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® în preajma deschiderii învâțâmîhtului de partid: Pieo- 
cupari pentru perfecționarea pregătirii propagan
diștilor © Activități consacrate unei cauze nobile, 
umanitare O Pentru realizarea cincinalului în patru ani și 
jumâtate ! —Angajamentul în întrecere presupune 
„reacție în lanț“ @ în Ialomița se recoltează din 
plin, dar transportul recoltei nu merge ca pe roate

I

pentru per
social-economicei ' ■> ? ti I , ,,

La aproape trei Iun! .de zile, de laLa aproape trei Iun! , de zile de Ja Inițiative lăudabile șl demne do ge-
Intrarea In vigoare a noilor regie- nerallzare, Consiliul municipal al
mentărl hotărllc de Legea privind F.U.S. din București, precum șl alte
organizarea șl funcționarea conțro- consilii județene șl orășenești tiu luat
Julul obștesc se ponte,aprecia, Invo- măsura ca la instruirile șl discuțiile
clnd puterea de convingere a fapte- periodice, cu cetățenii aleși Ih aceste
lor, ca această largă șl democratică organisme Obștești să participe și re
formă inslituțlonalizntă — menita să prezentnnU al domeniilor aflata sub
asigure antrenarea tuturor categorl- control. în județul Brăila — ca să
Hor de cetățeni la o mal bună gos- dăm un exemplu dintr-o serie
potiărire șl folosire a mijloacelor pe , care ar putea continua — a apărut,’podărire șl folosire a mijloacelor pe 
care societatea nl le oferă ca, să 
trăim mai bine țl să muncim mai 
blue — se* dovedește pe dt de- 
necesarii șl binevenită, pe aUt ____________ , _
do viabilă. Prin efortul.comun al.or- al acestei pelicule___ _____ ____ _
ganlzațillor ce foc parte din Frontul conducătorii șl lucrătorii unităților 
Unității .Socialiste — care conduce controlate.
și organizează direct această activi
tate cetățeneasca — controlul obștesc 
acționează ca un factor de educație el „cvrn apr<tape îoate punctele
civică aduclndu-țl o contribuție cardlnale ale comodului șl ale servl-
efecUvă șl evidentă 1a promovarea cS1|Or publice, se 
experienței Înaintate, șl stimularea n-egăfir
exemplelor bune, la dezvoltarea unei 1 ”
atitudini corespunzătoare a lucrăto
rilor din unitățile do servire pu
blică, Ia Îmbunătățirea calității pro
duselor de larg’ consum șl comba
terea. manifestărilor de neglijență, 
nepăsare sau lipsii de răspundere 
față de interesele populației, la păs
trarea avutului obștesc șl respectarea 
legalității socialiste.

în magazinele comerciale ț! nli- 
mentnre, In piețe șl tlrgurl, In diferi- pr“
te -unități prestatoare de servicii r 
pentru- public, cetățenii au deseori 
prilejul să vadă la lucru echipele de 
control obștesc. Ființează la ora ăc- 
tualfi, ta'lntreagrf tară/32 811 a>?me- ■£.“ "A 
nea eehlpe.^câUilte dta■peste-138IOT» — 
muncitori, țărani cooperatori, tehni
cieni, ingineri, prbfesorl, medici, 
juriști, gospodine șl pensionari — 
aleși in adunările cetățenești tale 
organizațiilor din care f_L', 
sau în cele din cartiere ori sate. 
mărul unităților aflate In reflectorul 
obștel a trecut de 123 GOT, dar aUt ’ sfera de cuprindere a,acestei activi- pecflva unitare sau Instituție, 
tfițl cetățenești, cit, mnl cu seamă, în al doilea rind, trebuie să iem-; 
eficiența el pot șl trebuie aă fie nalăm că 1
mult mărite. colective nu —....... ,— „ _

Bineînțeles, îmbunătățirea șl, per- reprezentare a tuturor categoriilor 
fecționarea in mers n controlului de cetățeni, Îndeosebi a celor, care

care ar putea continua — a apărut,’ 
de asemenea, o interesantă Inițiati
vă : a lost realizat un film cu aspects 
Intllnlte pe teren de echipele' de 
control obștesc, iar primii spectatori 

"le clnd-verite au fost

Insuficiențele .șl deficiențele con-, 
trolulul obștesc, așa cum se exercită ------ ; »--■< ■ ■

irtulul .șl ale servl- 
------- , __ datoresc In bună 

—pregătirii superficiale a ce
tățenilor care • alcătuiesc echipele 
respective, lipsei lor de experiență șl 
condițiilor In care lucrează. Toonal 
de acea, cunoașterea și ' analizarea 
greutăților apărute In acest sens — 
a celor cu caracter general, in pri
mul rind — constituie primul nas In 
efortul necesar do remediere șl per
fecționare.------------------- ■ ,'' ■

. Prima problemă, dintre -cele asu-, 
' pra cărora ne atrage atenția însuși • 

procesul exercitării controlului ob
ștesc, este pregătirea șl Instruirea 
cetățenilor .angrenați tn echipele

■ care nu .fost' alese, cu trei luni de

:t .• ;f.-, a :r . 
cestor orgn.nisn-.e obștești a fost toc
mai, de a da posibilitate obștelo — 
prin reprezentanții săi autorizați — 
să-și slujească propriile interese, 
contribuind direct si efectiv la îm
bunătățirea modulul cum este apro
vizionată șl servită. Este, de aceea,, 
firesc șl necesar ca In mozaicul 
uman din care slnt alcătuite echi
pele de control obștesc să-șl gă
sească loc, proporțional, cetățeni de 
diferite profesii, In primul rlnd din-, 
tre acela care Beneficiază personal 
de serviciile' supuse controlului. Se 
simte, de asemenea, nevoia de a pro
mova mai mult șl de a da gir mal 
mare In această activitate gospodl- 
nelor — care, știut este, cunosc mal 
Îndeaproape problemele respecll- 
“• disponibil.

Practica arată, In același timp, că 
lin colectiv restrtns de cetățeni nu-șl

11 a fost toc-
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DE MINIȘTRI,’ION GHEO 

ÎN | S. I. IUGI
BELGRAD 18 — Trimișii speciali ' Intre 

Agerpres Sorin Sfrujan șl Slmlon 
Morcovescu transmis : Slmbătă di
mineața, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
Împreună cu soita, șl-a continuat 
călătoria prin Iugoslavia, lndrep- 
Undu-xe spre Llubltana, capitala 
Republldl Socialiste Slovenia.

Șeful guvernului român este-Înso
țit de Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții romtate In Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică, și de Vaslle Șandru, 
ambasadorul României ta. Belgrad, 
precum șl de Dușan Gllgorievlci, 
mombrtj al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele părții iugoslave in 
Comisia, mixtă iugoslavo-roniână da 
colaborare economică, și Iso Njego- 
van, ambasadorul Iugoslaviei la 
București. - - i

Pe aeroportul Bmik, In Intlmpl- 
nhre au venit Stane Kavriei, pre
ședintele Consiliului Executiv al / 
dunării R.S. Slovenia, cu soția, șl 
alțl reprezentanți ai organelor do 
stat republicane și orășenești.

La sediul Consiliului Executiv 
Adunării R. S. Slovenia, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer șl persoanele 
oficiale care 11 Însoțesc au avut con
vorbiri cu Stane Kavele! și colabora
tori! bM. A fosrt discutat stadiul ac
tual al relațiilor economice, expri- 
mlndu-se dorința comună de a le 
extinde la nivelul posibilităților spo
rite pe carp le creează realizările c- 
conomlce importante ale României'și 
Sloveniei O atenție deosebită s-a a- 
cordat posibilităților de- cooperare

VIZITA

ilnvă de colabo-
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L.Lj Întreprinderi românești ri 
sloveno in producția do autoturisme, 
utilaj hidroenergetic, utilaj pentru 
Industria alimentară. In producția e- 
lectrotehntcă șl electronică, rele vin- 
du-se necesitatea contactelor directa 
Intre reprezentanții Întreprinderilor 
In vederea găsirii domeniilor de in
teres comun. Exprlmlndu-se satis
facția pentru acțiunile de coopera
re Intre Institute științifice si teh
nice, s-n menționat necesitatea ex
tinderii lor in continuare.

După Încheierea convorbirilor, la 
solicitarea reprezentanților presei, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
făcut o scurtă declarație, eublinilnd 
că Întâlnirea cu conducătorii R. S. 
Slovenia a oferit posibilitatea de a 
analiza 'condițiile in care se pot dez
volta relațiile Intre Întreprinderi ro
manești și slovene, - In cadrul con
cepției de ansamblu care conduce 
activitatea de dezvoltare a rela
țiilor dintre România și Iugoslavia.

Președintele Consiliului Executiv 
■1 Adunării Republicii Socialiste Slo
venia, Stane Kn velei, împreună eu 
soția au oferit un dejun In cinstea 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republldl Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maufer, și a soției sale, 
în cursul dejunului, desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească, au fost 
rostite toasturi.

în cursul după-amlezlL tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer șl persoanele 
care 11 Însoțesc âu vizitat Liublla- 
na, oraș cu o . vechime de peste 
703 da ani, cunoscut, mal ales In anii 
de după eliberare, pentru puternica 
sa dezvoltare.

ve șl au mul mult tlm 
’ -iPra, ------------ -
K®,,_______________

poate asuma sarcina de a suprave
ghea In bune condiții prea multe 
unități. Ceea ce și-au propus unele 
colective de control obștesc (In Te
leorman, ■ unde au fost repartizate; 

’ cite 0 unități la un colectiv ; In Me
hedinți — cile 7 ; ea șl In Ialomița, 
Prahova, Arad, Vrancea, Galați și 
ăite județe) nu se poate practic rea
liza șl duce ta o muncii superficia
lă, de mlnuElnlS. Este bine, prin ur
mare, cn flecare echipă să se ocupe 
doar de utltea unități cite ponte cu
prinde ; fie douâ. fie trei — de In 
cnz la caz.

Cunoscut fiind c6, de o mare ac
tualitate pentru populație slnt in a- 

Indurata.-"pintru” o '^rioadă
.dnLanL Ceea .ce, mus-a făcut, ptrta. m^tiî
In prezent — ori s-a făcut supsrfl- “miiX r-i ta?Hien«A?
ctal - trebuie realizat cu stăruință

multa eficiență dacă nu se vor re
zuma la a vizita veriga ultimă (des
facerea) din lanțul de legă tură care 
are la un capăt producătorul șl la 
celălalt consumatorul, ci vor cerce
ta șl alte faze Intermediare din pro
cesul prdducere-deporitare-tr ansport- 
desfacc-ro.

■ Do asemenea, trebuie arătat că 
echipele de control obștesc — pre
zente plnă acum mal ales prin piețe 
șl prin unitățile de desfacere a

J pe parcurs, pentru că nu este cu 
putință, să controlezi activitatea dln- 

-f~z~ ' tr-o unitate sau'instituție fără.să cu-
„ț noțtl bine legile șl reglementările,

dispozițiile s! regulamentele după

tfițl cetățenești, cit, mal cu seamă, — -- - 
eficiența el pot "șl trebuie să ' fie nalăm că 
mult mărite. colective

fecționarea In mers n controlului 
obștesc nu pot să riu pornească de 
la ceea ce, In lunile iulie, august 
septembrie, a devenit o experiența, 
un bun clștlgat în Capitală, pe lito— 
ral, In județele Iași, Timiș, Botașani, 

ce echipele de control 
alcătuite șl cu atenție instruite 
care au 
te prav—___—______
fost conferită, au apărut numeroasa

jjf
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Unul; din edificiile cele mai cunoscuta din acest adevfirat „oraș Tn 
oraș', care osie cartierul Balta Albfi din Capitală s noul magazin

Big r - ...........Big Foto : Gh. VIn|lU

unitate specializată G. MTTROI

(Continuare în pag. a V-a)
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(Continuare in pag. a fll-a)
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Însăți componența acestor 
iu asigură peste tot o justă

oa Intră In contact direct cu 'unitățile mărfurilor alimentare -- slnt aștep-
șl și serviciile-pentru public. în multe țațe deopotrivă.si în alte sectoare de

iță, locuri — mat cu seamă Ia sate— ]ar?; interes'public, cum slnt*: can-
echlpele slnt alcătuite In majoritate finele (de pe lingă spitale, interna-

raji-mjuuuțeiC’iați) iiiini?) kmjuajuisl, din specialiști, din OTofesor! mu aîțl «{ Instituții, cantinele-restaurant),
Brăila, Sibiu șl In alte locuri, o data Intelectuali, ajunglndu-sc plnă acolo unitățile de stat șl cooperatiste (care

... — -.^-j _ jadicto, înclt se Intlmplă chior.ca un salariat
■ ■ dlntr-o anume unitate specializată

u pornit pe teren să-șl exerd- meargă la o unitate de același
ictîc misiunea, socială ce le-a profil, pentru a-șl controla colegii 

de breaslă. Rațiunea Instituirii a-
■"->3 ' ',E"00 ’ ’ '

■
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Adică la oamenii care le-au ridicai.

| Mircea BUNEA

Abia ie urcateră ji trenul — acceleratul 132 Timt- 
foara—Bucurefti nord — o fi pornit. 1

țncd ffifiind, copleșiți vizibil de greutatea celor cinci 
geamantane ridicate in plasa : pentru bagaje a rnm- 
parlimentului, și-au iimMt: „Uf, bine că l-am 
prins" — după care ea, fericită, intinrindu-se cit l-o 
permis bancheta liberă, a adormit .' instantaneu. 
„Eterna pocetlc", tpune el concesia ș! ne roepd sd-i 
„gătim un locțor, pe bancheta noasfrd'. Așezat, conti
nuă': „Nu, vreau i-o deranjez. E flintă de oboieală. 
De patru zile elntem In circuit;..''.

Observasem și fără explicații. Neonul plafonicrei le 
împrumutase o ’ paloare nefirească pentru nifte 'fele I 
tinere, bronzate, iar cearcănele din jurul ochilor lui I 
aspirau să cucerească întreg obrazul, inclusiv țepii de | 
arici ai bărbiei. Excursie in, circuit 7 — întreabă ■ 
careva- dintre noi. „Mai curind examene, în circuit’, 
vine răspunsul. „Slntem băcăuani, eu și prietena mea. I

I 
I

i lăsat bagajele in gară, nu face stl alergi pe strada I 
ele. Toată ^iud am umblat. Nici ăștia n-au cine

jl In BucEreștL..".
estrele trenului se întunecaseră de mult. Lăsasem I 

gările Lugoj, Caransebeș, llcrculanc. Ne a- 1 
ac Orșova. Ca la un semnal, ușile comparti

mentelor i-au deschis și, toi ca la un semnal, toți I 
r.e-am incdlmâjit rd putem vedea galaxia Porțite de | 

— 7i se, pri- * 
frumosul I 
e. Nu se I

I 
1 
I 
I 
I

careva- dintre noi. „Mai curlnd examene, în circ-iif,

PICĂTURA DE CERNEALĂ
Vrem^să intrăm la o facultate tehnică ; n-are impor
tanță care anume — ingineri ad scoată, să ne vedem 
cu diploma. Se mal organizează acum. In septembrie, 
o aesiuno de admiteri, dar slnt cam multi pe un loc,. 
Am fost la lași șl la Cluj, concurență prea mare, 
nu se rezistă. Azi dimineața am sosit in Thnijncrn. 
Am lăia£ bagajele In gară, nu face să alergi pe stradă 
CU ,C™. c—- — ----- « .-■-----------------------■
știe ce locuri. Abia am mai prins trenul. Să cedam 
cs va fl In BuccrestL..". ,

Ferestrele trenului se întunecaseră de mult Lăsasem 
tn urmâ gările Lugoj, -Caransebeș, llcrculanc. Ne d- 
propiem de Orșova. Ca la un semnal, ușile comparti
mentelor s-au deschis

ecluzele..,, barajul. Se tace și se, pri- 
știu cita oară : f. __  „„ _ ■la tăctrre.

aude declt zgomotul trenului și de undeva, de Ia baraj 
— din ce In ce mat slab, pe măsură ce trenul se de
părtează — tunetul torentelor de apă obligate să. mun
cească pentru om... ' , i . , ,

Ne întoarcem. După ce ,ne scăldasem ochtii In bala i 
de TumimJ a Dunării, întunericul compartimentului 
deranjează. Cineva stinsese lumina. Pe llndral care ne ] 
rugase să-i „găsim un locșor0 11 vedem adormit și ocu- 
plnd in întregime fosta noastră banchetă. M-am re
tras și am privit cum eșuează tentativele celorlalți de | 
c-i ridica In capul oaselor, sâ privească ?! el construe- 1 
ția, pe cei doi aspiranți ia diploma de ingiper care 
dormeau (mimau somnul ?) In zadar. „Pe ăștia nu-i 
mai trezește nimeni I" — zice cineva. ■

— Nu cred, răspund, gîndind la luminile Porților 
Fier, la cele mai puternice lumini ale acestora.

: ' -C’ ' ' ' ' - ■ s '■

© Intenții și preocupări in pragul 
noii stagiuni: „CHEIA" PORȚILOR 
OPEREI SE GĂSEȘTE PE SCENA « 
Anticipări — ipoteze : MINIELECTRO- 
NICA PĂTRUNDE IN COTIDIAN 
© CARNET PLASTIC © ADNOTĂRI

începlnd din acest an, In flecare 
i ' '
brie, se va sărbători „Ziua metallic- ' 
gislulul". Este un cald omagiu adus 
acestui harnic detașament al clasei 
noastre muncitoare, angajat cu toa
te forțele In marea întrecere socia
listă jventru Înfăptuirea cincinalului 
Înainte de termen, pentru tradu
cerea In viață a hotărirllor recen
tei Conferințe. Naționale a parti
dului. /■ .

în țara noastră, metalurgia oro 
o tradiție îndelungată, dar numai 
In anii construcției social Li te a cu
noscut adevărata înflorire, devenind 
— ca urinare a politicii consecven
te a; partidului de ; industrializare 
socialista — ramură chele a pro
gresului rapid șl multilateral al În
tregii economii naționale. Fondu
rile de Investiții alocata metalur
giei au sporit de la un cincinal la 
altul, construlndu-se noi ți mo
derne unități ’ Industriale — In
tre care Combinatul siderurgic 
din Galați, uzinele de țevi de 
la Roman șl Iași, Uzina de alumi
niu din Slatina șlo. — modemlzln- 
du-sa ?i dezvolt!ndu-se ' unitățile 
existente. SemnificaUv este faptul 
câ, in perioada 1WM—1072, numărul 
unităților industriei metalurgice s-a 
dublat, numărul lucrătorilor din 
această ramură n crescut de 
proape 5 ori, tar gradul de Inzes-V

traro cu fonduri fixe este,-la ora 
a treia duminică a lunii sepiem- actuală, do 3,2 ori mai mare.
ț—io . RrKAirt-i vi,,a • Unitățile acestei ramuri dispun

ari do agregate șl Instalații mo
deme, do mare capacitate, auto
matizate șl Înzestrate cu aparatu
ră electronică de măsură șl control, 
în activitatea de conducere șl opti
mizare a producției B-au Intro
dus ■ calculatoare electronice. Prin 
punerea In funcțiune a noi și 
noi obiective, folosirea Judicioa
să a capacităților existente, pro
ducția Industriei metalurgice a 
crescut Intr-un ritm fără prece
dent Cantitatea do oțel obținută 
tn anul 1970 a fost de peste 320 
kg oțel ne un locuitor, față de nu
mai 18 kg, realizată Iri anul'1933, 
tar la finele acestui cincinal. can
titatea respectivă va fi do pesta 
4®) kg oțel pa locuitor. Con
comitent cu creșterea volumu
lui producției, metalurglșUI și-au 
concentrat eforturhe in vederea 
diversificării acesteia, fabricării 
de produse metalurgice lami
nate șl trefilate utilizate’In cete 

■ mal diverse domenii ale economiei, 
întreaga dezvoltare a Industriei me
talurgice are la bază o Intensă ac
tivitate de cercetare șl proiectare ; 
In prezent. In ’ această ramură e- 
xistă patru institute departamentale 
șl șapte centre de cercetare șl pro-

Irncigini cotidiene din metalurgia

Transmit de pe fundul tacului construcții, cele două formații fiecărui miner, amintirea unei
Petrimanu. de mineri, conduse de briga- izblnzl de prestigiu In Infrup-

AJ viitorului tac de acumu- dlerli Constantin llristlc șl, res- tarea cu timpul șl cu stînca, ră-tare, VdLU3 rte^e ‘“J’de ^delunt «'
yor ridica malul marelui lac care, de mal bine de 23 de luni, victorii . |
de ta Vidra. Apele-Lotrului — 
acum In goană Impetuoasă
printre versanțil Împăduriți,
care vor deveni, la sfteșitul a- 
nulul 1974, .maluri do \tac al 
munților albaștri” — șl, deojx)- 

. trivă, apele a Încă zece Hurl. 
Cursurile de apă ale. aceste! 
zone a Cari^țllor Meridionali, 
riurl, rlutețo șl șuvoaie cu nume 
de poem : Bistrița șl Blstrlctoa- 
ra. Zănoaga, Hurezii, Blnzu șl 
Dirjnla. Luneavâțu șl Izvorul 
Rece, Beleoala și Coma șl 01- 
tdțu șl Urlli | - • —
tâllnul fl

care, de mal bine de 23 de luni, 1 
perforează roca spre a se Infllnl 
la jumătate de drum. IC® GOT i 
tone de steril au scos la lumină

și Btstrictoa- 
—, Dlazu șl 

și Izvorul

" 'leșul,' Ungurclu. Că- 
_____ îi Galbenu—Mușțeolu, 
ca vor uni mănunchi, lntr-o 
singură matcă, dăruita viitoru
lui tac șl contribuind la.modifi
carea geografie! zone!. O maică 
tabulară, lungă da 4,588 km, 
cu un profil de 8,34 metri șl cu 
o pantă de 4.89 grade la iertă. 
Un drum cilindric subteran, 
pornind de la Ollațu, din țS<jrj, 
șl term!n!ndu-se, după ce a 
străpuns pieptul monumental ăl 
Necovanmui (1 6®0 metri Înălți
me)' la Petrimanu, in Vilcca. O 
matcă a căreL realizare a durat 
27 de luni și jumătate, răstimp 

■, In care s-a Înregistrat o medie 
de avansare de IOT metri pe 

. lună'
metri), Inrcglstrlndu-ee o tei 

Ș'-:’ tero de la 57 '----
1970, la .... ........ .
consemntndu-se In cronica de 
onoare ă7 Munților Lotrului •

oameni al mund! din frumoasa din galerie, el au fost Intlmpl-
localltate a șantierului Potrima- națl do o mare mulțime de to-
nu au ținut să tic do față la varftșl do muncă, dc familii, do

...... -...........................- bărbăteasca îmbrățișare. Cu copiii localității, cu steaguri, 
galeria prin care vor flori, jirări alese. Tinerii din fiori, cu emoționante cuvinte do

• «j—i.» -2.—' 1 ’7”

A fost, aceasta, cea de-a 17-a 
străpungere înregistrată 1a Lo
tru. Acum, din ce! 151.302 ki
lometri de * galerii citi slnt do 
executat plnă Jn final la Lotru, 
slnt gata 72,185 kilometri. Nu
mai In acest an. anul Conferin
ței Naționale n partidului șt al 
celei de-a XXV-a aniversări a 
republicii, au fost executați 
18,231 kilometri de galerii 

Ce-ar mal fl de adăugat, în- 
tr-o corespondență ca aceasta, 
scrisă In ritmul Lotrului, In 
gura galeriei 7 Poale doar ’fap
tul că, depășlndu-și angaja
mentul luat In cinstea Confe
rinței Naționale și a aniversă
rii republicii, oamenii Petrl- 
manulul au dat această lucrare 
cu 15 zile înainte de termen. 
Șl, In aflrșIt. de arătat că bri
gada Iul' Bristle Constantin vn 
lucra, Inceplnd de săptămtnn 
viitoare, pe altă zare a Lotru
lui, Ia Luncavățu, Iar ortacii 
Iul Constantin Brănescu vor 
rămtne aici, la Petrimanu. să fl- , 
nlseze galeria la care au lucrat 
niltca luni cu un slstem.de be- 
tohnre modern, aplicat cu suc
ces In Lotru, despre care este 
vorbit po larg Intr-o altă scrl- 
toare.

La Lotru, pe țoale fronturile, 
lupta cu muntele continuă. 
Oameni vrednici’continuă mun
ca eroica pentru a apropia zlun 
clnd noi salbe de energie șl Iii- 
mlnă vor țlșnl de aici, dintre 
munții străvechi șl apele cu 
nume dc legendă.

