insoțită dc o adevărată in- Brandt . ți președintele incepuț, acest fond va a- ța /a nivci înalt,
tegrare economică, care Pompidou, presa occidenta- vea un singur ; obiectiv :
presupune o doză de „su- lă vorbea despre realizarea sH mențină apropiate 'va-
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