Petre DHAGU

țlșni-apele. Și vn rărnlne, deși- organizațiile U.T.C., și de pio- 
gur, neștearsa amintirea ImbrS- alert, do la școala generală 
țijărli bărbătești a celor două din localitate au Înaintat în ga-

A 17-A STRĂPUNGERE LA LOTRU

hinimamuntelui,
■ ■ ■ ' « .

o îmbrățișare bărbătească
'. .........................................:'i:Z-

; «.■> ' ■ r ' "■ Ir ", i,- ;..
lerle. Cel dinții pietoni pe fru
moasa : magistrală subterană.ce]OT 

l doi 
șefi de brigadă. înconju
rați de destoinicii lor ortaci, 
malstful miner Ilobrin Marin, 

In jafll de «chlmb Mlron Ioana ®i
■' .țț^minerij

GIAvan

șeful lotului Oltețu, cu Ion ilol- al aceste! zile de septembrie că-
.1,. rora țj M cuvin toate glndurile

de laudă și prețuire, au trăit 
momente de înălțătoare t&rbă-

cele două formații. Adică, In- brigăzi sub cupola ultimei puj-
tr-o imagine expresivă pe cure cSri,} In inima muntelui, In 700
ne-a pus-o la Indemlnâ mats- metri ndincimc, acolo unde strl- Pliiă la locul Intllnlrll
Irul Constantini Luca, secretar gâtul „a rd cec !“ s-a auzit astăzi două brigăzi. Aici, cel

(media standard: 60 gl comitetului de partid de. la pentru ultima oară șl unde cele
inrcglstrindu-fic o creț- Petrimanu', o cantitate pe care trei pușcflturl care l-au urmat,

s la 57 metri lunar In ar pulea-o cuprinde doar.. au avut rezonanță sărbătorească
i 104 metri lunar In-1972, . I0WM de vagoane. Un tren lan 16 septembrie, ora 13... In . .
mlndu-se in cronica de tastlc, de 17 kilometri, lungime. frunte cu inginerul Dan Predolu, I'râșcan Cphslstniln,
a' Munților Lotrului adică de trei ori șl jumătate director'general al I.C.H. Lotru1 mu—i .

ecorduri : IM metri, in mal lung declt galeria. " cu șeful" lotului Petrimanu. Cer-
alrbu Mihai, Moldovan Constan
tin, Chlper Vaslle, "două recorduri . <■<«.... ... ,^,... ,^>,<>.1

august 1972, ta Petrimanu. șl oar lonle 9Cesie canlltâțl. In • relaru Cornel, șl Popeseu Anton, Gljcprghe, și toți ceilalți, eroi 
140 metri, In. lulle 1072, la Ol- semnlnd rodul unul efort netn- r»,..., ,,„i_
tețu. trerupt, eroic, «pacific oameni-

. ...Petrimanu și Oltețu. Sub lor marelui șantier, slnt acum
aceste nume s-au înscris In cifre și repere In scriptele jon- ----- — -------- , -■ - ,
schema organlzaîoricâ a marii struețleL Râmlne, In conștiința cele două județe, numeroși toare muncitorească. La Ieșirea

navu, secretarul romlleiului de 
partid al I.C.IL Lotru, ală-, 
turl de oaspeții reprezentlnd

.1

îîu
viitoare, pe altă zare a Lotru
lui, Ia Luncavățu, Iar ortacii

In cinstea zifei >
O GALAȚI. Oțclarl! de pe plat

forma Combina telul siderurgic de 
In Galați elaborează In medie, pe 
zi, 53—54 șarje/ în aceste zile oțe- 
Iarii gățfițeni au Înscris un nou re
cord In acest domeniu : elaborarea, 
In trei schimburi, a unul număr de 
57 șarje.

• SLATINA. MetalurglștU slă- 
tlneril au produs plnă acum, peste 
plan, 1319 tone de aluminiu șl alia
je din aluminiu, 114 tone laminate, 
27 tone țervi pentru irigat.

© REȘIȚA Sldcnirgiștli reșiienl 
cinstesc „2iua metalurgislulul* cu 
Însemnate succese In sporirea pro
ducției de metal La secția furnale, 
de pfidă, a fost elaborată cea de-a 
lOOoO-a. torta de fontă peste pla
nul ja tl, cu 2 OOO tone mal mult 
declt prevedea angajamentul pe În
tregul an. In același timp, la oțe- 
lărie, unde s-a asigurat folosirea 
cu randament sporit a capacității 
cuptoarelor, precum șl reducerea 
duratei medii de • elaborare a șar
jelor, au fost elaborate In plus 
mal mult de 8 EH» tone oțel, canti
tate care depășește simțitor anga
jamentul asumat plnă la sfirșlful 
anului. Creșteri - însemnate de pro
ducție, au (ost consemnate șl In sec
ția'laminoare, depățlndu-se plnă a- 
cum sarcinile de plan cu peste 2 GOT 
tone laminate finite pline.

o BRĂILA. Colectivul uzinei 
„Laminorul" din Brăila a îndeplinit 
planul pe 9 luni la 12 septembrie. 
Plnă la sfirșltul lunii, el va obține 
un plus de 44 milioane lei la pro
ducția globală, de 49 milioane lei 
ta producțla-mnrfă șl 11 tone laml- 

■ nate peste plan.

slstem.de


<■ ccastă ifână, succedați

'• i1-

■3=
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Unde

V'

» L 5 if
U KiSi £ ©3?

- ? !
Expertiză ! Si asta, după ce Intre trpu- 

ele Inculpatului, pretențiile unității pa
ir nu exista nici

Fierbmți
fntllnire emoționantă In co

muna Fierbinți (Ilfov). De o 
porta, Maria Lazăr ți Constan- I 
Jin Pavel, cetățeni (lir.iconiu/taj; I

măsură, holăritoare. Este

cunoscuțî

it

•ți

Noi carate arhitecturale îmbogățesc frumusețea naturală a munților noș
tri. In fotografie : complex comercial la Tujnad

Fota : S. Cristian

unei m
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în preajma deschiderii învățâmintului de partid
î : . I.'
i X’ unități

comerciale

1

oficiul 
poștal 
cunoscut"
I,,In: după-amiaxa zilei de 6 

septembrie, în timp ce wiu în
dreptam împreună cu soția de 

la Eforie Nord spre Techirghiol 
— ne serie Vaslle Slllvășan din 
Sibiu, str. Șelarilor nr. 2 — am 
gătit pe șosea mai multe ilus
trate jl scrisori. Purtau o ștam- 
- .)e ecTe scria :
„23 August, Județul Constanța. 
O6.09.1B72. Rb“. Era clar că abia 
porniseră spre destinație, dar 
din cine știe ce neglijență fu
seseră presărate pe... linie moar- 
td. Le-am cules și le-am dus la 
posta din Techirghiol, unde o- 
flclanta Caliojda Mlhalache le-a 
pregătit imediat pentru expe
diere. Ața că Nanu Stolan din 
Ddfrulcni — Olt (de la Nanu 
Ștefan din eomuna 23 August), 
Marin Ndslusd din București, 
str. Cuza Vodă 221 (de la IHe 
Petrica),-Constanța Blnțu din 
Ardeoahi —Bacău (de la T. 

Neacșu din 
Elena Nccc- 

loan Bogdan 
Bihor, Andro- " 
str. Someșului 

. comu- 
„—Mariana 

’ Ma- 
loc 3 

vor primi veștile aș-

Iirajc și senson. 1 
pilă a poftei pi 
„23 August, iude nr. m lort oi.« v,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Cu căldură
I ca la
I
I
I

Slătaru), Viorel 
Focșani (de la 
șu. Mangalia), 
din Remetea — 
nica Bogdan, 
nr. 3 Beluș, foil/ Bodin, 
na Curatele —■ Bihor, ă 
Bendean din București, 
gistrala Nord-Sud nr. 8 oi 
B ap. 46, t, . ' ' , ,
teptate". Drept pentru care și 
noi expediem acum către orga
nele de resort vestea despre a- 
ccastă intimplare cu mențiunea 
„Retur ; oficiul poftal cunoi- 
cut“. Pentru că ne interesează 
in mod expres să știm ce se 
intimpid clnd... poșta greșește 
adresa I

umanitare
la Timișoara

TIMIȘOARA (Corespondentul
.„Scintcli", Cezar Ioana). — La 
Timișoara s-au efectuat In ulti
ma vreme ample lucrări de pu
nere fn valoare a bastionului 
vechii cetăți nltitat Intre bu
levardele ^3 August" și „Lcon- 
tln Sălăjan".

— Cu acest prilej — r.e spune 
tovarășul Constantin Clobanu,1 
director adjunct al Direcției co
merciale județene — o dată cu 
amenajările de spații expozi-^ 
țlonale, Litre care ți cele me
nite să gîzci’.’.ta.ecâ viitorul mu
zeu ol lelinJcll bănățene, au fozt 
deschise o serie de unități co
merciale, dlndu-se astfel o des
tinație inedită, dar deosebit do 
utilă unul edlfldu rămas mult 
timp fără întrebuințare.

Prin grija consulului popular 
miuildpal șl â organizațiilor co- 
merelale locale, aici au fost a- 
menajaie o librărie șl un anti
cariat, un magazin de artizanat, 
o cofetărie și un cafă-bar. Tot' 
In Incinta bastionului cetății se 
amenajează un complex de ali
mentație publică cuprinzlnd o 
cramă, o berărie șl o patiserie 
cu o suprafață utilă de 700 mp.

De curtnd, în întreaga țară "a In-' 
ceput, ai de fiecare data In preajma 
deschiderii unul nou an do studiu in 
Invățămlntul do partid, pregăUrea 
lectorilor șl o propagandiștilor de la 
orașe șl sate. In condițiile specifice 
ale acestui an. clnd Invățămlntel do 
partid so deschide la puțin timp după 
Conferința Națională a P.C.R., curau- 
rilo do pregătire a propagandiștilor 
capătă o însemnătate deosebită, fiind 
menite să-l ajute po propagandiști 
în aprofundarea bogăției de teze, șl 

valoare principială șl

portul prezentat de tovarășul Nlc 
Ceaușescu. celelalte documente 
conferinței, 
l Liauu* *VUi , H 
sușirea lor 
curaanțl. ■ ■ . B

Cum răspund acestor exigențe 
cursurile organizate ? Clrcsimscritad 
observațiile noastre la scara J ’ 
lui Buzău, menționăm de la bun _ 
ceput că organlzlnd această pregătiro 
In mod diferențiat pentru propagan
diștii de In orașe șl de la sate, co
mitetul județean da partid a axat În
tregul program pe problematica ma
joră a conferinței Astfel, nu fost 
prevăzuta un șir de expuneri des
pre raracteristicUe stadiului aciuai 
do dezvoltare social-economică a țâ
rii, importanța realizării dnclnaluluS 
Înainte de lenner.. obiectivele princi
pale ale construcției socialiste in ur
mătoarele două decenii, creșterea ro
lului conducă lor al parUduluJ in ac
tuala etapă, dezvoltarea democrației 
socialiste, politica internațională a 
partidului și statului nostru. De re
marcat că expunerile ținute pe ase
menea teme nu s-au limitat la re
luarea unor citate din documen
tele Conferinței Naționale, cl au 
scos în evidență ți au explicai ideile 
șl tezele noi, șl mai ales ou stăruie cm« «mu «uu» 
asupra principalelor sarcini ce revin jămlntulul de partid depinde Intr-o 
colectivelor respective în etapa aciua- i - _> .. ■
15. asupra rnodalitățllor de realizare - ---------- ------ --------
a lor. Do pildă, în cadrul expuneri! care se ridică șl se cer rezolvate la 
despre realizarea Înainte de termen 
a planului cincinal, lectorul a-a refe
rit pe larg la Cr--— 
nostru după cars at 
târli noastre economice, devansare-a 
termenelor de Înfăptuire a prevede
rilor cincinalului nu Înseamnă a pro
duce orice, numai pentru a putea 
raporta depășiri de plan, d a pro
ducă ceca ce este realmente necesar 
pîntru rcjnomta națională, pentru 
nevoile Interne șl pentru export El

t-2

I
I

_____ _____ li
'â căror; viață fdsesei nw cu,js,l?.!î

Iricol. De cealaltă parte; cei 
căror contribuție la' salvarea

mult timp Im urmă, fn măre pe- ; 
ricoL De cealaltă parte; cel a

------ . - ' • •".-iSr-VdTA
cettor vieți fusese, tn bună
măsură, holăritoare. Este vor
ba da Elena Tlntaru, Ion Tu
dor, Ion Lăcrițeanu, 
donatori voluntari de linge din 
comună, autad Ia actiu cile 40 
donări flecare. Desigur, 
tani fiind, cei salvați și-au ex
primat la timpul cuvenit mul
țumirile. Recenta Iniltalre, or
ganizata de comitetul comunal 
al Crucii Roșii, le-a dai prilejul 
s-o facă, încă o dată, Ia modul 
cel mai călduros, ca la... Fier
binți.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I S-a umplut 
j paharul

A trecut mal mult de un 
de zile de clnd întreprinderea 
de materiale izolatoare șl de fi
nisaj din Turda a expediat pe 
adresa Tnislulul do construcții 
din Bacău un vagon (cu nr. 
215314100170) încărcat cu 6 DOT 
mp de plnză bltuminată. Cul
mea insă că, nici plnă la aceas
tă dată, vagonul n-a ajuns Încă 
la destinație. Cel puțin, așa 
susține „andrlsanlul". Toate 
căutările au fost zadarnice. In
tre timp, întreprinderea din 
Turda și-a cerut drepturile. Ca 
urmare a unei holăriri a Arbi
trajului de Stat, trustul din Ba
cău a fost obligat s& plătească 
costul materialului șl penaliză
rile cuvenite. în total, peste 
143 (®3 lei. Șl căutările continuă. 
Păgubașul se cunoaște. Cine 11 
știu Insă pe cel care a benefi
ciat de marfă î

Mol, de mare1 
practică, pe curo îe Incorporează rn-

Jj tovarășul NicoJae 
. celelalte documente ale 

conferinței, pentru ca aceștia, la. 
rirsdul lor. să asigura studierea și in- 

tcmcirsJcă de către

a arătat, totodată; că ceea ce se Im
pune mal ales pentru realizarea 
sarcinilor trasate nu slnt eforturile 
fizice suplimentare, « organizarea 
superioară a producției, perfecțio
narea tehnicii șl tehnologiilor, «11- 
mularea glndMi creatoare, a spiritu
lui novator, cutezanță ’fi inițiativă 
în descoperirea șl valorificarea tu
turor rezervelor Interne ale fiecărei 
unități economica

în scopul cunoașterii. și aprofun
dării de către 
blemdor jxMccflonării____  _
Bușirii temeinice a conținutului pro- 
teauîul de norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii șl achitații 

‘ socialiste, comitetul județean de par
tid a programat o expunere pe a- 

• cxsastă temă, succedată de o dezba-

pentru 4

bțB: însemnări din activitatea 
organizației județene 

de partid Buzău

rit cu viața — așa cum nc-au ară
tat numeroși propagandiști cu caro am 
șiat de vorbă — expunerile au stir- 
nlt un deosebit interes, manifestat de 
altfel și prin numărul mare al În
trebărilor adresate organizatorilor 
cursului.1 Numai In primele trei zile 
au fost colectate peste BO do între
bări vizlnd bete mal diverse dome
nii : explicarea unor concepte teore
tice noi, precizări asupra perspec
tivelor de dezvoltare sodal-econo- 
mlcâ a județului, aprecierea unor 
evenimente ale vieți! Internaționale. 
De remarcat că acestor Întrebări 11 
s-au dat răspunsuri clare și cuprin
zătoare, toate consultațiile fiind sus
ținute de secretari șl de alțl membri 
al biroului comitetului Județean, de 
lectori centrali sau de alțl activiști 
cu temei nici pregătire.

în, sistemul propagandei de partid 
un rol Important 11 Îndeplinesc ca
binetele de științe sociale, menite să 
fie centre vil, active, alo muncii po- 
litlco-ideologlce. Pentru a-i ajuta

7

. icre. Dacă in cadra! lecției au fost 
abordate o seamă de aspecte teore
tico — imperativul șl sensul acțiunii 
de perfecționare morală a omului In 

unor 
șocia-

soctetatea noastră, adinăren 
concepte cum ar fi etica ------
lista, echitate ți dreptate socia
lă. dezbaterea care a urmat a 
prilejuit o evidențiere a sarcinilor 
concrete care revin organizațiilor de 

' partid In educarea politico-Ideolo
gică șl morală a comuniștilor șl a 
celorlalți oameni ai munci!.

Este bine știut că eficiența Invă-

foarte mare măsură de raportarea sa 
permanentă Ia problemele concrete 
___ . .:^.T ;! ;.i ' ' ta 
fiecare ■ loc de munci Acesta a fost 

. „ . șl sensul pe rara Comitetul jude-
jrtccjjțla partidului țean Buzău a căutat să-l Imprime 
accelerarea dezvoi- pregătirii propagandiștilor, tuturor

expunerilor și dezbaterilor organiza
te, dintre care o lecție specială a 
fost consacrată cunoașterii sarcinilor , 
actuale și de perspectivă ale orga
nizației județene de partid In lumi
na hotarlrilor adoptate de Conferin
ța Națională a partidului. SI. In 
bună măsură, tocmai datorita legătu-

i

trebuie să le folosească in activita
tea lor, comitatul județean de partid 
a organizat un întreg șir de acțlunL 
Astfel, o vizită la centrul de infor
mare șl documentare al comitetului 
județean șl o demonstrație orac- 
tlcă de utilizare a unor mijloace 
audlo-vlzuale, care vo- Intra In 
dotarea multora din cabinetele gă
tești, au prefațat o discuție colecti
vă axată pa lămurirea unor proble
ma organizatorice șl funcțioiiale ale 
cabinetului. Propagandiștii au audiat 
șl o, expunere a unuia din stc.etaril 
comitetului județean, care a acos 
In evidență inițiativele valoroase șl 
neajunsurile mai frecvente din 
activitatea celor 203 de cabinete do 
științe coelaJe existente In județ.

Această acțiune, bine glndltă șl a- 
preclata in mod deosebit da către 
propagandiști, a deschis șirul activi
tăților metodice. în ideen că dezba
terea, schimbul de opinti trebuie să 
devină forma principală de activi
tate in cursurile de partid, una din
tre acțiunile metodice a fost consa
crata cunoașterii celor mal eficiente 
modalități de organizare șl condu
cere a dezbaterilor, pentru antrena- 

, rea la discuții n dl mal multor 
c iraanțl. A avut loc, de asemenea, 
o dezbatere metodică privitoare la 
elaborarea șl susținerea unor expu
neri sau consultații. Concepute Jn 
etanșul vehiculării unor Inițiative șl 
experiențe valoroasa, aceste discuții 
s-au dovedit Insă intr-o anumită mă
sură deficitare, tocmai sub raportul 
schimbului de experiență. Cu nlte 
cuvinte, uni! propagandiști nu vor
bit despre : necesitatea unul Inv.'- 
țămlrit dinamic, strips legat de 
viață doar la nxjtiul general, enun- 
țlnd precepte,-dar Ignorind tocmai 
exemplele practice, modalitățile con- 

-cr'dto de realizare a unul asemenea 
Invățămlnt.

Firesc, pregătirea propagandiștilor 
nu se Încheie cu cursurile de care 
ne-am ocupat mal sus. Pe parcursul 
anului de studiu, o activitate siste
matică, organizată la comitetul ju
dețean de partid, va pier! cadrul a- 
pro'undăril In continuare a proble- 
meîor majore ale polltM! partidu
lui, al perfecționării prcgătL-li me
todice. Instruire Pe care propagan
diștii Înșiși trebuie să o completeze 
pimțr-un studiu Individual susținut 
ai documentelor-de partid, prin lec
tură sccial-pollllcă Sistematică. Un 
roi important revină șl organelor de 
partid din Întreprinderi, instituții, u- 
nltați agricole, care trebuia să-și 
facă o metodă de lucru din Intilnl- 
rile periodice cu propagandist'!, pen
tru a-1 Informa asupra problemelor 
Înscrise pe agenda de preocupări alo 
unități! respective. Sin! numai c'.te- 
va din condițiile eficienței Invăță- 
mlntuiul de partid, nle situării ’ Iul 
la cotele înalte alo cerințelor ex
primate în documentele Conferința! 
Naționale a partidului.

Silviu ACHIM

A 
*

ADAS
J Una din formele de asigurare 
) practicate de Administrația 
l Asigurărilor de Stat, încheiată 
i de tot mal mvlil cetățeni, este 
I asigurarea familială mixtă de 
l viață. în afară de cel care In- 
i chele contractul, In această for* 
’ mă de asigurare pot să fie cu- 
I prinse toate persoanele din fa- 
l miile în virată de Ia 5 la SO de 
’ anL Durata poliței este de la 
J 5 la 20 de ani. Durata trebuie 
( aleasă în așa fel Incit ulei una 
I’ din persoanele asigurate să nu 

depășească 75 de ani la expi
rarea asigurării.

Suma se stabilește de asigu
rat, cu acordul ADAS, Iar pri
mele de piata pentru asiguratul 

I principal (cel care încheie con
tractul) se calculează In funcție 
de durata asigurării șl de virata^ 

JPflrșpanei'U aslgurdre. Pcntiri'’’ 
membrii' de familie cuprinși în ‘ 
asigurare se achită între 1 șl 4 
te! pe "lună. Asigurarea faml-

: liniă mixtă de jvlață prezintă șl ■ 
î avantajul că polița respectivă 
ț participă la tragerile lunare de 
i amortizare.
. Plata sumei asigurate ae face 
1 de către Administrația Aslgurî- 
ț rilor de Stat In următoarele 
i cazuri : la expirarea asigurării ; 
' în caz de invaliditate perma- 

nentă (totală sau parțială); In 
i caz de deces (In cursul duratei 
J asigurări!) ă oricăruia dintre 
J asigurați ; în caz de clștlg la ’ 
l tragerile de amortizare.
< Pentru încltelerca acestei sal- 
’ gurări, la dispoziția cetățenilor 
ț se afli responsabilii cu aslgu- 
1 rărite din Întreprinderi, organi- 
? zațli economice șl instituții, a- 
i genții șl inspectori! de tisigu- 
Srare, precum șl unitățile terito

riale ADAS.

de durata asigurării șl de vlrsta^ A.J-

Știți să pfistrajl curățeniei rirâziiî Umi mei mult. Alții mai puțin. Și 
în această’ privințe: s-a simțit recent, în cadrul unor largi acțiuni 
obștești, interven|ia grupelor de „Cruce Roșie". în fotografie : po un 

bulevard din Capitals

surori de Cruce Roșie. 
Activul voluntar de 
Cruce Roșie șl-a ex
primat ți Lșl ex
primă astfel, prin fap
ta, totala adeziune 
la politica partidului 
in domeniul sănătății 
publice, contribuind, 
alături de cadrele 
mcdico-sanltare șl ’ de 
aHo organizații de 
stat șl obștești, la 
profilaxia bolilor cu 
răspindlre in masă. Ia 
salubrizarea localită
ților și locurilor de 
muncă.

Devenită tradițio
nală, „Săptamlna 
Crucii Roșii" — care 
începe asiăzi,, deefâ- 
surindu-se In acest an 
Intre 17 șl 23 septem-’ 
brie — prilejuiește un 
bilanț al realizărilor șl 
un schimb de expe
riență In domeniul ac
tivităților nobile, uma
nitare Înfăptuite de 
Societatea de Cruce 
Roșie.

In acest an, cei 
peste trei milioane do 
membri do Cruce Ro
șie și-au intensificat 
eforturile In vederea 
Îndeplinirii cu cinste 
a sarcinilor trasate de 
partid, printre- care pe 
prim plan se înscriu 
activitățile ce urmă
resc sprijinirea ocro
tirii sănătății popu
lației — un important 
factor stimulativ In 
acest sens fiind lntlm- 
plnarea Congresului 
Societății de Cruce 
Roșie, care va avea 
loc in luna noiembrie 
a acestui an.

în acest spirit a fost 
îndrumată activitatea 
grupelor sanitare, au 
fost Instruite' colec- 
• Ovei e: pporturilonis/satt t primul ut- .a J t 
tniMrPS. deaHrirbtajUK’trtte,<acțlujil3 
tor, B-au organizat con- participară

„Ziua curățeniei1, ... 
mărindu-se cu această 
ocazie creșterea gra
dului de Igienizare a 
unităților do servire ; 
în județul Suceava 
se va efectua un 
amplu control obștesc 
pentru verificarea 
condițiilor de . igienă 
In unitățile de ali
mentație publică, iar 
în municipiul Bucu
rești acțiunile din 
perioada 17—23 sep
tembrie se vor desfă
șura sub deviza „Săp- 
tărnlna curățeniei șl 
înfrumusețării locului 
de ’ muncă și a ora
șului".

- în toate județele 
țării vor fi prezentate 
filme educallv-sanl- 
tare, sa vor constitui 
caravane de medici do 
diferita specialități 
pentru acordarea de 
consultații cetățenilor. 

Deschiderea festivă plnă la cele mal In- 
a „Săptaminll Cru
cii Roșii" !,n munici
piul Bucureșil va prl- Ne străduim ca 
lejul — pe stadlo- -
nul Dlnamo — un 
amplu spectacol spor
tiv șl <’ ." _____ ...
practice de acordare a țlei noastre, să

Slptămîna
Crucii Roșii

| — tassassaas

1
| Era
1 în ultima zi

Toată povestea pornește do Ia 
pahar. Mai exact spus, do la 
prea multe pahare. Pentru că, 
ori de cile, ori lș! petrecea tim
pul alături de respectivele pa
hare, Ispas Busuioc din Sibiu, 
str. Constantin Noltara nr. 25, 
îți maltrata soția și o alunga 
din casă. în mai multe rin- 
duri, vecinii l-au atras atenția 
că legea pedepsește ase
menea fapte.' Dar ei spuneau, 
el auzeau : I.B. era convins ca 
nu va păți nimic, deoarece, a 
doua zi, obținea Iertarea salva
toare de Ia consoarta sa. Șî ast
fel scandalurile _s-au ținui lanț, 
plnă inlr-una din zilele trecute, 
cînd„. s-a umplut paharul ! So
ția nu 1-a mai iertat și Instan
ța de judecata l-a condamnat la 
5 luni Închisoare.. în disperare 
de cauză, I. B. a cerut recurs, 
^d că va obține „o. iertare" 

Jmă oră. Dar, cum șl de 
data aceasta speranțele lut erau 
tot atât lipsite de orice garan
ție, vn trebui ca, in cele 3 luni, 
să reflecteze in liniște la pro
blema umplerii paharelor 
comportarea sa viitoare.

Rubricd redoctalfi da
Dumitru TIRCOB 
Gheorțjhe DAVID 
și corespondenții .^cinfeii"

Marți, săptamina aceasta, la judecătoria 
sectorului S :

— Recunoști fapta pentru care ești tri
mis in Judecată ?

— Da.
■Ceea ce nc-a atras atenția era faptul 

că omul denumit inculpat era deosebit de 
blajin șl modest Iar acest om, blajin șl 
modest, stătea să răspundă nu pentru o 
contravenție, nici pentru vreo somație da 
plata chiriei, nu participa la judecarea 
vreunei rectificări In actele de stare ci
vilă, cl era trimis in Instanță pentru că... 
luase viața unul om. Nu era du asasin 
necontrolat la minte. Nici uri șofer bezme
tic scăpat cu bolidul Iul pa arterele ,de 
circulație. Era Che.țn Luca, muncitor la 
stația de betonno Wibau-Progresul a 
I.I’.A.C. București.

în vora și toamna anului precedent, . 
stația de betoane Wibau-Progresul n fost 
do, mal multe ori Inspectată da inginerii 
Întreprinderii de care depinde. în mod re
petat au fost constatate nereguli, au fast 
semnalate acte do indisciplină, s-a atras 
atenția. Luni, 1 noiembrie 1971, Inginerul - 
șef adjunct cu producția al I.P.A.C. a 
făcut un nou control sever, după care a 

■ cerut referate explicative. Slmbătă 3 no
iembrie nu fost Întocmite referatele. Luni 
13 noiembrie. !nglnerul-șef adjunct a dic
tat stenodactilografei o drastică notă pe 
5 file către Gheorahe Porta — șeful sta- 
țtel — și către C. Gherghescu — șeful 
depozitului. Pentru șl mai multă eficiență, 
nota a fost distribuita, In 7 exemplare, la 
7 compartimente „spre știință șt urmă
rire0.

în ca se spunea : ..Pentru ca pe viitor 
să nu vă mnl prevalați cit referate de 
răspunderea pe care o aveți vă indic mai 
jos măsurile ce trebuie luate'... Măsu
rile. concret arătate, erau menita să In
troducă ordine și eficacitate la locul de 
muncă, disciplină șl bună gospodărire. „De 
asemenea, este necesar să luațl toate mă
surile necesare pentru evitarea acciden
telor de muncă"... Termen de aducere ta 
îndeplinire a sarcinilor trasate : M noiem
brie 1071.

Marțl 30 noiembrie 1071, la ora 13.30, 
muncitorul Marin Pastrainăgiu s-a băgat 
In maloxorul betoniere! nr. 4 ca să Inlo- ' 
cuiaacă o paîelft. Formal, In stație fura
seră luate măsurile de protecția muncii, 
dar MțP. s-a viril In malaxor fără să 
întrerupă curentul electric de la tablou. 
La ora 15.40, Cheșa Luca, rare n-avea nici 
o treabă pe acolo, șl-a virit; nasul'la be
toniera alăturata, betoniera nr. 3, la care 
altcineva, mecanicul Augustin Pop. Înlo
cuia o bucata de furtun. La ora 15,43..re
parația betonierei nr. 3 a fO3t terminata. 
Era1 mult mol rtrhplă durii reiJaratla beto
niere! tar. 4. Formal, conducătorii stație! 
luaseră, măsuri de Instruire a tuturor 
muncitorilor : formal, munca era astfel 
organizată Incit el n-aveau do ce umbla 
creanga dlnlr-un.loc Intr-altul. Dar Cheșa 
Luca se afla acolo șl La ora 15.45 a vrut 
să vadă cum funcționează betoniera nr. 3. 
Fără fiă-șl Întoarcă privirea, a dus mina 
la spate, pipăind unde este butonul Între
rupător și a apăsat pe el. Dar acolo erau 
două butoane. Pentru două betoniere. Iar 
el a apăsat puțin nl&turl. Cu numai patrii

- centimetri..’.
Altfel, cel din conducerea stației de be- . 

toane luaseră fel de fel de măsuri...' 8 .

r ri
Apărare... 
mai ceva 

își 
dorea 

clientul
— Deh, ce-a.? putea să mal zic acum ? 

Fapta-!' faptă și eu stnt vinovatul. Regret 
necugetarea caro m-a, făcut să calc legea 
șl să ajung înaintea tribunalului.

.„în Sală s-a așternut liniștea. Acoa li
niște rare prefigurează parcă momentul 
chete : ultimele susțineri', ultimele argu
mente care preced soluția. Lucrurile erau, 
prin urmare, limpezi, recunoscute, șl alei.

șl la primele cercatAri : abuzlnd de func
ția sa — șef de echipă la eoonerativa 
„Constructorul" din Capitală — Mihai 83- 

. vuiescu lș! înscrisese în foaia de lucru șl 
nevasta și un tunic. Numai că aceștia nu 
mutaseră din loc nici măcar o cărămidă 
In folosul amintitei cooperative. Cazul 
deosebit de clar, faptele demonstrate cd 
prisosință, așa că pronunțarea verdictului 
era iminentă;.. Liniște, priviri concentrate 
spre judecători. Se dă cuvintul apărării 
și... stupoare ' • 1

— Nu sintem gata de judecată ! în 
apărarea clientului meu, cer onoratei in
stanțe rii încuviințeze efectuare® unei ex- “ 
perllzo contabile pentru a determina exact 
mărimea prejudiciului...

sele Inculpatului, pretenții! 
gublte șl probele din dosar 
o contradicție, după ce se tăcuse tot ce 
era necesar pentru ca Instanța să poată 
pronunța o hotăriro dreaptă, temeinică șl 
letfnlă.
/Desigur, expertiza tehnică și contabilă 

— șl nu facem dedt să reamintim un 
adevăr binecunoscut aflrmind acest lucru 
•- este utilă în multe cauze, in clarifi
carea multor aspecte nuli greu accesibile 
ți, de acccn. legea însăși asigură In
stanței . aceasta modalitate pentru aflarea 
fără echivoc a adevărului. Semnele de 
întrebare se ridică atunci clnd — așa cum , 
o relevă ț! cazul de față expertiza nu ‘ 
mal arc ce lămuri, nu mai are ce con- 

’aimn de expert! In 
ac astfel de cereri.

firma I Declț, poate— fa 
tărăgănări a celor ca fai- • ii

: V’”<| ‘’‘si -I.

•te

„Și nu pot 
uita 

întrebarea
aceea

ferlnțo po teme edu- 
catlv-snnitare, simpo
zioane, „mese rotun
de0, seri de Întrebări 
și răspunsuri cu abor- 

. darea celor mat ac
tuale teme ale ocro
tirii riutalății publice.

Comisiile de ■ Cruce 
Roșie, in colaborare 
cu cadre sanitare au 
pregătit șl vor asi
gura buna organi
zare șl desfășurare a 
cursurilor sanitare do 
masă În care vor fi 
cuprinși milioane de 
cetățeni. în acest Ecop 
a fost antrenat ac
tivul voluntar din uzi
ne, Întreprinderi, in- 

t atituțll, cartiere șl co
mune. De asemenea, 
Incepînd din acest an,, 
cu sprijinul Ministe
rului Sănătății se or- 
aanlzează cursuri de

depărtata comune, vor 
fi inițiate simpozioane.

“-,.1,?"____ „a
„Săptămlna Crucii 
Roșii" din acest an, 

_ ----- etapă premergătoare
demonstrații congresului organiza- 

,7 ’ ' 1 mar-
lutor. Dife-, cheze Începutul unul 
! cuulargă ®alt' calitativ,’. In sensul 

_____ ___ ‘ do masă 'Întăririi sprijinului a- 
vor marca Începerea a- cordat organelor sanl- 
eestel săptămlnl in toa
te județele țării. Cu 
prilejul unor con
cursuri special orga
nizate se va evidenția 
pregătirea grupelor șl 
a posturilor sanitaro 
de prim-ajutor. Tot In 
cadrul acestei aăpiă- 
mîn! sa organizează 
„Ziua donatorului", .cu 
lnlUnlri intre donatori 
ri primitori de singe, 
inclusiv donări ono
rifice. O atenție deo- 
t:' “l 
Inițierii șl sprijinirii 
unor acțiuni largi do 
salubrizare șl Igienl- Mlhal BUHCA
^fieretor Pr“’edJ.n,®le ^onsi-
unor acțiuni cu cnrae- liu,ui Najionol
tor edilitar și de in- al SocietSjii
.■rase Law j „?».» 
1D septembrie, in ju- °in Ropub'ica
dețul Olt va avea loc Socialistei România

tare in activitatea de 
ridicare n nivelului do 
cultură sanitară a 
populației șl pentru 
antrenarea unui nu
măr din ce în ce mnl 
mare do persoane din 
toate mediile la des
fășurarea acțiunilor 
Mijite, umanitare, ale 
Crucii Roșii. Avem 
convingerea că stră
duințele noastre se 

Muua V0T transforma In 
șebita, va fi acordata reușite.

General-colonel

rlsem în care sulă să Intru. Cind, iată 
cineva ne trage do mină. O bătrinlcă cu 
un copil Ungi dlnsa.

— Maică,- nu te supăra, ou aînt tocmai 
de Ia Slnteștl șl nu cunosc... Aid s-o fi 
judecind procesele de urgență?-

— AM măicuță. Dar cu ce necazuri?
— Păcatele mele, uite, mă făcui de 

la bfitrinețe. Nu eu, nu te uita așa 
mine. O fată a mea, cică...

N-a mal continua!. Și-a șters cu 
colț de basma lacrimile ?! a Intrat 
sală. Am intrat șl noi.

în boxă, Încadrată de do! milițieni 
fata. Nu 'mal o un copil. Are 23 da ani. 
Ea însăși are coplL Din respect pentru 
mama ei nu-1 vom da numele. A fost 
primă cu rnlna în buzunarul unei fe- 

Su'meli,^’ . .
...Ședința n-a durat mult Inculpata a 

fost condamnată 10 luni lnchlsctare. La 
ieșirea din sală, aceeași bătrinlcă m-a 
apucai de mină :

—- Cum s-a terminat ? Că pe mine nu 
m-a lăsat înăuntru cu copilul.

I-om spua fără ocolișuri. Lacrimile au 
podidit-o din nou :

— Și, caz. ce a zis? De ce a făcut asta?
— Zicea că nu șl-a dat seama...
— Cum adică : nu șl-a dat scama I?

...Snia pașilor plerduț! de la Judecăto
ria sectorului 41 Priveam forfota caracte
ristica n prlcinașllor. încă nu mă bdtâ-

. MjL . _ .. . seama I?
Și, printre lacrimi : de Unda o fi învă
țat să facă lucruri urito ? Eu. măicuță, 
șapte copii am crescut Și dumnezeu 
.știe clto am tras. Dar nu m-am pline, 
nici un capăt do ață de la altul’ nu mi-a 
trebuit Toți muncesc, Îmi fac cinste... 
Numai ea m-a făcut do ria. Uite, asta 
mică e a ot Tot eu o cresc.

Și din nou. revine Întrebarea
dlncă, răsrelitoare
adică, nu șl-a dat seama;?!'

Pe scările judecătoriei, o bătrinică Iți 
șterge lacrimile cu colțul basmalei. Apoi, 
cu o durere demnă, apucă copilul de 
mină șt «e îndreaptă spre tramvai. Mi-n 
rămas mult timp In minte Întrebarea el 
fără răspuns : Cum, adică, nu șl-a dat 
seama ?!"

cu a-
ncdurnerire : „CumB

—. Tovarășe președinte 1 Nld unul nu 
am vrut ui primim această muncâ„. Am 
fost forțațl l Ața am ajuna In b". cluc. Tot 
necazul se datorește nepriceperii noastre 
In materie de socoteli șl scripte. Am zls-o 
da-atund : nu era de nasul nostru ase
menea funcție, asta e !

Și după Invocarea clemenței judecăto
rilor, vocea Iul Mlhal Vasllolu se fringe 
precipitat, cu năduful omului păgubos șl 
ghinionist, pus adesea In dificultate de 
propria-i soartă. Pasămite, el șl confra
tele lul,r Opre» Bogdan — foști raBieri co
lectori principali la Autobaza II călători 
din Craiova — numai șl numai din cauza 
nepriceperii, forțați fiind să facă o treabă 
peste puterile lor, au încurcat cit ee 
poate do rău scriptele ș! o data cu ele, 
fondurile Întreprinderii. Ici polo, prin 
sală, dă să se Infirlpu compasiunea : „de, 
n-or fi putut face față... Poate că o fi așa 
cum zic el..."

Dar, cltevn minute mal tîrzlu, farsa ne
priceperii eșuează. Iar fără moacă, ce! doi 
arată altfel, cu totul allfoL

— Este demonstrat — spune In rindul 
eău reprezentantul unități! — câ cei / 
Inculpați n-au dus nicidecum lipsă de 
calificare șl experiență. Dimpotrivă, in 
Încurcăturile pe care le-au produs cu 
scopul de a trage foloase personale, au 
dovedit o asemenea Ingeniozitate Incit, 
trăgind învățămintele cuvenite, forul tu
telar a modificat latașl procedura de lu
cru a compartimentului respectiv.

„.Dispăruse compasiunea din sală. în 
locul el, indignarea șl reproșul mut al 
zecilor de priviri : un act al acuzări! ne
scris tn procedura penală. Fără mască, 
nepriceperea nu s-a dovedit a fi dedt un 
pretext de ultimă oră. Dincolo de cor
tină, Ince: c irca de a obține cum-necum 
foloase ncmerltate, goana după trai ușor 
șl ciștlg fără muncă.

Surcjiu AMIDON 
Emil MAR1NACHE 
Dinu POPESCU

doi
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Șarje de..i materie
cenușie 8

ginerii Voeile ViWrzrpMto .2 .milioane n 
Mihni Gros ?i Marin’- iei. Realizare pentru'-

tmano uuie unele materiale si sun- pentru u; 
ansamble — boghiuri, osii, tablă de București 
diferite dimensiuni (furnizori, Fa- ciocanele

ți

C

.I1

la 
de

enumerarea 
întrebarea :.

rare le adresăm foii- 
citări șL.. In dt 
multe ț 
rie cern

r
r
I,

preclnt în depozit fi
ind metamorfozați tot ,$ 
In... lemn do foc.
batem in lemn că 
n-au apucat -să

cunoscuta la ministerul non
ei ocuplndu-se

f", purtătoare de 
tehnic șl ,c

Și 
ro- 

con-

menținem avansul c! șl lent. Aceeași 
situație bună — livrări" In devnns

ki

fiOlLUÎlElăV. ill |J.i 

și si sprain că rea1 
satisface ’ cerii

Belega, nu pus ' la 
punct o nouă Instala
ție do răcire n ușilor 
do la cuploarele Mar-

mal
șarje de „mnte-

____ ___r______ ___ iiușie”, adică de 
Un, caro oulgură creș- inteligentă.

de
__________j._______,______________________ ■-■■ t'^rttlreă îri; mun- 

le dc plan și anffnlamente- că, priceperea șl enluzlas-

tund pentru con- ; 
strucțll-rurale s-au de- 1 
predat în depozit fi- <

Să

tain realizarea uncinalolui in patru ani si jumătate!

, Organizația do partid a Capitalei, 
dustrle, s-a angăjăl să roailzeze 
pesta plan — în acest an — o produc- 
țle-mnrffi Sn valoare de 1 miliard EOT 
milioane lei, iar plnă la 31 august s-a 
înregistrat o depășire a planului la 
prcducțla-marfă da 1 miliard 333 
milioane lei. Aceasta dovedește că 
exista rezerve mari în unitățile eco
nomice din Capitală, că organizații
le de partid nu o capacitate pu
ternică de mobilizare a forțelor în 
acest domeniu ; demonstrează renlis- n 
mul angajamentului asumat, pre
cum și faptul că s-au creat condiții 
reale ca sarcinile ce revin Capita
lei din prevederile cincinalului să 
fie îndeplinite In patru ani șl ju- 
mătalc 
buna 
— în 
multe 
dintre 
derile 
no și cele din ța
ră, legale Intre 
ele prin multiple 
retalii contractua
le de nprovtzlo- . 
nare șl cooperare 
In producție. 1

La ora actua
lă, așa cum s-a relevat șl 
recenta consfătuire de lucru _ _ ______ ____ ________  ______
la C.C. al P.C.IL, In unitățile față, do contracta se Înregistrează 
economice din Capitală so ac- și In lamlimte pătrata carbon șl otel
țlonează energic, potrivit unor pla- aliat”.'

. , . . .- - - _ Neculal Boboeea, șeful servi-:
ciulul programare dc la Combinatul .- 
siderurgie din Galați : „Uzine! do uti
laj chimic „Griyița roșie” din Bucu
rești trebuia să-i livrăm. In acest' 
trimestru, conform obligațiilor con
tractuale — ded; Inclusiv in luna 
septembrie — cantitatea de 3 C-45 
tone tablă. Numai In două luni Insă' 
— iulie și august — l-arh expediat 
4 EOT ione tablă ! Este adevărat că. 
prinlr-o adresă din 0 septem
brie n.c.. uzina bucureșteană sollcilă 
livrarea ra 400 tone tablă in avails 
din cnnlilatoa ce 1 se cuvine in tri
mestrul IV oi anului : putem noi 
să-1 satisfacem nzeaată cerere in 
condițiile In caro nu am onorat 
circa Î0O de contracte curente. În
cheiate cu alțl beneficiari 7 !“.

OrganlzaUa do partid a Capitalei, Ne oprim
In numele oamenilor muncii din in- ! exemplelor ________ .

olnt aceste probleme greu de eolu- 
1 țlonat ? Tată răspunsurile unor fac

tori de conducere ,din Mtcva unități 
industriale din tară, care provoacă 
dereglări In aprovizionarea tehn'.co- 
inaterială a întreprinderilor buciireș- 
tene :

Tov. Mlrcea Ostxtleîu, șeful servi
ciului desfacere de Ia Combinatul si
derurgic din Hunedoara : ..în ce 
privește livrările de oțel rotund car
bon uzinei de țevi ...Republica” din 
București, situația este aceasta : în 
luna iulie l-am expediat cu 831 tone 
mal mult dedt era prevăzut în gra
fice, în august — cu aproape l Iffifl 
de tona mal mult, in septembrie 

. ' i , 4 :>-7 7. ' 7.\ /.'■ < ..; atestă 
colaborare 
cele mai 
cazuri — 
Intreprln- 

bucurește-
CE SOLICITA INDUSTRIA CAPITALEI 

Șl CE OFERĂ UNITĂȚILE FURNIZOARE 
DE MATERII PRIME Șl MATERIALE?

nuri ample de măsuri, pentru a se ...
obține un volum din co în ce mal ciulul pi
mare" de produse, de calitate supe- ■J"'-------
rloară și la un preț de cost tot mai 
scăzut, absolut necesare economiei; 
Concomitent Insă in . multe uni
tăți economice din Capitală — 
mal ales, .din Industria con
strucțiilor de mașini —■ se cer re
zolvate o seric de probleme referi
toare la modul în care unii furni
zori șl parteneri In contractele de 
cooperare ișl onorează obligațiile 
asuniate, de caro depinde realizarea 
în devniis a producției planificate •— 
ntit în 1072, dt ți In anul viitor. 
Uzina do țevi „Republica”.' bunăoa
ră, solicită livrarea ritmicii șl In 
sortimentele necesare a materiei 
prime — țoșio pentru țevi — dc 
către Complnațuț siderurgic din U64ng. VBlentin«C411n, .directorJ>tah- 
Hunetloaraîț fius5lnai.de ; utilaj chimic^ nid’coordomtor'tcainualnel’ „SteaJrul 
„Grivița roșie” nu primește în 4er- h roșu” din Brașov: „Arborii cotit! 
mene^ulllo unele materiale șl jub- pentru, uzina „Timpuri noi” din 

I ac pot executa numai do 
___ „. Je de 30 000 kgm și 20 009 
;gm. Dor acestea stnt extrem de 

solicitate, In prezent fiind Încărcate 
i supraîncărcate. Ca să putem 

,_T_ cerințele benefiriorilor 
noștri, aceste utilaje funcțlo- 

■ nează fără întrerupere In trei 
schimburi, lor duminica și In 
crielalle zile do repaus — în 
cite două schimburi. Intniclt cel 
do-el treilea este rezervat - execută
rii operntiunllor de Întreținere. Mai 
mult nu putem face. Această ritua

Juni (I 
brlca de osii și boghiuri din Bala. 
Combinatul siderurgic Galați) ; uzi
na „Timpuri noi“ InUmpinit difi
cultăți din partea uzinei „Steagul 
roșu” din Brașov,^ In ceea ce pri
vește asigurarea ’ arborilor cotiți ; 
Uzina do mașini grele invocă nea
junsurile pe care 1 le provoacă 
uzina constructoare de mașini din 
Reșița,, prin nelndepllnlrea de către 
aceasta a planului de colaborare 
interuzlnalfl.

ție e^te 
tru, de rezolvarea __ ________
personhl chiar tovarășul ministru. 
Pentru uzina „Timpuri noi” am livrat 
o parte din arborii cotiți de un anu
mit tip, prcvăzuțl ini comandă, lor 
ren de-a doua poziție' din contract o 
vom lichida In următoarele două 
luni. Problema 1 devine. însă., critică 
In 1673. încărcarea calculată pehțru' 
anul viitor arată că ■ cele două cio
cane nu vor face față nici necesită
ților uzine! noastre. Slntem heyolți, 
il-d, să refuzăm alte comenzi, in
clusiv pe cele ale uzinei „Timpuri 
noi”.

Care slnt conduri lie ce se des
prind din răspunsurile primite 7 în 
primul tind, furnizorii de metal 

ocolesc Întrebarea 
noastră. Na de 
cantitate era vor
ba în cererile u- 
zlnel de țevi „Re- 
nubllca" șl res
pectiv Bîe uzinei 
de utilaj chimic 

- „Grlvlța roșie", 
ci de asigurarea 
ritmică, la terme
ne utile a meta
lului contractat 

. —! indiferent dacă 
acesta este sub formă de tagle 
(Combinatul siderurgic de la Hu
nedoara) sau sub formă do ta
blă (combinatul . gălățeân). Or. 
despre această necesitate — așa 
cum am văzut — nu s-a spus un 
cuvlnl. Aceasta, pe dc o parte. Pe 
do altă parte, cumJ de nu 'pot să 
înțeleagă factorii de conducere de 
la Combinatul siderurgic din Galați, 
că angajamentul i.Grlvlțcl roșii” — 
al altor uzine constructoare de ma
șini — de e realiza dnrinalul In 
polru ani șl Jumătate antrenează in 
egală măsură șl răspunderea furni
zorilor de materii prime .șl mate
riale, tied și a găJâțenlloe ? ! Uzina’ 
„Grlvlța roșie" are și ea sarcini de 
plan, contracte..', dar 0! rezerve In
terne, tar arignlamentul luat In înlre- 
cere se bazează tocmai po fructifica
rea acestor rezerve. Iar o asemenea 
fructificare presupune in mod obliga
toriu o „reacție in lanț", o atitudine 
similară din partea tuturor. Utilajele 

p penfru,.’ industria ^ .ehlmlcă tȘifijȚu"g^ 
» reațlztKiză, din .vorbet-start- dlrrvmctaL': 
■din tablă șl acestea slnt destinata 

întregii economi!. Cum poate, tn 
aceste condiții, să bo spună : da. În
țelegem cererea celor de la „Grlvlța 
roșie” de n le"llvra tablă în dcvnns. 
dar .nu putem face aceasta, pentru 
că nr însemna aă neglijăm qbllfih- 
țlile contractuale pe care le‘ avem 
față do, alțl beneficiari 7 I Problema 
este eronat pusă. NUnenl hu cere li
vrarea preferențială către uzina 
bueureștcană a cantităților de tablă 
contractate. In detrimentul altor be- 
nefldnrl. ■ Combinatul. siderurgic dc 
Ia Galați dispune do mari rezerve 
nefructificate In domeniul utilizării 
capacllățllor de producție, In care 
statul a Investit .miliarde de lei sl 
tocmai pe baza punerii lor depline 
In valoare pol fl satisfăcute cererile 
cresdnde de metal ale beneficiari
lor — din Capitală șl din tară.

în al doilea riad, nu există nici o 
justificare pentru starea de lucruri 
care s-a creat In domeniul reali
zării arborilor, cotiți necesari uzinei 
„Timpuri noi" din Capitală (ca și 
celei de construcții de mașini din 
Reșița, Urinei mecanice din Mila 
ș.a.). încă de acum î—3 ani, spe
cialiștii de la urina „Steagul roșu" 
dînBrașov nu avertizai că se va 
ajunge in situația do ari. dar se pare 
că nimeni nu a ținut seama de sem
nalul lor de alarmă- Acum, așa cum 
s-a arătat, de această chestiune 
bc ocupă Însuși ministrul Indus
triei construcțiilor de mașini. Să 
sperăm că. Io acest nivel, oroblemn 
arborilor cotiți se va soluționa. „•

De modul in care vor înțelege sâ 
acționeze colectivele de oameni al 
muncii și «ă colaboreze — la scară 
națională — comuniștii, toți lucrătorii 
din fiecare unitate economică — fur
nizoare și, In același timp, beneficiară 
— depinde, In măsură covlrșjtoare, in 
oricare Întreprindere, mică sau 
mare, Indiferent de profil. îndepli
nirea cincinalului In patru ani șl 
jumătate sau chiar mai devreme.

Dan MATEESCU, Sabin 
IONESCU, Nlcolae MO- 
CANU, Tudorel OANCEA

@ ffl ,n b @ ®

la județul ialomița s-a încheiat recol
tatul florii-soarnlul, sfeclei de zahăr, iar 
porumbul a fost strins de pe 12 455 hec
tare din cele 13d &58 cultivate. Cele mal 
bune rezultate la recoltatul porumbului 
au Înregistrat I.A.S. Mlrcea Vodă. Ivă- 
nești, Rosețî,- Plotroiu, Ograda șl coopera
tivele agricole din Ghcorgho Doja, Mun-- 
tenii-Buzău, Cuza-Vodă, pragallna, Sdn* 
teta

Spuneam cu alt prilej că recoltatul cul
turilor de toamnă a demarat bine. Se pu
tea Insă șl mal bine. Este cunoscut, fap
tul că anul acesta s-a caracterizat prin- 
tr-o vegetație abundentă șl mai timpurie 
ca in alțl ani, ceea ce presupunea declan
șarea campaniei mal devreme și, evident, 
pregătirea tuturor condițiilor pentru in- 
magazinorea recoltei I.A.S. Piettolu, bu
năoară, a terminat recoltatul florll-soare- 
lui de o săpiămlnă și toi de atunci stau 
pe clmp — este drept, in arloale, prole- 
jete cu fol de polietilenă — 150 tone de 
semințe. „La început n-am avut detft 
cele trei camioane din dotare (abia după 
12 septembrie au venit încă 20) dar nici 
acestea nu puteau face mai mult de un 
transport pe zi, pentru că trebuiau să aș
tepte ore In șir la baza da recepție 
respectivă, unde și acum mari cantități de 
floarea-soarelui slnt depozitata sub ce
rul liber” — ne Informează inginerul 
Constantin Pelrcanu, șeful fennel nr. 1. 
Este adevărat că Întreprinderea de valo
rificare o cerealelor Indmplnă o serie de 
greutăți cu depozitatul florii-soarelul, dar 
acolo unde capacitățile existente nu per
mit adăposllrea întregii producții se pu
teau folosi la nevoie șl spațiile unităților. 
Șeful silozului In cauză — Ion Roșea 
— așteaptă ’ _............................. '
nova” să preia munții do floarea-soarelui 
din ograda unității (2 COT tone) care stau 
afară de două săpiămlnl. In loc să la mă
suri urgente pentru depozitare. Șl 
cantitățile adăpostite In magazie au nvut 
dc suferit Tot In această unitate, 400 to
ne da floarea-soarelui s-au Încins șl au 
trebuit să fie introduse în siloz pentru 
condiționare.

acum LA.S. Pielrolu a recoltat

__ jgîi producții se pu- 
șl spațiile unitățllor. 
cauză — Ion Roșea 

impasibil- să vină ,;d-

■ Pirtă .a___  ......... _____ ___
EOT hectare porumb din suprafața de 
2 TOO hectare semănate. Dacă se va men
ține ritmul do IOT hectare pe zl înregis
trat joi, 14 septembrie, porumbul va fl 
sirius In timpul optim. Dar șl aid pro
blema numărul unu o constituie tot tran
sportul. Ferma nr. 0 „Albina” n recoltat 
108 hectare porumb din 470 hectare dar a 
transportat din timp, numai cu mijloa
cele proprii, cantități neînsemnate. „In 
prezent, avem 1 0OT tone porumb ștlulcțl 
netransportați — no spune inginerul șef 
Constantin Vcmescu. Noi ara solicitat ca
mioane care urmau să sosească cel tîrzlu 
la 1 septembrie. Dar au venit abia după 
două săptămlnt Cantitatea recoltată plnă 
acum nu este mare, insă trebuie să ne gin- 
dlm că urmează să mal scoatem din bal
tă cel puțin 12 0OT tone porumb”.

Am reținut, din discuțiile purtate cu 
specialiștii întreprinderii, o problemă rare 
comportă un studiu atent din partea de
partamentului I.A.S. Este vorba, pe de o 
parte, de reintroducerea transportului 
produselor din baltă cu șlepurile pe Bor- 
cea, care ar reduce simțitor cheltuielile cu 
camioanele șl bacurile, pe de altă parte 
de amenajarea In baltă a unor depozite in
termediare, unde recolta lă fie adăposti
tă de Intemperii.

Ss pot da Ir.că multe exemple care 
probează activitatea■ In general bună la 
recoltat» în multe, In foarte multe locuri, 
rovine Insă aceeași Șl aceeași problemă : 
transportul. Fie că In unele IocurL mij
loacele sini Insuficiente, fie că — in cele 
mal multe cazuri — sini nerațional folo
site, această situație tinde să devină, po 
măsura creșterii volumului do produse ra- 
coltate, o sursă de plerderL

De aceea, socotim că problemele legate 
de organizarea transportului or trebui să 
preocupe mal Îndeaproape aUt organele 
agricole Județene, dt șl conducerile unită
ților, comitetele comunale de partid.

Lucian C1UBOTABU
corespondentul „Scînlcii

milioane 
combustibile

Unitatea de exploa
tare a lemnului din Tg. 
Lăpu? ți-a realizat, 
plnă acum, circa 75 1a 
sulă din sarcina anua
lă a planului la bușteni 
pentru derulaj șl 70 
ta sută — la bușteni 
total. Plnă aici toa- 
te-s buno și ta locul 
lor, Numai că se pare, 
din presa mult exces 
de zel, forestierii din 
Tg. Lăpuș au vrut să 
depășească , limitele 
chiar și la indici care 
nu fac prea mare cin
ste unul eolectiv : 
pierderile. Așa, de pil
dă, aflăm că la U.EJL. 
Tg. Lăpuș indicii de 
utilizare a masei lem
noase de rășlnonie și 
la fag sini cu 12—10,5 
Ia sută Inferiori celor 
înregistrați in medie 
pe țară. Mal mult : 
un sfert din volumul 
de masă lemnoasă cx-

ploatală esto destinat... 
lemnului da, foc. Une
ori, L'ir.'i nici o rațiu
ne, s-au produs mari 
cantități de lemn do 
lucru peste necesar. O 
bună parte din acestea 
nu aveau asigurată 
desfacerea. Ca urmare, 
circa COT mc lemn 

itru celuloză 
mc lemn 

pentru

n-au apucat ‘aă tale 
toate pădurile pentru 
lemne de foc, Se va 
găsi oare vreun spe
cialist în centrală — 
C.F-I.U Slghelu-Mar- 
mațiel — care să le ex
plice lăpușenilor că 
milioanele nu trebuia 
folosite drept com
bustibil 7

teren considerabilă a ’
rezistenței șl duratei <
de funcționaro, o aces- ■ < 
tora, precum și îmbu- <
nătățlrca regimului <
termic de pregătire a j
oțelului necnlmab ,

în replică, alțl 
specialiști din corn- ’
binat au studiat șl <
aplicat soluții noi do <
creștere a Indicilor de 4
utilizare a agregatelor <
sau de reducere a con
sumurilor de metal, 
cocs și alte materiale, 
însumate pe ansam
blu] combinatului, ino
vațiile aplicate In ul
timul timp la furnale, 
cocsarlc și la aglome
rare, au adus o efi
ciență economică de

Do la o vreme, la 
Combinatul siderurgic 
dtn Reșița, numărul 
șarjelor de oțel elabo
rate este serios concu
rat do cel al șarjelor... 
de inovații. Se ■ poate 
afirma că Întregul 
colectiv acționează la 
cea mal înaltă „tem
peratură”. Clipele fier
binți pe care io tră
iesc oțelarll în fața 
cuptoarelor incandes
cente îșl au un cores
pondent, la planșeta 
proiectanțllor. In „fe
bra” căutării unor so
luții de perfecționare 
a procesului tehnolo
gic. Recent, un grup 
de inovatori, dintre 
care menționăm pe In
ginerii Varile Vlj

metalurgistilor
uțic Importantă vn avea 

Uzina de oțeluri aliate din 
TTrgovlțtc. care, in prezent, 
se află Intr-o fază avan-

dustrle! metalurgice, în 
șapte luni ale anului cu
rent, totallzciiză aproapa 

se află Intr-o fază avan- 150 milioane lei. 
sate de conștruclte. .Se vor ; , ..Toate: aceste mori rcall- 

, zări "In ’dezvoltarea meta
lurgiei românești slnt 
roadele aplicării consec
vente a politicii partidului 
nostru de industrializare 
socialistă, de creștere prio
ritară a acestei ramuri 
„de vlrf”, .
progres tehnic șl economic, 
fiind nemijlocit legata ,de 
activitatea fructuoasă a ze
cilor șl zecilor de ml! do 
furnalișll, oțelari, Inmlna- 
torl, exprimă spiritul dc 
inițiativă, dăruirea în rnun-

(Urmare din pag.
_______________

lcctaro afiliate centralelor 
Industriale, in care lucrea
ză peste 5 3OT prolectanți șl 
cercetători. ■

în; cursul acestui an, au 
fost puse în funcțiune im
portante obiective de pro
ducție. Intre ' ear e. un fur
nal, de 1 TOT mc la Combi
natul siderurgic - de la 
Galați sl un furnal de 1 OOT 
mc la Combinatul siderur
gic din Hunedoara, lami
norul de cupru de la În
treprinderea „Industria ste
mei" — Cîmpia Turril, li
niile de orofile Îndoite de 
Îs Uzina metalurgică din 
Iași, o capacitate de 23 OOT 
tone alumlnlufan Ia Uzina 
de aluminiu din Slatina, o 
altă capacitate de 4 EOT 
tone/an piese de schimb șl 
utilaj siderurgic la Alud. 
modernizarea lamlnoarelor 
de 4OT și, 22t) mm de la 
Combinatul siderurgic Re
șița. Ui finele anului 1975, 
volumul producției globale 
n Industriei metalurgice va 
fi cu 80 la sută mal mare 
declt ce! obținut In 1070, be
neficiile „vor crește de 3.4 
ori, tar venitul net de paste 
3 ori, ca urmare a sporirii 
considerabile a valorii u- 
nltare a tonei .de produse • -
metalurgice șl. totodată. ‘
a reducerii cheltuielilor la . "" 
I COT lei" producUe-marfă. 
Sa pune un accent deose
bit pe elaborarea de oro- 
duse noi sl îmbunătățirea 
calității lor : la finele cin
cinalului actual, producția 
do oțeluri aliate va fi de 
2,8 ori mal mare declt cea 
din 1970. In timp ce pro
ducția totală de otel cres
te de 1.6 ori. La atingerea , 
acestui obiectiv, o confrl-

asimila In fabricație, noi șl’ 
noi sortimente ri produse 
tn toate ’sectoarele siderur
giei. j

Rezultatele de seamă 
obținute plnă acum slnt 
o dovadă a rezervelor de 
sporire a producției si efi
cienței din această Impor
tantă ramură a Industriei, 
nț capacității tehnice, gin- 
dlrll șl abnegației cu care 

, muncitorii, tehnicienii și 
Inginerii unităților side
rurgice îndeplinesc sarcini
le - - 7‘ ----- ----------
le șl, totodată, consti
tuie o garanție dgură că țării acționează pentru 
actualul cincinal va fi rea- făptuirea prevederilor C

S-a proiectat ante
proiectul reproiec- 
tării proiectelor?

La Întreprinderea a- 
grlcolă de stal Tg. 
Frumos, județul Inși, 
a fost concepută con
strucția unul complex 
pentru lngrășnrea tau
rinelor. Concepută este 
un tei de a spune, 
pentru că tocmai lipsa 
unei concepții clare 
s-a fficut cel mai mult 
resimțită. Mal exact, 
o început proiectarea 
unul comDlex de In- 
grășare a taurinelor cu 
o rapacitate de 10 240 
dc locuri. O a doua 
Cază a „concepției” 
s-a soldat cu rcprolec- 
tarea complexului la o 
mărime de B120 locuri, 
pentru ca „rata ; a 
treia' de proiectare să 
Insftmne documentații 
tehnico penîru 2 080 
do tocuri, cu cheltuie
lile suni Intentare do 
rigoare. Abia in a pa
tra fază de proiectare, 
clnd s-a. găsit șl am- mult, nici mal puțin 
plasamentul corospun- ’ " ■*““* ■ ■ "
rit lor, comnlex'ji res
pectiv s-a proiectat la 
o mărime de 2 320 
locuri, atlf dt este ne
voie pentru 
flea eficient

■-a ajuns ta BHuațta 
anormală de a se exe
cuta trei r înduri de 
documentații tehnice 
pentru un atagur o- 
Dlectiv final 7 O între
bare la care n-am ști 
ce să spunem, poale 
doar institutul de 
studii, cercetări șl pro
iectări pentru con
strucții zootehnice din 
Capitală ar putea da 

. răspunsul. Desigur, 
nu-i singura între
bare ; o alta s-nr pu
tea referi la răspun
derea cu caro forurile 
de resort din Ministe
rul Agriculturii, In
dustriei Alimentaro și 
Apelor au acționat in 
această problemă care, 
plnă ta urmă, s-a do
vedit a fi foarte costi
sitoare. Pentru că 

’primele‘trei rinduri de 
documentații tehnic® 
(Inutile) castă nici mal

mul cu caro mctalurgișlil
■ " 7 5 pentru in-

________________________ ipluireă prevederilor Coa
lizat înainte de termen. greșului ni X-lea și ale re-
Astfel, In primele 8 luni teniei Conferințe Naționale
din acest an, pe ansamblul Ș partidului. Minunatele 
industriei metalurgice, pla- faplo de muncă alo acestui 
nul la nroducțln globală brav detașament ni daoel 
a fost depășit eu 5M ml- -------- -- -------"
lîoano tel. Iar cel la pro- 
ducțln-marfă cu S40 milioa
ne le). în -aceasta perioa
dă. s-au obținut, pesta nre- 
vederlle ' planului. S “CO
M^00°tâu» tamtaBtpPftoite ^enl P0311™ valorificarea 
ni"^3 fl din U’îuror posibilității- da
P1‘? T ,d creștere a producției, a ca-
Otel. lSOT tone aluminiu msțil arestata, col^lvele
primar ?I aliaje din alumi
niu. mal mult de 2 COT tone 
plumb, peste 1 COT tone cu
pru. mașini «I utilaje pen- 
tru Industria siderurgică 
In valoare de 0 milioane lei, 
piese de schimb pentru 
Industria metalurgică, ln- 
srimlnd 55 mlilonne lei ș.a. 
Beneficiile suplimentare În
registrate pe ansamblul ln-

muncitoare — care 11 ( si
tuează in primele rinduri 
în frontul amplu al luptai 
pentru înfăptuirea cincina
lului Înainte de termen - 
dau convingerea că mun 
cind mal bino șl mal efi-

li

Conducere sigurii a procesului de produc|ie prin intermediul tehnicii mo
derne. In fotografie : o secvență din sala de comandă de la Combinatul

in Turnu Măgurele S. Cristian

de ce

i a valori
fica eficient resursele 
locale de furaje. De
sigur, s-or putea pune 
întrebarea

fl

i;
■

I

— respectiv 
„unicat” pentru

In principiu, toți cei interesați slnt 
de acord: tehnologia extrudării Ia 
rece prezintă avantaje economice 
dintre cele mal mari.

Au trecui două luni de clnd Uzina 
do mecainieă fină din Sinaia. pe 
baza experienței proprii, recoman
da, prin ziarul nostru, întregii Indus
trii constructoare de mașini, aplica
rea tehnologiei de extrudare ta rece. 
Tot atunci se făceau șl ci te va1 preci
zări de un larg interes : Uzina „In
dustria elrmel” din Cimpta Turzl! 
izbutise să asimileze oțelurile, nece
sare acestei tehnologii ; uzina din 
Sinaia stătea, la rindu-i, Ia dispozi
ția celor Interesați, eu documentația 
tehnică, precum și cu experiența sa 
în organizare. Toata acestea veneau 
ră faciliteze aplicarea pa scară largă 
a metodei sxtrudărl! la Industria 
conslructlel de mașini. întrebarea 
este : cum au întimplnat arinclo a- 
cesle oferte, stun s-au folosit sie de 
timpul eișllgal și Je îxperlen'a Me
rits cu generozitate de ’electivul 
uzinei din Sinaia ?

Notăm, drept o dovadă de Interee

ți promptitudine, Inițiativa Cotnl- 
iet.Jui județean de partid Prahova, 
sub ale cărei auspicii l-a organizat, 
la uzina din Simla, un schimb de 
experiență cu participarea principa
lelor întreprinderi constructoare de 
mașini din Ploiești șl din celelalte 
centre Industriale sie Județului. De 
altfel, in aceste ultime zece eăptă- 
mlnl, multa uzine din țară și-au tri
mis la Sinaia delegați — de regulă 
specialiști tehnologi —■ pentru o do
cumentare amplă la fața locului. 
Ingineri de la Grupul de uzine Re
șița, Grupul uzinelor de autoturisme 
Pitești, „Tractorul” șl Uzina de au
tocamioane dtn Brașov, Uzina me
canică Cugir. uzinele „23 August” și 
Uzina ie mașini ele-clrico din Bucu
rești, precum șl din alte Inbreprin- 

■ deri au stabilit contacte directe cu 
experiența tehnologică a colectivu
lui din Sinaia. Dar după aceea î 
Cum au evoluat lucrurile în pro
priile 'or 'ntreprlndcrl ?

Am fost nformatl ei la uzina 
de autocamioane tlin Brașov a In
trat in producție un atelier

iitățil acesteia, colectivele 
de oameni ai muncii din 
Întreprinderile siderurgice 
vor îndeplini cincinalul 
Înainte de termen.

Cu aceasta convingere, a- 
dresăm metalurgiștilor cal
de felicitări ®i urări de noi 
șl mori succese în activita
tea lor consacrata progre
sului susținut șl înfloririi 
României socialiste 1

decit 432 COT lei Este 
prețul piperat al pro
iectările In rate. Poa
te că cineva se va 
gîndl să proiecteze șl 
recuperarea sumclcțr 
Irosite, nu din buzu
narul statului, d din 
al celor rare au pro
vocat daunele.

- ;..,■ p >> 7 . • a „ 7 t ■ '!5r ‘ ‘ 1

iinat în exclusivitate tehnologici 
extrudării la rece. Noul 
este dotat cu două linii 
logice, una pentru piese feroase, 
alta pentru cele neferoase, urmlnd 
ca I plnă ta finele acestui an rapaci
tatea atelierului să so dub'.eze. 
Ca'.cjlele estimative alo spectallștl- 
tor, uzinei arată că prin aplicarea a- 
taatel tehnologii, ta reperele plnă 
acum stabilite, se va realiza o-eco
nomie de 1 COT tone metal" in anul 
re vine, șl de 1 GOO tone ta nivelul 
producției anului 1073. Do asomonea, 
procedeul de extrudare ta rece va 
asigura, plnă la finele actualului 
cincinal, dublarea prodvctlvltățU 
muncii ta reperele respective ; uzina 
va realiza In aceeași perioadă o eco
nomie de aproape un milion ore ma
noperă. ellberind pentru alte tre
buința ale fabricație! 70 do mașini 
așdaletoare.

Iată, deci, re înseamnă seriozitate 
jl răspundere In promovarea pro
gresului tehnic. Tovarășii de ta u- 

- zinn de autoramionno ’ au vorbit, 
poate, cel mal puțin ; în schimb au

cuvenit
atelier 
tehno-

făcut cel mal mult Aceasta, spre 
deosebire de alte Întreprinderi care 
g-au limitat la a trimite o delegație, 
mal mtdt sau mal puțin competentă 
sau autorizată pentru decizii de In
teres practic.

Am avut o scurtă convorbire cu 
Ing. Alexandru Teodorescu, melalurg- 
șel ta. uzina din Sinaia.

— Delegații întreprinderilor care 
vin la noi manifestă un mare inte
res pentru tehnologia tn discuție — 
a apreciat el. Surprinzător aste insă 
altceva. Unii dintre el ne-au decla
rat : la Întoarcere vom studia șl 
□ol tehnologia osia.

— Vor rtudta tehnologia sau po
sibilitățile de aplicare a acesteia 7 ■

— Tehnologia, ista este nirlos I
Un fel de ,dn, e ceva, dar să mai 

vedem, să ne mai ijindlm—“. Nu prin 
vizite de curtoazie șl prin ,ș tudil” la 
nestiișii se va ajunse la extinderea 
acestei iehnoIogîL Problema îste alîl 
de importantă pentru economia na
țională incit se cer măsuri concrete 
șî, tlacă se poate, azi, astfel Incit pro
cedeul extrudării Ia rece să devină o

Lehnologle cotidian aplicată în Intre- 
§ tinderile industriei construcțiilor

a mașini. în această ramură, cu 
deosebire — pentru că, la urma 
urmelor, metoda se potrivește și al
tor întreprinderi, care fabrică re
pere miri șl In serii mari.

Dacă am ".rage o linie, pentru a 
aduna moțurile. șl acțiunile concrete 
întreprinsa in vederea aplicării largi 
a tehnologie! extrudării la rece, to
talul obținut ar fl din :ale-atarii de 
„modest”, ca să nu spunem altfeL 
Adică, înnfară do fouă-trel mari 
uzine din Brașov jl Ploiești, rare se 
găsesc acum fie cu ateliere deja 
constituite, fie In faza pregătirii utl- 

. lajelor șl sculelor, nu știm ce s-ar 
mai putea idăugn. Șl uceatea timp 
de două .uni 1

Sperăm că această revenire va 
avea darul să determine măsuri mu! 
energice din partea urinelor intere
sate șl n forurilor lor do resort, pen
tru a onora Invitația ce le-a fost a- 
drwată cu două luni In urmă.

Stel.ni ZIDARITA

Fabrica de bere din 
Sadu nu produce niel 
mărar o halbă sau un 
„țap”, deși după plan 
ar fi trebuit să li
vreze plnă acum rețe
lei comerciale peste 
89 OOT hl de bere. S-ar 
părea că berea a de
venit, peste noap
te, o băutură prohî- 

g bilă. Cauzele sin». Insă 
do cu lotul altă na
tură
cauze ... . .
că cu greu mal pot fi 
Inlllnlte și In altă par
te. Fabrica nu ptrodu- 

, ce, deoarece se află 
încă le stadiul de șan
tier, grație lipsei to
tale de organizare din 
Eartea conslructoru-

il Pe șantier, o ma- 
:*ra-tum stă neclinti
tă de„. 4 tun! de zile, 
(do, da. patru luni) 
din lipsa macaragiu
lui. La fel șl un exca
vator. Inerta elnl și

benzlle transportoare, 
betonierele, stația de 
betoane ș. a. „Ne lip
sesc oamenii de pe 
șanllor” — motivează 
constructorul sus șl 
tare. Ce fac Insă cei 
exist eh ți ? Mai des
stau, iar clnd nu stau, f 
lucrează cu greșeli de «» 
execuție, din lipsă do * 
supraveghere.

Paradoxal, condu
cerea șantierului nu ta 
nici o măsurii mai do 
doamne-sjută, mulțu- 
mlndu-sc să adreseze 
beneficiarului tot fe
lul de promisiuni, Iar 
acesta pare că o cre
de. A.șa că in această 
vară... fabrica n-n 
dat bere rece. Și 
dacă lucrurile merg 
(adică, stau) In conti
nuare așa. nici pentru 
Iarnă nu-1 ci® așteptat 1 
berc caldă de 
Sădii,

fius5lnai.de
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ANTICIPĂRI - IPOTEZE

INTENȚII ȘI PREOCUPĂRI ÎN PRAGUL NOII STAGIUNI

Se deschide, în enrind, eea de-a 51-a stagiune a Operei. Sini spec
tatori care citesc cu Interes anunțurile premierelor, distribuțiile mari
lor spectacole. Există un public al Operei, există marele public ce 
poate fl atras spre spectacolul liric. Au existat, In ultimele stagiuni, „pe
rioade albe" in care „Lucia” sau „Don Pasquale*, spre exemplu,, se 
Jucau eu sălile aproape goale,'* In care flecare seară era o problemă In 
privința publicului pentru organizatorii spectacolelor primei scene lirice. 
Au existai, moi ales în tinalul stagiunii 1971—1972 insă, momente de 
succes în care s-a făcut remarcai un real reviriment, o cotitură spre 
împrospătarea spectacolului, spre o organizare mal Judicioasă a activi" 
lății Interne a teatrului. Căci „cheia” care să deschidă publicului larg 
accesul spre sală se găsește, in principal, pe scenă, consta In calitatea 
spectacolelor.

— Va confirma stagiunea 
1972—1073 acest reviriment 7

— Propun să 
teatrului liric”, 
părilor noastre... 
In prima parte 
premiero : 
pllt” do 
(in cinstea 
nlvcrsări a _____ ,
Herring" de Benjamin Britten. Prin 

• ™itea urmări :
,Wal-

. ---- de
loc șl premiera.

de balet. Sperăm să realizăm o ln- 
,T1H Enlcn-

„Ion _
Gheorghe 

celei de-a 
republicii)

răsfoim „Galetul 
sinteza preocu- 

Vom aven, deci, 
a stagiuni!-două 
Vodă cel Curn- 

Du ml traseu 
XXV-n a- 
sl „Albert

Convorbire cu 
Horia SIMIONESCU, 

directorul Operei Române

SCÂNTEIA ~ duminică 17 septembrie 1972

mal, iunie, ee vor putea urmări : 
„Năpasta” de Sabin Drăgol șl -„Wal
kiria” de Richard Wagner. In d„ 
cambric va avea toc șl ;___ i__
„Studio 72” —_un spectacol modem 

teresantă nimtare cu 
splegel” de Richard StrnusȘ.

— Ațadar, țațe 
stagiunea 1972—li,„< 
„refaceri*, de „reluări".

— Se cer făcute unele pr©___ ____
privire la sensurile esrrintulul „re
faceri" ; 11 înțelegem ca o revizuire 
critică a unei opere (dc exemplu 
„Oedlp”, „O noapte furtunoasă",- ba
letul „Coppella"), spre o dt mai in
teligentă comentare a textului. Lu
crăm fiecare taWou, 11 curățim, 11 
refrișăm lntr-un cuvlnt,

— Observăm cd țe reiau „Pel- 
lăas ți MAllsande" de Debussy, 
„Don Juan“ de Moznrt, „Lohcn- ■ 
grin" de Wagner™

— Ne-qm giniilt ș; la cicluri de 
spectacole. Anume : o „Săpiămină 
românească* la 2-1—31 decembrie, 
în caro vor fl prezentate printre al
tele șl „Nunta in Carpațr, și „Pri
măvara", șl „Oedlp"._ Apoi avem 
fixată „Săpiămlna vacanței de Iar
nă", cu „Motanul încălțat", „Prinț 
șl cerșetor", alături de „Ion Vodă 
cel Cumplit", „Flautul fermecat" eau 
„Spărgătorul de nuci”. Știm ce o- 
pere vor fl oferite copiilor șl In 
Msăptftmlna vacanței de primăvară” : 
in „Lohengrin” va fi ascultat un so
list de la Opera din NOrnberg. ta 
„Bărbierul din .Sevilla" va evolua

se premiere in 
■1973, alături de

apiâmlna vacanței de iar- 
,,Motanul încălțat*, „JPrini 
r**, alături do „Ion Vodă

Heriea. în „Coppella* va dansa Mag
dalena Popa™

— A’u se poate să nu remar
căm rigurozitatea , „Caietului 
program". Care a fost, după 
dv., principala earanjâ fa des- 

. fățurarea adii:i(ă|il teatrului In
stagiunile trecute 7

— Lipsa unei organizări științifice, 
subliniez „științifice’, in munca ar
tistică. Sini convins de acest lucru. 
Numai astfel s-a putut ajunge la o 
rupere temporară a teatrului de ma
rele public, la scăderea

. spectatorilor.
— „Caietul program" este și 

el unul din temneie unei ase
menea organizări 7

— Evident. După părerea mea este - 
Inadmisibil ca avlnd allțla artiști de 
valoare, avlnd toate posibilitățile de 
n face Artă, «5 «o ajungă la situa Ui 
c.-ltlce. Au fost perioade lungi In 
care informarea publicului era pn ul
timul plan, se. făcea formal. S-au 
întrerupt; nu o data, legăturile cu 
«indicatele din instituții, din Între
prinderi,-ceea ce a îngreunat dru
mul melomanului spre sala dc epec- 
tacol, a diminuat rolul educativ al 
primei noastre scene lirice. Acum 
s-a revizuit sistemul de populari
zare, de afișaL «-au revizuit șl pro
gramele de sală.

— acum exact care ca fi 
programul silei de.„ să spu
nem 30 marile, ce se va juca, 
cine va juca, la ce oră sfat re
petițiile... 7

— Știu exrct programul fiecărei 
zile din viitoarea stasiune. Compozi
torul Walter îdihal Klepper, dlrec-

numărului

torul artistic al Operei, a lucrat mult' 
la o aatfel do planlficnre.

— Afl planificat cu ccecoji 
rigoare jl’. programele actitritA- 
tUor pe care artlftii operei Is 
vor iuiline in afara «ediului, 
pe scenele caselor de culiurd, 

, ale cluburilor ?
— Vom conUntM, vom îmbunătăți , 

activitățile pb care le-am avut și 1n' 
stagiunea trecuta. .. In prinsul find, 
vom realiza elț mal mu!:» conlado 
mi coîccțlyelfi de ogqnenl ai muncii 
din îwreprindari, cu tineretul, spre 
a-! atrage spre oerctil ’ „Prk-'crii ai 
operai”.: Vom da din nou spectacole

- ■ „vulcan”, f 
.'„Grivița

.le*, „Autoir.izul”... Vom susține 
din. nou red tal uri pentru muncitorii 
fabricii „Tricotajul Roșu”, paniru 
lucrătorii de la Institutul do fizică 
atomică... Zllale acestea, la Liceul 
„George Coșbuc” am avut o inlllnina 
<xi profesorii de muzîcă din Capitală 
șl am hdtarît In acest cadru cedarea, 1 
unor spectacole pentru tineretul din 
Capitală. Vcxm lua legătura in același 
scop șl cu organizația li.T.C. a Capi
tale!, cu Asocfațla studenților.-

— fino din îndatoririle de o- 
noara ale inzlltcfiilor artiitlc* 
profetionltle etic, dupA cum te 
?!le, sprijinul pc care acestea 
sini chemate îd-l acorde artițti- 

, lor amatori, Imbundtdțlrii acli- 
, .vUA(il artistice' de. amatori. Ce 

v-atl propui In acest sens 7
3 '

— Ne preocupăm aă găslrn forme 
no! de colaborare, de îndrumare. 
Vom apela la chiciurile do tIni
țiere* oare preced ; flecare mani
festare ă artiștilor noștri, la con
tactul direct între soliști! amatori șrî 
soliști! noștri™ Vcm Invita din nou 
melomani în cullsele teatrului, in 
laboratoarele noastre de lucru. Ne 
gindlm la un* plan eăre să cuprindă 
întreprinderile importante. Nu am 
uitat nici orașele apropiate Capi
talei, In rare vom programa stagiuni 
permanente. Avem, totuși senllmen- 
tui că nu am epuizat modalitățile 
de lucru, că mar avem Încă multe 
de făcut pentru, a adopte formele 
cete mal eficiente de apropiere a 
publicului larg do arta lirică, de 
spectacolele Operei Rom fi ne.

Stagiunea 1072—1973 va fi. spe
răm, oglinda unei preocupări ardente, 
spre împrospătarea genului liric, 
care va deschide larg publicului por
țile spre spectacole do aleagă ținută.

Smaranda OȚT.ANU

pentru muncitori! uzinelor
pentru ealarlațl! urinelor .,____ ...
Roșie", ^Autobuzul*™ Vom susțină

■■ 7; ................  ■.’!
„Tricotajul Roșu", paniru

1 de la Institutul <fe fizică

Împrospătarea genului
i deschide larg publicului por

3
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Rație

PBOG HAMUL I

1,18 Deschiderea emisiunii. Gira- 
nasllca pejUra top.

I.M Crava’-clc roșii e Film serial 
„ Bal finul Flipper".

19,03 vta;a satului.
11,10 Mari muricienl la D<acureșU. 

VirtudzUata șl expresie artis
tică a Flautistul Jean Pierre 
Bampal o Violoncelistul Msti
slav Uesiropovlcl. Dirijor 
Emanuel Eenrtcu. Comenla- 

* ■ riul : Radu Stan.
H.M De strajă patriei.
U,17 Emlsltmea în limba maghia

ră.
U.OT ,JS3 de grade".
H,M Ilcgbi': Grlvlța , 

Steaua
13,23 Cîhcorahe .bta.ttel. președin

tele C.A.P. Țibucsun*., la el 
ecarS... Un reportaj do Mlreea 
Moldovan.

13,<® Revedere dupft S3 do ani cu 
tenorul Petre Munteanu de la 
„Scala" din Milano.

Z' „Vudta". — un film realizat 
de Televiziunea poloneza.

' Scenariul : Rystand Pe-
Emski. Regla : Julian Drie- 
drina.

11.13 Un om, o orchestră : Reams 
• Teodorescu.
!«,,’<® T».r; ci:o animate : Lecția de 

vloart.
1S,H Muzica Li ea acasă : tn aă-

, dlo Aurelian Andreeseu.
18.53 Poetul rara ; mărturisiri li

rice cu Ștefan lordache.
17,63 Moment timor'.s0c.
17.13 Am fost oaspeți la Suceava. 

Emisiune de Tudor VomlctL
18,15 „încercări" — documentar de 

Mtrel Uleșlu.
18.18 Filmul .seria: pentru tineret: 

„Civilul". Episodul IV — „Ur
mărirea*.

18.19 Publicitate.
IX?: iest de seri : Sflaete în alb 

și negru : „Greierul șl furni
ca".

18,30 Telejurnal.
29.19 Beci tal poetic : Ștefan Au- 

gusUn-Dolnaș. Versuri In lec
tura autorului.

M.S) Film documentar : Olimpiada 
focului. Regla : Paul Orza.

î),.’.' Film arllsâc : „Ha! Franța". 
Regla : Robert Dhery țl Co
lette Brosset.

21.53 Recital Pompilla Stolen șl Jce 
Curtis — tnregtatrare de In 
Sala Palatului.

S2.M Telejurnal.
L;,; . d s*. :l:,' r - , ''

PROGUAMUL H

12.39 Promenada duminicală. <
1B.C0 închiderea emisiunii de print J 
30,C0 Deschiderea emisiunii de 1 

seară. Eroi îndrăgiți de coni! : I 
Micul Muck. 1

M,®0 Film documentar „Pădurile ) 
viitorului" — producție „AL l 
Sabla". !

M,<a Teatru liric TV. Premieră TV : 4 
opera „Mantaua" de PucclnL i 
Interpretează ansamblul Ope- i 
re! române din Cluj. Dirijor : l 
Petre Sbâreea. )

21,33 Sfiptămlna culturală bucureș- 1 
leans: J

21.13 Seară de romanțe eu Victoria ț 
Albulescu, Ptișa Pcenara, Ion < 
I.ulcan. Constantin Cocrlș ț! ț 
formația instrumentală con- j 
dusâ de Paraachlv Oprea. 1

22,10 Him serial „Mannlx". Relua- l 
rea episodului „tn capcană" 
(partea a lt-a). 1

18,S3 „VUrt ta'

i

I'

,! 
r l

Descoperirea triodel 
eu vid de către Leo de 
Forest, tn 1913, este con- ■ 
ăiderată ce momentul 
nașterii - electroni di. Des
pre o preocupare intensă 

■ in direcția miniaturizării
ș circuitelor .electronice nu
1 se poate vorbi ■ Insă >, de-
’ cit toropind cu perioada
l ultimilor 20—23 dc ani.

Inițial, sistemele” mai 
complicate ce realizau 

j prin combinarea ur.or sis
teme mal simple șî de 
dimensiuni relativ mici, 
ceea ce făcea ca atenția 
să se îndrepte spre rea
lizarea de componente e- 
lectronicc elementare, 
tară si ne țină cont, de 
multe ori, de evoluția 
ulterioara a acestora, de 
tocul pe care U;vor ocu
pa in diferite ansamhturl, 
de condițiile de-funcțio
nare. Creșterea amplo- 
rll sistemelor, necesita
tea obținerii unor fiuic- 
țiunl din ce In ce mai 
complexe au scos la 
Iveală deficientele a- 
cw’.ui mod de lucru. S-a 
ajuns ta obținerea unor 
ansambluri extrem de 
complicate, de dimensiuni 
gigantice, nerenlabile din 
punct de vedere econo
mic șl do multe ori cu o 
siguranță In funcționara 
nesatisfăcătoare.

Soluția ce s-a impus s 
fost reducerea pe cil po
sibil a dimensiunilor ejm- 
ponentelor și căutarea u- 
nor noi modalități de s- 
samblare și „împacheta
re”. Astfel că, dacă ta în
ceputul anului 193-0 un 
calculator electronic per
fecționat (realizat cu tu
buri electronice) cuprin
dea circa 1 000 de compo
nente active, către afiryi- 
tul aceluiași deceniu, mul- 
țunilta descoperirii tran
zistorului, numărul de 
componente activa dln- 
tr-un calculator a sporit 
piuă la lOOC'M. Inventarea 
tranzlrtorului (ItKSJ), cu 
avantajele rele tacohtox- 
tabile, a permis un e- 
vans considerabil al e- 
lectronieil ta tonte do
meniile, Implicit ta cel 
al miniaturizării și 
creșterii siguranței in 
funcționare. Dar aceasta

A

r

■*

, nu a fost dedt o , etapă.
— foarte scurtă, de altfel,
— in procesul do minia
turizare a circuitelor e- 
lectronlce, urmată de o 
alta : Integrarea circuite
lor electronice.

Această nouă etapă a 
marcat trecerea de la fa
za de miniaturizare, la 
cea de microminlaturlia- 
fc, cure In rixiuccrea di
mensiunilor fizice ale u-

1'

l

J»

mul arcuit electronic im- 
■ pțM-.o abordarea, nu sepa
rată a diferitelor com
ponente electronice, ci 
simultană a Întregului 
circuit, din care cauză 
anumite componente nu 
se mal pot realiza in for
ma clasică. . Rezultatele 
obținute în microelectro
nică. prin tehnica inte
grării, Hint de-a dreptul 
spectaculoase. Dacă in e- 
nul 11157 obținerea unei 
densități de ordinul a 14 
componente pc o supra
față de 0,33 mm X 0,25 
nun. constituia un re
cord, acum.; datorită,per
fecționărilor aduse tehno
logiei, se obțin pentru n- 
ceeașl suprafață densități 
de împachetare de ordi
nii! a S®ti—1 (WO de com
ponente. Mulțumită fap
tului că se pot realiza 
prin această tehnică în- 
Iregl blocuri funcționale 
de dimensiuni foarte mici, 
a fost posibilă obținerea 
unor aparate electronice 
cu

teatre
■ Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (la Sala Palatului) : Super 
FesUval 1ST* — 17 șl 20.
• Teatrul astMc-muxlcal „C. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : Trâj- 
nltul men drag — S3; (la sain Sa
voy) : ItevLsla ara eu vin tul — 
18,33.
■ Teatrul 'de revistă șl comedie 
„Ion Vasiiescj- ; Fetele Dldlnel — 
)
• Teatrul ..TSr'.i.triză” (gala din 
air. Academiei) : Punguță cu doi 
ba.nl — 11.

„ • 'jT)r'<u7 ;

CĂRȚI NOI
ÎN EDITURA POLITICA AU APĂRUT :

Mircea Malița : TEORIA 
ȘI PRACTICA NEGO
CIERILOR.

Ion Tudosescn : STRUC
TURA ACȚIUNII SO
CIALE. (Colecția „Bibliote
ca de filozofie jJ sociolo
gie”).

P. V. Kopnin : BAZELE 
LOGICE ALE ȘTIINȚEI 
(Colecția „Idei contempo
rane").

• ’ • CUNOAȘTEREA 
FAPTULUI SOCIAL (Co
lecția „Teorie si meîoclâ In 
științele socialo”. Voi. Vili).

’ * * DICȚIONAR DE 
ESTETICA GENERAl.A

d! mens luni record :

•.lO.’t'i"

AU APARUT, DE ASEME
NEA, PATRU LUCRĂRI ALE 
INSTITUTULUI DE STUDII, 
ISTORICE Șl SOCIAL-PO- 
LITICE DE PE LINGĂ GC. 
AL P.CR. :

In colecția „BIBLIOTE
CA DE ISTORIE :

ISTORIA POPORULUI RO
MÂN (sub redacția acad. 
Andrei Oțetea).

MUNCA Șl NĂZUINȚE CO
MUNE. Din trecutul popu
lației germane din România 
(de Carol Gollner).

COMUNA DIN PARIS (culegere 
de comunicări).

In colecția „EVOCĂRI" : 
DAVID FABIAN (Stadiu in- 
trodudhr ți antologie de 
S. Cutițleanu și Gh. I. lo- 
nifă).

co- 
popu-

6

:.'O' \f ’ÎX
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adnotări ® adnotări ® adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Medalii de aur 
și bronz pentru ilustre 

ignorate
La Niș, în lugosla- , tratare clară, prin fo- 

i~ _  . loalrea unor note de
umor șl a unei Întregi . 
game\de- mijloace de 
exprimare cinemato
grafică modernă, fil
mele românești pri
vind protecția muncii, 
htlt eele medaliate, 
cit ?! celelalte ’ au 
trezit Interesul dele
gațiilor participante, 
fiind intens solicitate.

Realizatorii pot cu 
drept cuvlnt aă se 
mJndrească. Dar se 
pune Întrebarea, șl nu 
pentru prima oara, de 
ce aceste filme cu
nosc». un anonimat 
desâvlrșlt tn țară ? De 
ce pelicule ds certa 
valoare șl Interes larg 
rămln In țară niște .

via, a avut loc cel 
dc-al VI-lea Festival 
internațional al filmu
lui do protecția mun
cii. La această compe-
tițle au fost prezentate, 
58, filme, printre care s 
<;! 8 din Românim Ju
riul internațional, a- 
precllnd virtuțile te-.

’ ale filmelor
, a acordat me
le aur peliculei 

mlnll” șl me-

matlce și calitățile ar
tistice 
noastre, 
dalia dt
,.Prețul luminii" șl ..... 
dalia de . bronz filmu
lui „Dilema" (am
bele realizata în co
laborare cu i 
ILșil ai MJ.Ch.).

specia-, 
. De a- 

semenea, desenul ani
mat „Guță tractoristul" 
a fost încununat cu 
medalia de aur la ca
tegoria filmelor de 
propagandă.

Este un succes de 
prestigiu, care atestă 
eforturile pe care le 
depună țara noastră — 
anual sa produc peste 
N do filme do .protec
ția muncii — pentru a 
Îmbogăți mijloacele do 
educație a omului ti
fla t In plin proces de 
producție. Impunln- 
du-sc prin calitățile lor 
tehnlco-artisUce, prin 
reușita Îmbinare a ele
mentelor psihologice 
cu temele de strictă 
profeslonalltatc, prin

ș-

camere ds televiziune de 
mărimea unei țigarete, 
receptoare, de televiziune- 
dt o cutie da chibrituri, 
calculatoare electronice 
puțin mal mari d'cdt un 
pachet de țigări,, memorii 
pentru calculatoarele e- 
lectronlce cu dimensiuni 
do ordinul a clțivâ mm’. 

Studiile intense între
prinse In domeniile 11-
zicii sollduloi șl e-

r 8* —’,L L. « ' r,? L — ' '

■ leclronicil cuantice ,au- 
parmiB dezvăluirea unor 
propricîăți no! alo . ma
teriei, obținerea (le dliț- 

' pozitive funcționale, fără 
a realiza combinări do 
pitea distincta (discrete). 
■Ca atare, dșligă tot 
mal mult tiran concep
tul do dispozitiv funcțio
nal, care permite o solu
ție directă pentru) multe 
probleme majore ale e- 
lectronlcl! actuale. Aatfel 
efi, paralel cu continua
rea șl dezvoltarea tehni
cilor de Integrare a cir- 
cufielor convenționale, 
se acordă o atenție me
reu sporită investigații
lor din acest nou dome-, 
hlu.

Pierind de la o concep
ție cu totul nouă despre 
realizarea funcțiunilor e- 
lectronlce, dispozitivele 
funcționale asigură posi
bilități de dezvoltare ne
bănuite : îndeplinesc, !n- 
tr-un mod elegant, func
țiuni existenta și pot duce 
la crearea do funcțiuni

cu totul noi, dificil da 
realizat — dacă nu impo
sibil. — Iri cazul circuite
lor .electronico clasice. In 
momentul de față există 
o serie de astfel de dis
pozitive bazate In spe
cial pe principiul plczoe- 
ltetrtciiățli șl proprietăți
le do propagare alo un
delor <fc Bolidtări elasti
ce In izolatoare și semi
conductoare (rezonatorul 
piezoelectric, Unii de în- 
tlrzlerc ultrasonlcă, am
plificatorul cu undă eîas- 
^)-

Dar. în „curea* pentru 
obținerea de performanta 
electrice cit mal bune, la 
un preț dc cost cît mal 
redus, au fost antrenate 
dt; curlnd alte noi ele
mente, au Începui să fie 
folosite iii electronică noi 
fenomene șl materiale. 
1’a.sibilllatca obținerii u- 
nor temperaturi foarte 
scăzute ța deschis noi 
perspective prin 'oloal- 
reâ- fenomenului de hu- 
praconducțlblUtate. Crlo- 
troanele (dispozitive ce 
utilizează temperaturi de 
lucru Inferioare tem
peraturii critice da su- 
praconductlbllftalc). per
mit realizarea de ele
mente logico mult mal 
mici, foarte rapide și si
gure in funcționare. Pers
pective . promițătoare a- 
nunță șl folosirea efectu
lui laser pentru realiza
rea memoriilor, a pelicu
lelor magnetice <ji mi- 
cțoiorurllor do fentă. 
De. asemenea, dezvolta
rea' In continuare a teh
nicii de mlcromlnlatari- 
zare ®1 obținerea de noi 
clementa ■,funcționale vor 
permite creșterea sub
stanțială a performanțe
lor calculatoarelor. A- 
vaetajele ținui preț de 
cost. mal scăzut, la o si
guranță de funcționare 
mal mare și performanțe 
electrice mal bune, vor 
face posibilă extinderea 
continuă, mereu mal am
plă, a ariei de utilizare a 
circuitelor Integrate în 
Industrie ți în viața de 
zl cu.zL

IAg. Gelu VOICU

Clnd, cu dteva luni _ <»
în urmă, șl tot In pa- mine, artistul contam- care recurge 
Stafie acestui ziar poran, natura 7 pare să măsură la

alee, ce este pentru abatere al
punait, 3-

fie Întrebarea' sub 
care .și-a situat Horia 
Bernea ' travaliul țl 
meditația. Expoziția ne 
dă răspunsul, un 
răspuns foarte variat, 
pătruns de seriozitate, 
chiar grav uneori, în
totdeauna opus super
ficialității, și grcu .de 

In, .prezența «unei . sensurile sl ctstlgi ‘ 
simple' IfKtdare. 'dln- ■ picturii1- mondiali; i

-.js _zj„ ..czr. teadițibnale; cl£'<țt din
silele noastre.

Interesantă »e dove
dește la Bernea ta

"■'-'.•■I ' .'A

Horia Bernea
CARNET PLASTIC

(vezi : „Polivalența ex
presiei realului”. In 
„Sclntela" din 6 iunie 
a.c.), insistam asupra 
unul tablou al Iul Ber
nea ImStuiat Deal, 
care fisura In Biena
la de pictură și sculp
tură 1972, nu bănuiam 
că de fapt mă aflam 
Ir '
tr-un șir Întreg da 
concretizări picturale 
Închinate cu con
secvență scelutart mo- dește la llernea în pe cela metafizl 
tiv : dealul Piscul primul rîn<l ponderea fantastice ale < 
Dori-Bărdaș, din _ " ' ' ‘ 1, _ _____ ......
tul Poiapa hlărulul, de tulul 'obiectiv, Tri rela- 
lingă Brașov, reunite țla pe"care o afirmă, 
ta Galeriile de artă El nu 
„SImeza”. Motivul în 
sine, considerat dinco
lo de persoana artistu
lui, nu prezintă nici o 
Importanță ; preciză
rile de detaliu cu prl-

na- concretului, a cohere-

3 nu ocolește, clnd î 
se pare nccezar, nici 
reprezentarea cea mal 
directă, nici materia
lizarea cea mal „rea
listă”. Nu-1 sperie ralj- 

__  . toacele tradiționale, 
vlre la acest deal, pe viziunea „clasică* ; nu * 
care nl le oferă cu le înlătura, dar, e dc- 
dărnlcle șl chiar cu parte de a 11 se otib- 

l ordona necondiționat.
Dealul lui Bernea 
seamănă cu ceea cc 
este (tocmai pentru 
sesizarea acestei evi
dențe a expus pictorul 
șl niște fotografii în-

_ —-------------1— — *
pograflcă), dar în ace
lași timp riu‘ mal cate 
ceea ce la început pă
rea att fl fost. Vreau 
8ă spun că în conștiin
ța șl în atitudinea pic- 

acțiunea 
lui de artist. Dealul 

- marchează o devenire, 
o mișcare, ducind de 
flecare dată la o nouă 
formalizare „descripti
vă” a motivuluț ini
țial ■ (In tectonica șl

, picturii.
In egală 

resursele 
flamandrealismului ______

dc acum patru, cinci 
veacuri, la perspectiva 
Renașterii, la savoa
rea telurică a mate
riei din tablourile Iul 
Andrcescu, sau la e- 
fectele colorlstlce In 
degradeu ale petagls- 

,__ mulul Japonez, șl deo-
;tlgurlle>,ildBtă,ll..ver.l..impllrfnd, , 

as ’ffis&WcU-' 
ale- abstractizării șl 
conceptualizării, srau 
pe c«e metafizice ori 

c.xnre- 
sionlsmulul el supra- 
reallsmulul. fără să 
ea lase reținut prea 
mult nicăieri, folosind 
lohul, dar aelecțlonlnd 
lntr-unn, nslmiltnd cu 
o indenlabilă partici
pare proprie șl Indlvl- 
duallzlnd toate erpre- 
fillle pe’ care le con
feră Imaginii realului 
Componența realistă 
este categorică la 
Bernea." predominantă, 
determinantă, dar me
reu In confraternita- 
tea celorlalte compo
nenta. și mereu reve
lată dlntr-un alt unghi 
de considerare, mate
rie șl spirituali
zare conjugindu-fla 
într-o < dialectică ne
întreruptă.

Fiecare tablou din 
cele 14 expuse de 
Bernea constituie o, 
operă- de alno stătă
toare. deplin valabilă 
prin ralitățlie ei do 
renllzare, șl totuși ex
poziția iri dezvăluie 
adinclmca. nfirmln- 
du-șl esența la ma
ximum, numai dnd o 
privești ca un tot 
Ruse In contrast eau 
numai în raport unele 
cu altele, Imaginile Ișl 
potențează capacitatea 
expresivă gl-ri ■ acuză 
sensul Prezența con
tinuă a inolivului te
matic, rolul (ău că
lăuzilor de fir • roșu 
nint aici o necesitate 
organică absolută.

Rada BOGDAN
J

oarecare meticulozitate 
Bernea însuși, nu au 
alt &ax> dorit subli
nierea. laturii concrete' 
a realității, punerea In 
evidență b acțltmU el 
inspiratoare, lntr-un .
proces eminamente dl- soțlte de o schiță to- 
alectlc da confruntare —. 
a particularului cu ge
neralul, pentru a de
monstra că, In fond, 
In cadrul relației OM- 
NATTÎRA, resursele ___ ... .
pictorului de ari sini torului, 
inepuizabile. '.I "4, . _

Tocmai această de- marchează o 
monstrațle. constituie 
miezul expoziției de 
față, șl cine neglijează 
faptul rlncă aft nu albă 
acces la problematica țlnl ■ (In tectonica șl 
ei,’ râmînlnd exterior conturele sale dealul. 
implicațiilor esențiale, rămiiie. deal 1) ți tn a.- 
Dcsigur, * repet, esen- celașl timp la o nouă 
țiăl nu’este dealul, afirmare spirituală, 
esențiale' slnt modali- condiționată de; ți 
tățile relației,' cu tot ce care condiționează la 
presupune ea pe phi? rindu-1, o nouă pu- 
nui gindiril șl nenslbl- nerc In relație, pro- 
11 lății, dintre artistul prle nu numai picto- 
nostru șl elementele roâiî, d și spcctatoru- 
naturll, lntr-un com- IuL Bereta iii simte 
plex de 'reflectare a el și Kindest® Dealul, 
șl mal alea 'asupra el. ji-I meditează, l.ntr-un 
Ce tete natura șl, mal plan care rSmîhe fără

V __________ ___

țr

i
i
i
î

iporțile Istoricr*, pro
gramat aici Biserica 
Stales, zidita in timpul 
domniei lui Matei Ba- 
sarab, ooncomltfml cu 
biserica Trei Ierarhi 
din Iași,.Pătatul șl bi
serica de la Poilogi, 
Hanul Mare, de ta Bă
lani. Curtea Brlncove- 
pească de la Dolceștl, 
precum, și. alta nume
roase minăștiri, blâe- 
rtri și caso memoriale, 

’ fac ' pâije ' dlntr-uâ 
' amplu plan — de res- 

. taiware. ș! j dc redare 
în c'.rate.ui. economic 
șl turistic național — 

Județului Dîmbovița 
a! Direcției monu- 

, . riienlelor.'' j istorica -■ șif 
tlvltate respectivă?
Oare featlvnluriie ' in- văzut
ternațlonale reprezta- '"«" *■
ta scopul sau destina
tarul căruia le sini. ■ 
consacrate 7

Laurii einț buni, 
foarte buni, stimula-, 
tivi, dar mal ales a- 
tuncl clnd generează 
eficiență.-

AI. P.

’Ilustre necunoscute, părțile
nefilnd prezentate nici gramat
măcnr ca scurt melra- Stoica,
je Însoțitoare ale fil
melor la cinematogra
fe 7 Da ce nu s-a In
trodus în practica, cu-.

■ rentă a fabricilor, u- _____ __
rinelor, țar.tlerelor Hanul Mare
noastre obligativitatea 
folosirii 1a Instructaje 
a -filmelor de proiec
ția muncii. De ce ru
lează ele — cu opU-

.rnlim spus — .atlt de 
rar în sălile cluburi-. 
lor muncitorești, de ce 
nu stat folosite la 
proiecții destinate cit. 
mai direct fabricilor 
sși uzinelor, colective
lor din sfera de ac- 

respeetlvă ?

Anii trec... 
dar monumentele 

întineresc
Curtea Domnească 

din Tlrgovișta, Palatul 
cu turnul Chindia, 
Bfttrlna mitropolie — 
caro dc mal bine de 
trei secole șl jumâtale 
Înmănunchează glorii

străbune — au RparJt, 
în anul acesta, șt mal 
mult Interesul călăto
rilor prin ample lu
crări de restaurare și 
prin spectacolul de 
sune* șl lumină ..La

zuțl in războiul din 
1877 ș i a țăranilor uciși 
in răscoala de la 
1097, far la Nuaat șl. 
Clndeștl ample lucrări 
dă

pune in valoare arhi
tectura și fresce de 
o valoare Inestimabi
lă.

Constantin SOCIrestaurare

ml 1 
și a!

<ie artă., care au pre- 
.: In • acest scop 
(pentru etapa 1971— 
IflOO)'pesta’-15 milfoar.e ■ 

,lcL . ' ■ ' . : 
■ ‘ JPe ’ lingă tentajla
nulsajului, i : . iesritarfu.1 
județului Dîmbovița 
va oferi turiștF.or, .in 
viitorii .ani, poslblilta- 

.. IntHnlrl emo- 
csi frescele de

cu

va oferi liirișlRor, in

tea unor ir 
florale ____ ...
la Capela Chica ; 
locul do naștere al ce- . 
lebre! dinastii de poeți 
români : Enăchlțâ,

, lancu,. Aleei șl Elena
Văcărescu ;.' cu at
mosfera din caseta 
memoriale în plin 
proces de restaurare. 

Este demn de evi
dențiat faptul că !o 
cullori! satelor parti
cipă cu mult entu
ziasm ta acțhinSo de 
restaurare ! șl de, vato- 
riGcsire a monumente
lor Istorice. La Răz- 
vad șl Valea Voievo
zilor, locuitorii au pla
cat' cu marmură mb- 
numenM ridtațt In 
memoria ostașilor că-

o aGțiune
■ , Programul cotidian 

al clubului din stațiu
nea montană Malnaș- 
băl este următorul: 
Joc de table. și șah, în 
ambianța sonoră a 
unul. plcup puS la ma
ximum (unde discul 
cu melodia „Obladi...” 
să bucură de o exa
sperantă favoare), vi
zionări . pe micul ecran 
al unu! teievfaor de
reglat (paniru că la 
minuirea lui are acces- 
oricine) ; și cam sill I 

Iată insă că Iriir-una 
din zQe responsabila 
clubului s-a gîndit că 
spargă acest tipic, ar- 
ganizlnd o „seară de 
poezie”. Un afiș In 
centrul stațiunii, ves
tea evenimentul, cu li
tere de-o șchioapă, 
pentru ora !17^0. La 
tn 18.30 Insă. în lo
calul duhului zarurile 
tablelor mai sunau de 
mama focului..Pe ia o- 
ra 19, după ce „®a-

■ hiștil” șl „tabiagiil” au 
plecat la masă și după 
3® și-au tăcut apariția 
recitatoarele (două e- 
leve de liceu, localni
ce), a început acțiu
nea. în sală mai rămă
seseră.» patrii per-

— Indiferent de nu
mărul celor prezențl, 
martlf eslarea a fost 
planificată șl o vom 
ține — a avertizat res- 
ponsablla. Mal ■ , inii!, 
vom citi un referat tri- 
mla de-la județ..

— Cita pagini ere?
— s-a internat un au
ditor. ,

— 11, dactilografiate
— a răspuns reaponaa- 
bUa.

— Plcrdeml masa!
— 8-a speriat cineva 
dLnauditoriu.' Mal bine 
dațl-ml să citesc eu. 
Și a trecut la masă, 
Incepfnd să citească. 
,-Sâ citească** e un fel 
de a zice ; căci în rea
litate nu-țl prea dă
deai seama dnd făcea 
lectură din referat șl 
dnd trata1 cu respon
sabila ce pasaj să sară, 
tind dădea numărul de 
apartamente construita 
in ultimii ani In jude
țul Covasna șl dnd 
comunica ora exacta 
prietenului rămas un
deva în sală.

A urmat apoi— sea
ra de poezie proprhi- 
risă. O recitatoare a

®piM titlul uncî ipoezil, 
dinte-un manual șco
lar, începlrulu-țl dccla- : 
mareo. Ilar după pri
ma strofă, coli " ” 
primul rî nd 
i-așjtrtL2_ _ 

kI pe Keaton să rldă. 
Recfiatoarea noastră a 
izbucnit șl ea ta rtsț' e- 
vident, apoi s-a oprit, 
1-a-spus, colegei asie 
ceva... nemaivolnd să 
declame. Rugată 
să Inalstent, a 
poezia, cu chiu 
val, plnă la cspăl 
venit apoi rindul o__ ,
lalte recitatoare. 5m- 
perlurbabJlă, aceasta a 
declamat, fără greș, cu , 
toate strădaxdile pri
mei eleve de a-i plăiL 
polița încasată abia în 
urmă cu dteva mi
nute. ,

Și cu aceasta, „sea
ra de poezie” a luai 
Bflrțlt

Te întrebi, însă, nu 
fără un senîlment ds 
nedumerire : cui ■ ■ 1-ă 
folosii această tristă 
Improvizație, aceasta 
parodie de „seară de 
poezie* ? Credem că 
poezia este un lucru 
prea de preț, prea 
scump tuturor ca să fi« 
bagatelizată șl umilită 
cum a fost In împre
jurările relatate mai 
sua. Am asistat Intim- 
plător la un exemplu 
cras de formalism. 
O dovadă că nu pretu
tindeni obscnla „blfa- 
luluî” acțiunilor cultu
rale a fost eradicată.'

Dim. RACH1C1

lega ei din 
de bănci 

. _ trimis o strimbă- 
t'.ir.l care l-ar fi făcut.

In
dus 
cu 

Lt. A 
cdci-

r

V

■î",'

■»

• Sfiala Tereza șl diavolii : PA
TRIA — 13^95; M,” ®M9,-
EXCELSIOR — a,43; U;'1K»; 16; 
18^3; 50,13..
a Lamea animalelor ; DOINA — 
9,M; 11,13; 14; IS; W.13; 2M®.
a Coreul de capră i VICTORIA — 
a; 11,13; 13,50; 15; 19.S3; M.O.
• Mania grandorii : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,39; ÎS; 18,39; 21,
FKSTTVAL — 0; 11,15; 12.W; 18;
13,M; 11, la grădină — 19,3®, GRA
DINA DOINA — 19,13.
• Aveaturl te Marea Neagră : 
LUMINA — 9 ;1S,M ; 18 ; 1®^), CO- 
rnoCENt — H; 18,43; te.s», CIUN-- 
GA.ȘI -J 13.lt.; 18.
• Tora i Tora : Tora ! : SCALA
— 8,43; 11J9; 14.00; 17,39:;' S3,K,,
BUCUREȘTI — D; l’.E3: 13,13: 33, 
FAVORIT — 0,SO; 12^3; 1S,K; U,W, 
GRĂDINA SELECT — 19.SS. .
q Pesclrașni : .
18, la grădină — 30. 1 
a Mesagerul i CAPITOL 
li.lS: 13,45; 19,^5; II, la gră
dină — 19,13.
a . Fuga : LIRA — 13,», 1a gri dl-' 
nu — 19,50.
• Fata care vinde' fiori a CEN
TRAL — 19; IX»; 13; 17.M;: K>.
a Doamna șl vagabondul < TTM- . 
PURI NOI — S.45—N,13 tn co:H.1- 
nuare.
o Satul meu, patria mea : FE
RENTARI — 1S.M; 17,43; 61.
• CMIrețH I, FEROVIAR — 9,13; ,
11491 13.45; 1»; llr15; 35J0, GLO- ■ 
RIA - 0,15; 11^0; 13.43; 18; 18,13;

Pesclruțul : BUZEȘTI — 13,W;

BJ

MM MODERN — 9; 11,15; 13,w; 
15; 1845; 29,30, la grădină — 18.
• Gentlemenii norocului s 1T.O- 
HE.1SCA — 13,59; 13; 20,», MO
ȘILOR — 18^0; 17,15.
• O fata fericita — 10; 12; li; 18, 
Seceră ț violul sălbatic — iffl.lS 
N> : CINEJLVrECA -(săsa Union).
• Dacă e marii, e Belgia t FLA- 

, MURA — î>; 1,1,13; 13,»; ia; 18,13;
‘2:1,53..'. -• î ' ■
a Provin rial ii : GBATTA — 8; 

as; 1S,13; 2?,u. me
lodia — 9; 11,13; 1LSJ; 1«; 18^J; 
811,45.
a Nevăzut, necunoscut : DACIA
— 9; 11,13; 13.53; 15: 18.15; 2®,M.
• Felix țl Oîllla t MUNCA — "
ÎS. “ "
a Satul care moare : RAHOVA 
1539; 181 MJS. ■
O Nauiragtațl tn spațiu t UNIREA
— 18. ta'grădină — 10,50.
a Ferma din Arizona : CIULEȘTI
— 10; lî^î; 19,85, MIORIȚA — 8;
1LM: 18; 19J9.. i ■
a Fuga după liniște 
-. 1S.K: ta; fisfis.
a Desculț tn parc; 
13,43; 18: K.
a Balada lui Cable Hogue : VOL
GA — 9; Hita; 13,39; 18; 18,13;
S3.M, ARTA — 13; 17,.ri; 2Î.13. Ia 
grădină — 19.
• Vedere de pe pod t VIITORUL
— 1543; ta: HJD.
a Lupul negru ; COSMOS — I8,M; 
16; M.13. -
• Creierul : TOMIS — 

-13,30; 13,15; IE, ta grădina
l. ~""Z '-2_’ — -------- - — .
pollfle făcute procurorului repu
blicii s FLECARA —.1543; 19; 59,15.
a Trei- din’ Virginia ; VITAN — 
fi,s®; 18, la grădină.'-m,.59.

1

ia

POPULAR

PACEA —

S; 11,13;....... - . J -
a SUriarlsIrlle unul comisar <te
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puternic entuziasm, participant!! Io 
adunare nu adresat o telegramă to
varășului Nlcolae Cenușescu. secre-

colaborare. sub semnul
........................... i

Tn

ilulul Internațional In 
state, creș’.erea rolu- 

dezarmfirU.

C.C. al 
tovarășului 
Ceausescu, 
une. prin- 

: ..Glodurile

nlftatție noua propunere a Guvcr- . . .. . ■. .. _ ■ .
_ _____ . ___ _ sud. 
deplin de guvernul

““l(-1. -.. JtuUițral-arllsllc. susținut. de.formații . 
rotaș. de amatori ale Clubului Comblnatu- 
atulut nsrfurr^dertfrglcP Hunedoara șl actori »

consiliile locale ale Fron-

Cronica zilei

nlclpll șl orașe, membrii comisiilor 
care se ocupă de coordonarea conSro-

Decorarea Revistei sanitare militare
4’

Slmbătă dimineața, la Casa cen
trală a armatei a avut loc solemni
tatea decernării ordinului „Meritul

copiilor, - ajutată 
ceilalți 42 de cd

de in cele 7 șroli din 
comună.

Printre cel care s-au

SCINTEIA - duminică 17 septembrie 1972

Tovarășului AGOSTINHO NETO
Președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolel

Dragă tovarășe Ne to,
Cu ocazia cele! de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere. vă transmit, In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate și viață 
îndelungată, împreună cu sincere urări de succes deplin ta lupta dreapta 
pe care o duce poporul angolez, în frunte cu M.P.L.A., pentru lichida
rea dominației colonialismului portughez, pentru apărarea ființei națio
nale, pentru o dezvoltare liberă, independentă pe calea progresului eco
nomic și soclul. , :

, Doresc să vă asigur, cu acest prilej, do solidaritatea'militantă și spri- 
Jlnul.ncUv pe core partidul comunist, poporul român îl vor acorda, in 
continuare, luptei legitime a poporului angolez șl să reafirm hotărlrca 
noastră de a extinde, în viilor, raporturile de strlnsă prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și M.P.L.A., In folosul ambelor noastre popoare, al 
cauzei unității tuturor forțelor antiimperlaîlște din întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
. ■■ .. r .! I . . e-’ !

„ZILEI METALURGISTULUI^
ADUNARE FESTIVĂ

fc','0'.'

La Academia „Ștefan Gheorghiu

ÎNCHIDEREA CURSULUI DL UN AN DESTINAT 
PREȘEDINȚILOR COOPERATIVELOR AGRICOLE DL PRODUCȚIE

La Academia „fjiefan Gheorghiu" 
pentru' pregătirea cadrelor de con
ducere ■ activității de partid, soclal- 
polittce, economico și admlnlBtraiiel 
de stat, a’ avut Ioc simbătă festivita
tea de Închidere a cursului de un an 
destinat președinților cooperativelor 
agricole de producție. .

Cursul a Însumat un sistem de 
cunoștințe polilico-ideolorico și pro
fesionale apte să-i ajute pe pre
ședinții de C.A.P. în înfăptuirea eu 
succes a sarcinilor ce revin , agricul
turii cooperatiste. .

La .festivitate au participat tova
rășii Loonto Răutu, membru al Co
mitetului Executiv nl C.C. ol -P.CJL. 
președinta al Consiliului de condu-

cere, rectorul Academici „Ștefan 
Ghcorghtu“,.Gheorghe Petrescu, pre-, 
ședințele Consiliului Uniunii Națio
nale n Cooperativelor Agricole dc 
Producție, cadre didactice șl 
cursâhți.

în numele absolvenților cursului, 
participant!! Ia festivitate au adresat 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, o. telegramă prin care se 
exprimă hotărlrca de a nu precu
peți nici un efort pentru Înlănțui
rea neabătută a hoiăririlor trasate e- 
griculluril cooperatiste de Congresul 
al X-lea și de Conferința Națională a

- partidului.
(Agerpres)

trecut copilăria marele revoluționar, 
a 'ost inaugurată simbălă o expozițlo 
comemorativă.

La festivitate au participat Miron 
Constantlnescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv nl C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de științe 
sociale șl politice, George 'Ilomoț- 
tean, prlm-secretar al Comitetului 
județean Alba al P;C.R-, repre
zentanți al organelor de partid șl dc 
stat din județele Învecinate, nume
roși locuitori din comuna Avram 
lancu șl din alte așezări de pe Va
lea Arleșulul.

Cu același prilej, in localitățile A- 
vram lancu șl Zteina au fost dezveli
te plăci comemorative.

SLmbâtă, 16 septembrie 1972, Cor- 
nellu Mămuicu, ministrul afacerilor 
externe, a primit ]je Sldl Boema Ould 
Sldi, ambasador extraordinar șl ple
nipotențiar al Republicii Islamice 
Mauritania In Republica Soctalteîă 

. legătură cu apropiata 
scrisorilor sale de acre-

Slmbălă după-amtază s-a înapoiat 
tn Capitală generalul de armată Ton 
lonlță, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialista România, 
venind din R.S, Cehoslovacă, undo a 
asistat cn Invitat la o aplicație ce s-a 
desfășurat pe teritoriul acestei țări.

La sosire, pe aeroportul Băiicasa, 
erau prezcnțl generalul colonel Ton 
Gheorghe, prim adjunct nl ministru
lui forțelor armate și șef al Marelui 
Stat Major,- generalul colonel Ion 
Coman, adjunct nl ministrului forțe
lor armate șl secretar al Consiliului 
Politic Superior, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față. Miroslav Sulek, 
Binba.widorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, șl genera- ; 
Iul maior Jozef Gumulka, atașat ml- ' 
Uter șl aero al R.S.-Cehoslovace la’ 
București. ■

La plecarea din Praga, ministrul 
român al forțelor armate fost șa- 
lutat de Joscf Korcak, membru al' .
Prezidiului C.C. nl P.C. din Ceho- România, in legătură cu' 
slovacia, președintele guvernului ILS. prezentare ar'’"
Cehe,’ Frantisek Homouz, v’Icepre- dlsarc.
ședințe al guy ' ui R.S. Cehorir’ '£”1 ■ ...
va ce, gener 
ministrul 'rn 
Cehoslovace, precum’ _____
Uniunii Soyiofice 1.' I. lakubovski și 
general de armate S. :M. Stemeriko’.

A fost prezent, do asemenea, Teo
dor Hnș, ambasadorul României la 
Praga, \ '

In acria manifestărilor prilejuite de 
comemorarea a ltKI de ani dc la 
moarten lui Avram Tancu, 1a casa 
memorlală din comuna ce-1 poartă 
numele, In care s-a născut și șl-a pe-

. . rizlta oficială, o fdelcgațlo gu
vernamentală economică șl. de bună
voință din Ghana, condusă de maio
rul K. warn o Baah. .membru al Consi
liului Redeșteptării Naționale, minis
tru al solului și resurselor minerale.

La -sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația ghoneză a fost..salutată do 
Ion Stelari, adjunct- al. ministrului 
comerțului exterior, de funcționari 
superiori din unele ministere eco
nomice.

(Agerpres)

Renumcle întinselor reîntors profesoară : 
podgorii din Coteștl „Am Invățșt de la 
are rădăcini adinei, In dascălii mei, Elena șl 

Tonta Vrabie, să-nil 
—ețulesf comuna, să 

__ imun- 
ce'c cu jjasimie, cu

fila Li. fti.lt.LfcLLAlil.au. j B.«L

filo dc hrisoave. în 
luna septembrie a anu- proțule&r comut
lui 1472, căpitanului fiu statornică, să
Stan CotCa-Odobescu. l. . ,_ L...... r_
pentru dnsto șl curaj răbdare". Simțămintele
1 s-a dăruit, după obl- acestea căuta să ie să-

Iw „ fcfcS 11A , « ... u _ b o    

de ani de existență a 
comunei atestată do
cumentar. Festivită
țile au .fost Inaugu
rate cu o sesiune ju
biliară a consiliului 
popular comunal, la 
care au participat to
varășul Slmlon Do 
brovlci, prim-secretar 
al Comitetului jude- 

partid Vran-

colurile vremii, intln- deaseă șl in sufletul 
se ținuturi de aici. copiilor, ajutată ae

Au trecut rind so- ceilalți 42 de coiegs, țean de partid Vran- 
coie. Cătunul de odi- profesori șl Învățători, cea, reprezentanți al 

--m .. . - .. OTgttnețor locale de
” ’ ‘de stat,- invi- 

________  comunele 
r.îaîornic.it ți s-au in- vecine. Cu acest prilej 
learnt definitiv in via- a fost Inmlnată meda- 

' ' ‘ I in- lin ■ jubiliară „Cetești
nu, 16 MO" unor instituții șl 
13 ani, locuitori ai comunei 

care și-au adus o con
ic

niooră s-a lărgit paste 
dealuri și coline, dar 
el a păstrat, pusta 
veacuri, numele căpl-' 
lanuluL Golești a 
devenit un repar do 
seamă In marea șaibă 
do podgorii vrlncene. 
Din munca modestă, 
stăruitoare, din hfirrd- 
cln și priceperea oame
nilor de prin aceste 
locuri s-au năBcui Ves
tite soluri de struguri, 
Încununate de aurul șl 
argintul multor "com
petiții internaționale 
ale vtaurllor. In a- 
ceastă toamnă jubi
liară, Cotoștl Împli
ni 
mileniu 
documentară...
drum asfaltat porneș
te din șoseaua na
țională ți străbate 
tot centrul comunal. 
Blocuri do I 
și case frumoase

ța comunei slot șl 
ginerii agronomi, 
ta număr. De 13 
Ion Groma este ingl- . . .
ncrul cooperativei a- trlbuțlo de seamă 
grlcole. în această pe- dezvoltarea, cconomlco- 
rtoadă. averea obștens- '■'* 11 '*
că a unității, a crescut 
la 32 milioane Ici. Din 
suprafața totală de 
1 E01 ha, S84 ha e ocu
pată de plantațiile vi
ticole. Aproape jumă
tate dLn suprafață e 

'viță de vie linără. In

socială șl culturală a 
locdităUL ,

într-o atmosferă on- 
tuzlastâ, pârtiei pa a ții 
la sesiune au adoptat 
textul unei, telegrame 
adresate C.C.
P.C.R-,
Nlcolae 
in care ee spune, 
trp altele : -C‘

icșlo o. jumătate de ea șl-a investit inglne- 
atlcnlu de existență rui rodul gindlril, pa- o

- Azi un sltinea, și-a trecut o «jaBunjțuid,' Qie tu- 
Rartc.„d!jl1 turOT locuitorilor Co-
De 12 ani inginerul j^ăului ®e Îndreaptă 
Stănică Dumbravă este x - 
directorul Intreprin- 

loculnțe dorii, agricole de stat 
--•! — CtrtcștL împreună cu

numai in ultimii zece Ingineri! Florin Dăcs- 
__ ___.Lj cu, Constantin Con- 

refăcule 4M de stantlnsscu șl ceilalți 
specialiști, Împreună 
cu numeroși tehni
cieni șl lucrători au 
adâugnt cile ceva la 
renumele podgoriei.
La înființare, între
prinderea avea 332 ha 
viță de vie-. Acum are 
2 1B8 hectare.

în flecara • toamțâ, 
podgorenii comunei 
semlmllenarc prind In 
palmele aspre podoa
ba de soare a butuci
lor șl dntăresc In lu
mină rezultatele mun- 
dL Anul trecut, pentru 
producția medie de 
peste 0 680 kg struguri 
obținută la hectar,

ani au fost construite 
sau _______ . ~
case — magazin uni
versal cu expoziții de 
mobilă, îmbrăcăminte 
șl Încălțăminte, muzeu 
sătesc, dispensar uman, 
brutărie, cinematograf, 
școală, poștă, pare, 
trotuare asfaltate, pe
luze cu flori — tată 
Imaginea do azi a așe
zării vrtnceue.

Am fost in ci tava 
ease. Șl am Înțeles că 
e de prisos să mai răs
foiesc situațiile «tatis- 
tlco pentru a afla dte 
aparate dc radio, tele
vizoare, garnituri de 
mobilă și altele aint in 
comună. Ascmetasn iu- ____ ,
cruri au devenit oblș- podgorenilor acestor 
nulte. Cooperativa do meleaguri le-a fost de- 
cotisum din comună 
vinde anual mărfuri 
Industriale In valoare 
de peste 10 milioane 
lei. Mulțl, foarte mulți 
fii ai Coteștlulul nu 
plecat 1* facultăți. Si 
mulți dintre ei se re
întorc pentru a contri
bui la dezvoltarea in 
continuare a comunei. 
Acrlvula Clubotaru s-a

cit dragoste șl recu
noștință Către dum
neavoastră, Inițiatorul 
și conducătorul operei 
de făurire a sodetațll 
socialiste multilateral 
dezvoltate In Roma
nia. în istoria seml- 
mlîenară a C 
Iul, cel aproape

cerhat Ordinul- Muncii 
clasa I.

Sărbătorirea celor 
MW) de ani de existen
ță atestată documen
tar a comunei CotcțU 
coincide cu sărbătoa
rea culesului struguri
lor. Nici că se putea 
un cadru mal potrivit 

La Golești a avut 
loc sărbătorirea a M®

Cotcșliu-
_ ____ jpe 23 de 

ani care au trecut de 
la proclamarea Repu
blicii au foot ți cel 
mai bogațl In reali
zări șl bucurii pen
tru toți lccjltoril co
munei. Vă - asigurăm, 
iubite tovarășe secre
tar general, că vom 
depune toată hărni
cia șl priceperea In 
vederea Înfăptuirii» 
tuturor sarcinilor ce 
ne revin din hotări- 
rlle Istorico ale Con
ferinței Naționale a 
partidului".

Invitații șl locuito
rii comunei au parti
cipat apoi la deschi
derea muzeului de is
toric si etnografie 
din localitate. Tot ieri, 
a avut kc constitui
rea asociației cultu
rale „Coteștl’’.

Ion N1STOR 
corespondentul 
„Sclnteii"

nostru — a spus vorbitorul, subli
niind că noile cetăți ale mețalurgteJ 
de ta Galați șl Slatina, de la Buzău 
șl Alba lulta, de la Iași, șl Oradea, 
cale „bătrlne" de la Hunedoara, Re
șița și Bala Mure sau cele caro prind 
contur astăzi la Tlrgoviște șl Tulceâ 
constituie, prin prezența șl prin efec
tele economice și- sociale ce le deter
mină, realizarea șl confirmarea in 
practică a .unuia din principiile de 
bază ale pbUlldi partidului — dez
voltarea economics și sodal-culturală 
armonioasă a tuturor regiunilor 
țA-il. J

în încheiere, vorbitorul a arătat că. 
rftspunzînd cu Însuflețire hotărirllor 
Conferinței Naționale a partidului, 
colectivele do muncă din toate uni
tățile metalurgiei și-au sporit in a- 

. ceste zile eforturile pentru realizarea 
cincinalului Înainte de termen. Însu
flețite de acest măreț obiectiv, ele 
au depășit in primele opt luni ale 
anului prevederile de plan la pro
ducția globală cu SM milioane le! șl 
au dat economiei suplimentar peste 
33100 tone laminate, tablă și țevi și 
aproape 4 OM tone produse din alu
miniu; cupru șl zinc. A fost depășită 
sarcina do creștere a productivității 
muncii cu aproape 3£“00 lei pe. un 
salariat, iar beneficiile porte plan se 
cifrează la 147 milioane lel.<'

în cadrul adunării festive, consa
crate „Zilei metalurglatalui" tova
rășa Suznrta Gâdea, membru al Con
siliului de Stat a tnmlriat’ ordine șl 
medalii ale Republicii Socialiste 
România, acordate prin decret al 
Consiliului de Stat unor muncitori, 
ingineri și tehnicieni m'etelurgiștl.

Decorarea unor lucratori 
din domeniul metalurgiei

Cu prilejul „Zilei metalurgistului* 
— organizată in acest an pentru pri
ma dată Ia noi în țară ca omagiu 
adus tradiției și activității desfășu- . 
rate in domeniu! producerii ț! prelu
crării metalului; in Capitală a avut 
loc o adunare festivă.’

Au luat parte membri ai conduce
rii Mlidsțerulul Industriei Metalurgi
ce, reprezentanți al Consiliului Eco
nomic, Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Ministerului 
Minelor, Petrolului șl Geologiei și a! 
altor .Instituții economice, cadre uni
versitare din Institutul Politehnic 
București, precum șl delegați din în
treprinderile metalurgice ale Capita
lei, ingineri șl tehnicieni din mi
nister, numeroși invitați

în numele conducerii Ministerului 
Industriei Metalurgice, adjunctul mi
nistrului, Ștefan Constantlnescu, a 
felicita1, pe muncitorii, inginerii șl 
tehnicienii metalurgiștl din între
prinderile ți institutele de cercetări 
bucureștene cu prilejul sârbă tort! 
nou instituite. După un scurt Istoric 
al etapelor de dezvoltare a industriei 
metalurgice in România, vorbitorul- a 
arătat că in preajma celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii, ta
bloul metalurgiei românești prezintă 
Imaginea unei ramuri In plin avlnt. 
caro din 1S30 țl-n dublat numărul 
unităților industriale, tar acum In 
mai puțin de 10 zile realizează în
treaga producție de oțel a anului 
1038. Dezvoltarea impetuoasă a me
talurgici noastre in anM socialismu
lui ■constituia una din imaginile vil 
ale spiritului creator șl capacității de 
concretizare a politicii partidului

-- , . . . < - ’ . « -

Sknbătă după-amlază, a părăsit 
Capitala, Indrepllndu-se spre .Nl?/ 
eosin. delegația Partidului Progre
sist nl Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.KJS.L.), formală; din tovarășii Mi- 
halls Poumpouris, membru al Bi
roului Politic al A;K-E.L., Christofo- 
ros Constantlnou. membru al C.C. 
nl A.K.E.L.. șl Lolzos Exadaktllos, 
membru al Comitetului districtu
al Nicosia a! A.K.E.L., care a 
efectuat o vizită in Republica So
cialistă România. în timpul șederii 
In țara noastră, delegația a vizitat 
obiective sodol-economlce' din Capi
tală șl din județele Constanța, Ga
lați, Dolj, .Argeș și Mehedinți.

Delegația a avut convorbiri la CC. 
al P.C.R. cu tovarășii Milial Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.CJL. 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
l’.CJL. Aldea Milltaru, membru al 
C.C. al P.C.R., șl Enache Marin, 
membru supleant al C.C. al P.CJL

în cadrul convorbirilor, a n-rai Ioc 
o informare “reciprocă privind acti
vitatea P.G'R. șl A.KJB.L, subiinlin- 
du-se hotărlrca comună de a extinde 
relațiile dintre cele două partide, In 
interesul Întăririi prieteniei dintre 
cele două țări șl popoare, nl cauzei 
unității partidelor comunista șl 
muncitorești. Totodată, s-a eviden
țiat dorința ambelor părți, de a con
tribui activ In dezvoltarea multilate
rală a colaborării dintre ’ Republica 
Socialistă România șl Cipru.

Intllnlrca a prilejuit, de asemenea, 
un schimb de păreri In probleme ac
tuale ale vieții internaționale, ale 
luptei ■ forțelor revoluționare, pro
gresiste, antllmperlallste, pentru 
Instaurarea unul climat do pace, 
cooperare șl securitate In Europa și 
în întreaga lume.

ConvorblrLia s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de Înțele
gere reciprocă.

ȘTIRI SPORTIVE
După cum transmite agenția 

France Presse. Enrique Moroa, 
fost campion do tenis al Argen
tinei, va fi arbitrul j principal al 
finalei „Cupei Davls", care In 
zRcle de 13, 14 șl 15 octombrie 
va opune 1a București echlpela 
Romanici și S.U.A, deținătoarea 
„salatlerel de argint". E. Moareri, 
ta virată de 50 do ani, a fost fl- 
naîkst la Wimbledon șl a ciștlgat 
in repetate rinduri tlUul de 
campion al Americll de Sud.

Cu prilejul „Zilei; mctalurglatu- 
lui", prin decret al Consiliului des 
Stat, au fost conferite 120 ordine șl- 
250 medalii ale Republicii Socialista 
România unul număr de 370 munci
tori. maiștri, tehnicieni șl Ingineri., 
caro lucrează In unități din indus
tria metalurgică, pentru merite deo
sebite in muncă și. activitatea desfă
șurată in dezvoltarea Industriei me
talurgica.

Au fost decorați, metalurgtști de 
Ia Combinatul siderurgie Hunedoara. 

...Combinatul siderurgic Galați, Cbni’- 
blnalul siderurgic Reșița, Uzina me
talurgică’ Iași, Uzina de prelucrare 
a aluminiului Slatina. Uzina meta
lurgică de metale neferoase Copșa 
Mică, Uzina „Laromel" București șl 
din alta Întreprinderi.

sanitar" clasa 1 Revistei sanitare tnr general nl partidului, președinte
militare, pentru contribuția adusă la al Consiliului de Stat șl comandant
dezvoltarea , medicinii militare, la ---- "— *-----*■-.<- — -
răsplndlren cuceririlor științei medi
cale românești șl mondiale, pre
cum și la activitatea de ocrotire a 
sănătății personalului forțelor noas
tre nrmate, cu prilejul Împlinirii a 
73 de ani de Iu' apariția primului nu
măr al revistei

înalta distincție a fost luminată de 
generalul-colonei Ian Comun, mem
bru al Consiliului de Slat, adjunct 
al ministrului Forțelor Armato șl 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior.

In Încheiere, intr-o atmosferă de

suprem al Forțelor Annate, in care 
B natal redacțional, membrii co

lul de redacție si colaboratorii 
revistei se angajează aă muncească 
cu devotament si abnegație pentru 
ca Revista sanitară militară să-sl În
deplinească la un nivel calitativ su
perior misiunea de organ de specia
litate al Direcției medicale șl a.l So
cietății de medicină șl farmacie mi
litară, pentru promovarea largă. In 
paginile el. a unor . Idei îndrăznețe, 
originale, rezultate din sarcinile noi 
ce Blau In fațn corpului medical și 
farmaceutic militar.

TENIS. — în semifinalele probei 
de dublu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de teats de la 
Seattle (Washington), cuplul austra
lian Rom Casc-Gooff Maștera a în
vins cu 4—d, 8—1. 0—1 perechea Iile 
Năstase (România)—Richard Russell 
(Jamaica). în cea de-a doua semi
finală, francezii Chanfreau șl N’Go- 
drolia au întrecut cu 0—4, 0—3 pe 
americanii Gottfried șl Gerken. S-au 
disputat șl primele două partide din 
cadrul sferturilor de finală ale pro
bei de simplu bărbați. Bob Hewitt 
(Republica Sud-Africană) a dispus 
cu 8—1, 7—3 de Ony Parun (Noua 
Zcelandă), Sar Jalme Flllol (Chile) 
l-a învins cu 1—6. 0—1. 6—4 pe Rar» 
Casa (Australia).

PLIo Năstase s-a calificat In semifi
nalele probei de simplu. în ,,’iî’er- 
turl", el a obținut o victorie facilă 
(S-l, 6-1) In fața americanului Sher
wood Stewart.

ȘAU. — Luni, vor Încep® la 
Skoplje întrecerile Olimpiadei de 
șah pe echipe. La actuala ediție a 
marii competiții șahlste, România 
va fi reprezentată de o echipă alcă
tuită din Florin Ghebrghiu, Victor 
Ciocîllea. Teodor Ghlțescu. Emil 
Ungureanu, Dumitru Ghizdavu șl 
Constantin Părtaș, Selecționata fe
minină, care va Intra la concura 7 
zile mai tinau, are in componența 
sn pe Alexandra Nlcolau, Elteabda 
Pollhrontadc si Gertrude Baumstark.

în marea cetate a metalului de 1a 
Hunedoara, sărbătorirea „Zilei me
talurgistului* a început slmbătă după- 
nmlază cu o adunare festivă, organi
zată In aala mare a Casei da cultură 
din localitate, ,1a care nu luat parte 
sule de furnaUștl, oțelarl, lamina
tori, cocsarl, reprezentanți hi orga
nizațiilor de partid, sindicat șl U.T.C, 
șl al Ministerului Industriei Mata-

^^ Pespre semnificația nceslel 
sărbători a vorbit Costacnc Trotuș, 
<13rectorul general'll .'Combmainlui 
siderurgic Hunedoara, care ă subli
niat, totodată, realizările remarcabLle 
obținute de slderurglștl In marea in- 
trecerc socialistă desfășurată fn dns- 
tea zilei lor și n celei de-a 25-a ani
versări a proclamării republicii. în 
cadrul adunării au rostit cuvlntări 
do salut Nlcolae Agachl, ministrul 
Industriei metalurgice; Ioachlm 
Mogâ, prim-secrctar a! Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, șl Nlcolae Moraru, președin
tele Comitetului Uniunii Sindicatelor 
din întreprinderile industriei meta
lurgice și construcțiilor de mașini, 
într-o ' entuziastă atmosferă, par-

tlclpanțli ta adunare au adoptat 
textul unei telegrame adresate 
C.C. ai P.CJL, tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, In care-șl exprimă ata
șamentul profund față de politica 
partidului ți statului nostru, hotări- 
rea de a munci cu șl mal mull elan 
pentru creșterea continuă a produc
ției de metal.

A Urmat apoi un frumos program

liJl’rsldcfȘrfflc'' Hunedoara șl actoi. 
ai Teatrului de estradă din Deva.

Cu același prilej, s-a deschis ta 
clubul „Sldcrurglsiul" din localitate 
o expoziție intitulată „Evoluția me
talurgiei pe meleagurile Hunedoarei 
de-a lungul veacurilor”. Slnt ex
puse numeroase fotografii, panouri 
șl grafice llustrlnd drumul ascendent 
parcurs de Industria, metalurgică a 
Hunedoarei șl puternica dezvoltare 
și modernizare pe care a cunoscut-o 
in cnl! construcției socialiste.

Adunări consacrate „Zilei .meta
lurgistului" nu avut loc șl în alte 
centre metalurgice din țară.

(Agerpres)1

vremea
. . i 

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 șl 28 septembrie. In țară : Vre
mea va fi in general Instabilă In pri
ma parte a intervalului, cind vor că
dea ploi locale, mal ales In Banat;

Săptămlnă de săptămlnă fantele 
evidențiază preocuparea constantă 
a partidului și stalului nostru pen
tru întărirea raporturilor de priete
nie și colaborare cu toate țările so
cialista — element central al politi
cii (Kileme a României. In acest ca
dru. o evoluție deosebit do rodnică, 
mereu ascendenta, cunosc — așa 
cum se știe — relațiile multilate
rale frățești româno-iugoșlave. O 
contribuție esențială la această evo- 

■luțio au adus fntllnlrlie frecvente, 
devenite tradiționale. Intre tovarășii 
Nicolaa CeauȘescu șl IoaiD Broz 
Tlto — lntllnlrl core s-au soldat 
do flecare dată cu rczultnt<t remar
cabile, pentru (amplificarea șl Întări
rea legăturilor de bună vecinătate 
șl prietenie dintre țările, partidele 
și popoarele noastre. La cea mal re
centă dintre aceste întilnlri. care a 
avut loc In luna mai ta Porțile , de 
Fier, nu fost stabilite noi șl Impor
tante măsuri pentru dezvoltarea co
laborării reciproce pe cele mal di
versa planuri;®! care acum slnt tra
duse în vin-fl.

Examinării [ modulul cum aceste 
măsuri slnt tradusa In viata, căilor 
do fructificare a perspectivelor pe 
care ele le-au deschis 11 este consa
crata vizitii pe care o face In a- 
ccsie zile in țara vecină președin
tele Consiliului de Miniștri. Ion 
Gheorghe Măurer, la invitația pre
ședintelui Consiliului Executiv Fe
deral. Gemal Bledlci — vizită cu un 
pronunțat caracter de lucru. Convor
birea ocazionată de . primirea ■ Ia 
președintele Tlto. discuțiile pur
tate cu premierul Iugoslav, desfășu
rate intr-o atmosferă cordială, prie
tenească. au ilustrat hotărirea co
mună de a acționa pentru ca bunele 
relații româho-iugoslave sâ devină 
mereu mal înfloritoare, mal rodnice. 
Sciilmbul de păreri asupra proble
melor internaționale do Interes co
mun a evidențiat, de asemenea, do
rința unei conlucrări fructuoase în 
scopul promovării unui climat inter
național de destindere, tncredorc șl 
securitate, bazat pe rehiUl Intersta
tale de egalitate în drepturi și res
pect reciproc.' în acest sens, dezvol
tarea legăturilor prietenești româno- 
lugostave răspunde intereselor vitale 
ale celor două țâri și popoare, ale 
prieteniei și solidarității dintre toate 
tarile socialiste, cauzei generale a 
socialismului. progresului șl păcii 
In lume. ; <■ ■

ȘI In ultimele zile o gamfl largă 
de acțiuni relevă orientarea, neabă
tuta a partidului nostru sare ompll-

Maramureș, Crișana șl nordul Mol
dove!. Apoi, vremea se va ameliora, 
iar ploile vor deveni . izolate. Vlnt 
etab plnă la potrivit. ’ Temperaturile 
minime vor. fi cuprinse între 7 ț! 17 
grade, tar maximele între 14 șl 2-1 de 
grade. Ia> București : Cerul va fi va
riabil. cu Inrtorărl mal pronunțate in 
prima parte a Intervalului, favorabile 
ploii de scurtă durată. Tempera tara 
ușor variabilă- " ’ Hi ’

floarea relațiilor do solidaritate șl 
colaborare cu toate partidele comu
nisto șl muncitorești, cu forțele pro- 
greslstc, democratice și antilmperia- 
Itste de pretutindeni. Pe acest ■ plan 
so înscrie Intllnlrca tovarâșulul 
Nlcolae Ceuuș&wu cu tovarășul Sa
muel Mikunis. secretar general al 
P.C. din Israel. în cursul căreia,’a 
fost exprimată dorința de a d«-’ 
volta relațiile de prietenie șl colabo
rare dintre cele două partide. Do 
asemenea, vizita Începută Ia Tokio, 
la Invitația C.C. al P.C, din Japo
nia. a delegației C.C, al P.C.R.. 
condusă de tovarășul Paul Nicules- 
cu-M.tzii. vizitele făcuta in țara 
noastră do către delegația dc ’ acti
viști al P,C. Chinez șl delegația 
Partidului Progresist al oamenilor 
muncii din’ Cipru (A.K.E.L.) — slnt 
momente importante în adlndrea

CONTROLUL OBSTESC; .......?

n aprovizionării ș! servirii populațleL 
în plus, asemenea analize slnt nece" 
sare și pentru că — reunind observa
ții particularo culese dintr-un loc sau 
nitul — pot contura Informații șL-con
cluzii utile despre activitatea gene
rală dlntr-un nr.ume sector nl vie
ții noastre soclnl-economlce. Tot
odată, de o mare utilitate poate 11 
organizarea — la -nivelul municipii 
llor, orașelor, comunelor — a unor 
consfătuiri cu echipele de control 
obștesc, în scopul de a realiza atlt 
unele schimburi de experiență cit și 
Instruirea și perfecționarea aclivltă- 
țll acestora, în sfinslt, amintind aici 
încă o concluzie reieșllâ din activi
tatea practică de exercitare a contro
lului, să subliniem că se simte ne-- ■ 
cealtătea antrenării mal largi-a acti
vului Iu InSrnmnmn «I

ji.-A'l’-
execută lucrări după comandă, re
parații șl .alte prestări de servicii), 
instituțiile euliural-arUsUce de spec
tacole (cinematografe,- case de cul
tură ș.a). Instituțiile sanitare spita
licești, întreprinderile. de transport 
în comun șl • întreprinderile de ad
ministrație locâțjvâ, oficiile de asi
gurări sociale șl toate celelalte uni
tăți prevăzute de lege pentru a fl 
cercetate de „ochiul opiniei publice". 
Un’ efort organizatoric este, de a- 
semenea, așteptat pentru activizarea 
controlului obștesc la sate, unde 
echipele cetățenești ori n-au fosi 
constituite, ori nu slnt instruite asu
pra atribuțiilor cc le revin șl a me
todicii de lucru.

KO problemă cu deosebire Importan
tă^ dintre cele pe care le aducem în 
discuție In legătură cu controlul ob
ștesc, este eficiența. Pentru ca aceas
tă activitate sfi-țl capete peste tot fi
nalizarea cuvenită, venind astfel 
realmente In sprijinul cetățenilor, o- 
Bcnțlal este ca după înregistrarea ao- 
slzărilor șl neregulilor constatate la 
fațn locului (ceea ce nu Înseamnă că 
esie exclusă posibilitatea de a se con
semna șl că „iotul o In cea mai bună 
ordine", dacă așa este) să nu se pună 
punct pentru totdeauna. însăși res
pectiva echipă de control are înda
torirea de a reveni, la cel mult o 
lună de zile do Îs data vizitei ante
rioare, pentru a cerceta- dacă au fost 
luate măsurile recomandate ș! dacă 
situația aamnalată s-a îndreptat

Trebuie subliniat. In același-Ump, 
că deficiența hr. 1 — de înlăturarea 
căruiat este condițională direct efi
ciența întregii activități de control 
obștesc — o constituie Insuficienta 
atenție pe care conducerile unor 
unități controlate, șl organele lor 
superioare, o acordă rezolvări! con
statărilor șl propunerilor tăcute de 
către echipele cetățenești. De aseme
nea, trebuie semnalat ca In acest scop 

r nici inspectoratele de stat cu atrlbu-

, ’ ■" ’■ ■ i .■ . a ?■

ții de control nu slnt solicitate po
trivit prevederilor bine precizate de 
lege.

îndeplinirea întocmai a obligațiilor 
pe care legea le fixează pentru or
ganele ierarhic superioare unităților 
controlate, este cu atlt mol ne
cesară In situația cind unele con
duceri de instituții și organiza
ții comerciale slnt . tentate sâ a- 
copero lipsurile, propriilor snlarlațl șl 
să tergiverseze stabilirea măsurilor. 
^Ministerele — prevede clar Legea 6 
~ celelalte organe centrale de stat 
șl cooperatiste, precum șl comitetele, 
executive ale consiliilor populare In 
subordinoa cărora se află unltâțllo 
socialiste In caro se efectuează con-

yuta. a .
jinlrca echipelor : la Județe, In mul 
nl;,lpli șl orașe, membrii comisiilor 
care se ocupă de coordonarea eontroț 

iri pentru con- !ului obștesc trebuie să Însoțească 
activității uni- periodic echipele pe teren pentru h 
icăloare de bu- urmări ei Înșiși, la fața locului, cum 
provlzlonnro șl slnt rezolvata constatările șl propu

nerile acestor organisme. |
redore, respon- DupS cum se vede, In exercitarea

țifof Frontului Unității Socialiste, se
sizările și propunerile făcute de că
tre «calpele de control, obștesc, mo
dul cum acestea au fost soluționate 
pi să stabilească măsuri pentru eon' 
tlnua îmbunătățire n i___________
taților soctall-ste producătoare de Ini' 
nuri de consum, do aprovizionare șl 
servire a populației".

Din acest punct de vedore, respon
sabilități bine definite șl binecunos
cute au ș! consiliile locale ule Fron
tului Unltațll Socialiste. Anallzlnd — 
dacă se poate operativ, dar in orice, 
raz periodic — activitatea cehipeior 
de control obștesc, condițiile În care 
aceslha Iș! exercita airJbuțllle, modul 
in care sa rezolvă calo sesizate șl im 

’ ’ iglstrele unica dc Îndruma
și, organele F.Ufi. au poși-

-i
scrise in registrele unica dc • lndruma- 

■ re șl control, organele F.UA nu posi
bilitatea să contribuie direct la reme- 
dierea unor lipsuri și înlăturarea unor 
dlțlculIățL.Un exemplu poala II condu- 
dent In acest sens : președintele Con
siliului, orășenesc, al, F.U.S. din inși 
n organizat o analiză cu toți factorii 
din unitățile vizate, chiar a douâ zi 
după raidul efectuat de către un nu
măr de echipe — ceea ce a avut drept 
consecință stabilirea unor măsuri con
crete pentru îmbunătățirea lmedtală 

J ■'. « *S “ fr-ș Șii-f’î

controlului obștesc apar noi șl noi as
pecte, această activitate fiind pe cit 
de importantă pe atlt de comp’exli. 
Este îmă posibil ca — fructifidn- 

■ du-se experiența reușitelor certe de 
plnă acum șl trăglhdu-so învățămin
tele reieșite din" insuficiențele șl dej- 

’ ficlențele apărute. p<s parcurs — a- 
ceastă activitate aă bo Îmbunătă
țească Încet-Incet, dar evident. Este 
nevoie numai ca .instrulroa șl Indru- 
ftarea cetățenilor aleși in echipele dc 
control obștesc să constituie o preo
cupare permanentă, este rtșvofc de 
o concentrare n eforturilor pe care le 
'fac in acest domeniu, sub conducerea 
organelor de partid, consiliile locale 
ole F.U.S., sindicatele, organizațiile 
U.T.Ci, comltetclo și comisiile femei
lor șl uniunile cooperatiste, toata or
ganizațiile care fac porte dip F.U.S.

. 1 " I

dlnea de zl a sesiunii — Inițiative
■ pe liniă și In spiritul Ideilor confe- 
' rințel Naționale a P.CJL' — preconl-
■ zează măsuri șl acțiuni privind În

tărirea păcii’șl securității Internațio
nale, promovarea consecventă a 
normelor drepf 
relațiile dintre
Iul O.N.U., Înfăptuirea ______ ___
Documentele respective (care au fă
cut obiectul unor comentarii distinc
te In numerele anterioare ale ziaru
lui) confirmă o dată mâl mult prin
cipialitatea, consecvența Și spiritul 
de Inițiativă de care dau dovadă 
partidul și statul nostru In promo
varea idealurilor tie pace și colabo
rare Intre popoare.

Șl evenimentele acestei săptămlni 
vin să confirme că metoda contac
telor, a discuțiilor șl tratativelor se 

. afirmă tot mâl mult ca o tendință

a 1 ■’s'ir ■
stabilit, după 27 do ani de divizare, 
intre cele două părți, In vederea re
zolvării unor probleme interne ale 
națiunii coreene.

Se cuvine de asemenea semnalată 
intensa activitate premergătoare vi
zitei pe care o va face In curind In 
Republica Populară Chineză pre
mierul Japonie!, K. Tanaka — acti
vitate In cursul căreia s-au formu
lat principii de bază ale normalizării 
relațiilor dintre Japonia și Republica 
Populară Chineză.

Numeroase fapte șl evenimente 
petrecute în ultima săptămlnă a- 
testă dezvoltarea proceselor pozitive 
In Europa, ecoul larg nl Ideilor de 
securitate europeană, consensul sta
telor In vederea Începerii convor
birilor multilaterale pentru pregăti
rea conferinței general-europene 
consacrate securității și colaborării

logăturllor de prietenie șl eotabo- 
, rare cu par Udele respective, contri

buții la dezvoltarea solidarității șl 
coeziunii partidelor comuniste În 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru socialism șl pace.

Numeroase manifestări Indusa în 
calendarul politic ,al‘ săptămlnll au 
confirmat perseverenta cu tare țara 
noastră răspunde cerinței obiective 
a lumii contemporane — de a am
plifica circuitul de valori materiale 
șl spirituale, a extinde și multiplica 
formele de colaborare, sub semnul 
păcii și înțelegerii între ponoare, ol

■ accelerării progresului uman. Tn 
această ordine de Idei, se cuvin a fi 
menționata oleearea unei delegații 
economico române conduse de tova
rășul Manea MAneseu, în Belgia t-i 
Luxemburg, vizita delegației' guver
namentale române in Algeria, con
vorbirile economice româno-ltnliene. 
călătoria in S.U.A a delegației de 
președinți nl consiliilor populare 
din România etc.

în. aceasta perioadă, din preajma 
desehldeHi celei de-a XX\ni-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Romflnla, intr-o serie dc documente ț|1!or de Cruce Ro?|0 d;n nOrdul și 
adresate secretarului general, în j ■ ■ ~ j.._

inițiative și propuneri privind or-

caracteristică a vieții Internaționale 
actuale. Ponte ti menționată In .a-

■ ceastă privință vizita pe care, ' in 
virtutea unei înțelegeri anterioare, a 
făcut-o in U.R.S.S. consilierul pre
ședintelui S.U.A., H. Kissinger, ?! 
convorbirile pe care le-a purtat cu 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. șl cu ministrul afa
cerilor externe, Andrei Gromiko.

’ Aja cum a arătat agenția T.A.fS.S., 
In timpul* convorbirilor s-n apreciat 
de ambele părți că au fost obținute 
rezultate substanțiale In înfăptuirea 
acordurilor bilaterale realizate cu 
ocazia vizitei din luna mal a pre
ședintelui Nixon In U.R.S.S.. că pot 
fi așteptate noi succese — In acesl 
sens o deosebită atenție acordlndu-se 
relațiilor’ comerclal-economlce. Au 
fost, de asemenea, discutate pro
bleme Internaționale de Interes reci
proc, intre caro cele legato, de re- ____________ __ ________ ,T_______
luarea In curind a tratativelor pri- Germaniei. în această săptămlnă, un 
vir.d limitarea înarmărilor strate
gice.

Tot în cursul sAplămlnll s-a des
fășurat o nouă rundă — de astă dată

pe continentul nostru. Esie o cauză 
pentru progresul căreia România, 
ca stat socialist european, a consay 
crat șl consacră un loc important In 
politica sa externă. Acluc!ndu-șl 
contribuția la efortul dc normali
zare a relațiilor , in’.erouropene, in 
Interesul destinderii ț! securități! ne 
continent, țara noastră a stabilit 
Încă dLn 1M7 relații diplomatice cu 
R.F. a Germanie!, act politic care a 
exercitat o lnriurire favorabilă 
atlt asupra relațiilor dintre cele ' 
două state, dl și asupra vieții 
politica pe întregul continent In 
direcția destinderii, a dezvoltării 
unei colaborări active, tot mal 
susținute. O mare Importanță pentru 
viața politică o Europei au, do ase
menea, Încheierea și ratificarea tra
tatelor soviete—vest-german șl po- 
iono—vest-german, acordurile Inter
venite intre It D. Germană și R. F. a

nice.
KȘurat o_____  ...._ —
In Seul — a convorbirilor proprlu- 
zlsu dintre reprezentanții orgapțza- 

sudul Coreei — ceea ce denotă dez
voltarea In continuare ■ dialogului

nou eveniment do seamă pe aceeași 
linia 11 reprezintă stabilirea de relații 
diplomatico Intro IL P. Polonă șl: 
R. F. a Germanic! șl deschiderea do 
ambasade la Bonn și Varșovia. Opi
nia publică din țara noastră salută 
acest acord ca un eveniment pozitiv 
de o marc Însemnătate In viața poil-

. : 
tlcă a Europei, ca o acțiune realiștii 
de natură Bă contribuie In dezvolta
rea procesului do normalizare a rota
țiilor pe continent, la sporirea prCml- 
selar pentru înfăptuirea dezideratului 
de securitate europeană. Realizarea 
acestui pas face și mal evidentă ne
cesitatea do a se depune In conti
nuare eforturi pentru a Be asigura 
un rezultat pozitiv negocierilor ir. 
cura in vederea elaborării unul tra
tat rare să reglementeze relațiile de 
prindplu dintre R. D. Germană ți 
R.F. a Germaniei, ca șl discuțiilor 
privind normalizarea relațiilor dintre 

. Cehoslovacia, șt R.F.G,
Interesele păcii impun cu necesi

tate eforturi pentru-stingerea foca- 
rolw de război șl reglementarea pe 
căi politice s problemelor litigioase. 
Pentru tratativele caro'nu loc in ve
derea reglementării pașnica a proble
mei vietnameze are o deosebita, seni- 
rdftaiție noua propunere a - ~ 
nulul Revoluționar Provizoriu 
Republicii Vietnamului de 
sufițLnutâ pa ..
R.D. Vietnam, privind principiul for
mări! in Sud a unul guvern provizo
riu dc unitate națională, care să nu 
fie dominat de rifcl una dintre cele 
două, grupări antagonista șl să șe 
bazeze pa cele trei componente ale 
configurației poiillcc din Vietnamul 
de sud. Inițiativa vietnameză (că
reia ziarul nostru l-n consacrat 
un oomentar speclaj) n trezit un larg 
ecou In opinie publică. Inclusiv in 
rirtdurile reprezentanților unor gu
verne occidentale, caro consideră că 
aceste propuneri oferă o bazâ realistă . 
pentru desfășurarea cu succes a ne
gocierilor in problema vietnameză. 
Aslfel. ministrul de externe ol Sue
diei, Krister Wickman, caracterlztnd 
proțounerlie G.R.P. drept „foarte Im
portante și promițătoare", șl-a c5tprt- 
mat speranța că ele „vor duce la ne
gocieri serioase șl ia restabilirea 
grabnică a păcii in Vietnam". Din 
păcate, ultima ședință a conferințe! 
cvadripartite de la Paria nu a oferit 
vrem; Indiciu, că partea nmerlcano- 
snlgoneză este Încă dispusă să vină 
în însimpinarea poziției cbnsteuciIve 
a părții vietnameze. Optată publică1 
mondială iș! exprimă convingerea 
că in cele, din urmă rațiunea va avea 
cișîig de cauză șl se va ajunge ta o 
soluție politică, ceea ce ar cores
punde pe depUn alit intereselor po
poarelor implicate in confjict. cit ți 
cauzei colaborării și păcii în Întreaga 
lume.

B. STOIAN
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Pe fronturile I

g‘

iugoslavo-austriece
I-

,y

de tovarășul Manea Mănescu
de luptă 

din Indochina
VIETNAMUL DE SUD 16 (Ager

pres). — Unitățile Frontului Națio
nal de Eliberare și-au Intensificat 
acțiunile de luptă împotriva poziții
lor întărite ale Inamicului din zona 
localității An Loc și in regiunea 
Chon Thanh. Tn perioada 9—13 sep
tembrie, patrioțll sud-vielnamezl au 
scos din luptă 175 de soldați inamici.

*

CAMBODGIA 10 (Agerpres). — 
Agenția A.KJ. anunță că, la 7 șl 8 
septembrie, unități ale Armatei 
populare naționale de eliberare cam
bodgiene, din provincia Prey Vena, 
au scos din luptă trei batalioane ale 
trupelor regimului de la Pnom Pcnh. 
Alte șapte batalioane inamice au 
suferit pierderi grele tn oameni șl 
tehnică de luptă. în ultimele 48 de 
ore, patrioțll khmeri au ocupat opt 
poziții întărite ale inamicului și 
I-au obligai să se retragă din ora
șul Kompong Trabek.

Frontul Patriotic Laoțian 
sprijină declarația G.R.P. 
al Republicii Vietnamului 

de Sud
XTENG QUANG 10 (Agerpres).— 

Un comentariu difuzat db postul de 
radio Palhet Lao exprimă’ sprijinul 
Frontului Patriotic Laoțian față de 
declarația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
do Sud cu privire la încetarea răz
boiului șl restabilirea păcii In Viet
nam. Măsurile enunțate In declara
ția din 11 septembrie, se arată in co
mentariu, slnt corecte șl pot duce la 
reglementarea problemei sud-vietna- 
meze. z

. Noi bombardamente 
americane asupra 

teritoriului R. D. Vietnam
HANOI 1B (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că. la 14’ septembrie, 
aviația americană a Întreprins rai
duri de bombardament ■ asupra mai 
multor orașe din R. D. Vietnam, In
clusiv Haifong șl Hanoi,- precum șl 
asupra unor provincii dens popu
late. In urma bombardamentelor au 
fost înregistrate Importante pagube 
materiale, fiind distruse Instituții' 
economice șl culturale, precum șl o 
porțiune de dig de-n lungul Fluviu
lui Roșu, In provincia Ha Tay. Tn 

.legătură cu aceste noi acte agresive. 
M.A.E. al It'D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație de ’protest.

★
Agenția V.N.A. informează că, In 

provincia Ha Bac, R.D. Vietnam, a 
fost doborlt vineri un avion militar a- 
merican „F-4“, iar cu o zi Înainte, la 
Haifong, un aparat „A-7”. Numărul 
total al avioanelor pierdute de Statele 
Unite In R.D. Vietnam se ridică ast
fel la 3 014.

Guvernul U.R.S.S. propune înscrierea pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a O.E^.U. a problemei

& privire h mfelosirea forței 
in reiațiile intermițioiMk și 

interziterea folosirii armei Putleare
MOSCOVA 16 (Agerpres). — Gu

vernul sovietic propune includerea 
pe agenda celei de-a 27-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., ca un 
punct important și urgent, a proble
mei „Cu privire la nefolosirea forței 
In relațiile Internaționale șl Interzi
cerea pentru totdeauna a folosirii ar
mei nucleare" — se nraiă lnlr-o scri
soare a ministrului afacerilor exter- 

■ ne al U.R.S.S., Andrei Gromlko, a- 
dresală secretarului general al O.N.U., 
Kiirt Waldlielm.

Tn prezent, cn rezultat al pașilor 
Intrcprlnsl de state In scopul slăbirii 
Încordării internaționale, s-au erei 
premise mal favorabile pentru a

merge mal departe In soluționarea 
problemei renunțării la folosirea for
ței șl a Interzicerii folosirii armei 
nucleare, se arată In scrisoarea mi
nistrului sovietic. Dacă problema cu 
privire la nefolosirea forței va Inclu
de șl interzicerea utilizării tuturor 
tipurilor de arme, atunci toate sta
tele lumii se vor afla lnlr-o situație 
egală, nici unul nu va obține avan
taje militare unilaterale.

Renunțarea In folosirea forței In re
lațiile Internaționale șl Interzicerea 
pentru totdeauna a folosirii armei

------ nucleare or duce la serioase depla- 
crcat sări pozitive in situația.' lntarnațlo- 

i rudă — se subliniază In scrisoare.

Acțiuni ale forțelor armate 
israeliene împotriva Libanului

a declarat, de asemenea, că aviația 
israel!ană a bombardat oile 10 locali
tăți Ln’care se află tabere palestlne- 
nc, amplasamente și baze. Principalul 
cartier general ol comandourilor pa- 
lestinenc din sudul Libanului, situat 
in localitatea Nabatyeh, o fost bom
bardai, de asemenea — a declarat 
purtătorul de cuvlnt

*
BEIRUT 16 (Agerpres). — Ca urma- • 

re a situației din sudul țării, cabi
netul libanez s-a întrunit In sesiune 
extraordinară, sub conducerea preșe
dintelui Suleiman Frangleh șl . a ho- 
târit decretarea stării de urgență pe 
întreg teritoriu! național. Parlamen
tul s-a reunit,- do asemenea, In sesi
une extraordinară, pentru,a examina 
situația creată. După cum anunță a- 
genția France Presse, primul minis
tru Saeb Salam a declarat, fn fața 
parlamentului, că bilanțul luptelor 
desfășurate tn sudul țării se ridică la 
17 militari morți șl 7 răniți, do par
tea libaneză.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Unități 
Israeilene de Infanterie blindată, 
sprijinite de avioane, au pătruns, la 
1B septembrie, pa teritoriul Libanu
lui, prin sectorul central al graniței 
israelo-llbaneze. lungă de 80 de ki
lometri. Inalntind pe o. distanță de 
aproximativ 20 de kilometri in su
dul țârii — a nnunțat un purtător 
de cuvlnt militar libanez.

Comunicate succesive ale Coman
damentului armatei libaneze, date 
publicității In cursul zilei, au infor
mat că forțele armate libaneze ou' 
angajat lupte violente cu unitățile 
israelțene. reușind să oprească înain
tarea acestora spre nord-vest. In re
giunea Kaha. Forțele armate Israe- 
llene nu trebuit sfl se replieze spre 
localitatea Joiiaya, situată la 10 ki
lometri do Tyr, In urma unei lupte 
in curstil căreia patru soldați libanezi» 
au fost răniți șl trei blindate dis
truse. Comun lealele libaneze men
ționează pe ’do altă parte că avi
oane israellcnc au survolat In pri
ma parte a zilei. Beirutul șl au bom
bardat tabăra refuglațllor paiesUnenl 
Nabatlyeh, precum șl alte obiective 
situate In sectorul Khralbe-Tbl Sakl șl 
Khiam (sud-vestul Libanului). Se 
precizează că artileria antiaeriană 
libaneză a Intervenit, obliging avi
oanele Lsraellene cure au survolat 
Beirutul să se replieze. în cursul 
după-amlezll, aviația Jsraellană a 
bombardat regiuni situate In zona 
Raehaya-Foukhnr, din sectorul Al- 
Arkoub, situat In sud-eslul țării.

*
‘TEL ÂVTV 10 (Agerpres).For

țele armato israell&e ?âîfkliiBat,"'"la. 
10 septembrie, atacuri aeriene, de In
fanterie șl artilerie asupra'1 bazelor 
comandourilor palesllnene aflate in 
sudul Libanului, pătrunzind pp o dis
tanță de 20 kilometri pe ierllorlisl 
libanez — a declarat purtătorul de 
cuvlnt militar Israellan. El a mențio
nat că forțe alo Infanteriei blindate 
israelione au întreprins incursiuni In 
13 sale libaneze. Purtătorul de cuvlnt
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„Valoarea practică a înlăturării restricțiilor 
din calea comerțului internațional depășește 

granița beneficiilor economice"
intru dezvoltare economică a S.ti.A. recomandăJS jnComitetul pentru dezvoltare economică a S.U.Ă. recomai 

Administrației măsuri care să înlăture toate restricțiile 
relațiile economice șl comerciale cu țările socialiste

WASHINGTON 10 — Corespon
dentul , nostru, C. Alexandroaie, 
transmite : Comitetul pentru dezvol
tare economică a S.U.A., organism 
neguvornamental din care fac parte 
reprezentanții celor mal marDfirme 
industriale, financiare șl comcrcia- 
lo americane, recomanda Adminis
trației, Intr-un raport dat publicită
ții la Washington, Intensificarea e- 
forlurilor pentru realizarea unei a- 

’ ’ ‘ economice și

a înlăturării

propleri In relațiile 
comerciale Est-VesL

„Valoarea practică 
restricțiilor din ealea comerțului In
ternațional depășește granița bene
ficiilor economice", se arată In ra
port, care subliniază apoi că „Do
rința de a face comerț este In sine 
un semn de bunăvoință, care ajută 
la dispersarea încordării politice. 
Mal mult, prin

SPANIA

CONFLICTUL 
DE MUNCĂ

DIN ORAȘUL VIGO 
IA AMPLOARE

După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, con
flictul social din orașul spaniol 
Vipo confinud rd ia amploare. 
Greva celor 3 04X) de muncitori 
de la urinele de automobile 
„Cytroen Espagna", declanșată 
in urmd cu o săptămlnă In 
semn de protest față de refuzul 
patronatului de a le îmbunătăți 
condițiile de muncă ți de viață, 
este sprlflnitâ de colectivele 
altor unități economice din 
oraș. In semn de toi’' 
greviștii de la' ,,C„______
zonalul serviciilor de. transport 
a încetat, la rlndul țău, lucrul. 
Acestuia i s-au adăugat apoi 
noi fl noi categorii de oameni 
ai muncii, astfel c^. In pre
zent, numărul greviftilor a a- 
funs la circa 15 060.

Paralel cu acțiunea grevistă, 
pe străzile orașului au loc de
monstrații de masă, prin care 
se cerc reprimirea la lucru a 
tuturor muncitorilor concedlați 
in mod ilegal In ultimele zile, 
împotrivă demonstranților. au 
fost concentrate efective poli- 
țienefti sporite. In clteva puncte 
ale orașului au fost semnalate 
ciocniri, soldate eu rânițea a 
numeroase persoane.

Ultimele telegrame infor
mează că situația, din . Vigo a 
devenit deosebit de tncordată. 
Infesat de unități de poliție și 
de armată, orașul a căpătat în
fățișarea unei localități aflate 
In stare de asediu, lleferindu-se 
la actualele evenimente din 
Vigo, agenția U.P.I. Ic aprecia
ză drept cele mai serioasa con
flicte sociale izbucnite in Spa
nia după puternicele acțiuni re
vendicative ale oamenilor mun
cii ce au avut loc,, în urmă cu 
șase luni. In localitatea 
Ferrol.

solidaritate cu 
,Cylroen“, per-

. BRUXELLES 1G (Agerpres). — De
legația economică condusă de tova
rășul Manea Măncscu, președintele 
Consiliului Economic al Republicii 
Socialisto România, a avut convor
biri cu Henry Simonet, ministrul 
belgian nl afacerilor economice, cu 
C. Helssen, președintele Comitetului 
Economic bclgo-romăn, șl cu repre
zentanți al unor mari flrmo comer
ciale și bănci belgiene, Intre caro 
„Socială Gdnărnle de Banque”, „Bell- 
Telephone*, „Sybetrn*, „Devetra*, 
„Trane-Belglque".

Simbătă, președintele Consiliului

BELGRAD 16 (Agerpres). — Con
vorbirile dintre președintele Iugosla
viei, loslp Broz Tilo, șl președintele 
Austriei, Franz Jonas; s-au referit ta 
evoluția relațiilor bilaterale și a si
tuației internaționale, cel doi pre
ședinți conflrmlndu-și hoiărirea de a 
menține în mod constant orientarea 
spre promovarea pe mai departe a 
relațiilor dintre cele două țări In 
spiritul prieteniei șl colaborării de 
bună vecinătate — se erata In comu
nicatul difuzat de agenția Taniug la 
Încheierea vizitei președintelui Aus
triei. '-l’»t. ț

Vizita marchează o nouă contribu
ție la relațiile de bună vecinătate in
tre cele două țări, subliniază comu
nicatul. . , 1, ■ - ■

' ' : • - ’

India si Pakistanul au luat toate masurile 

pentru retragerea trupelor 
din teritoriile ocupate

: ' • • ’ț

DELHI IB (Agerpres). —. India ii 
va repatria pe toți cei 700 de civili 
pakistanezi internați In India după 
ocuparea unor enclave pe teritoriul 
Pakistanului in cursul conflictului 
armat dintre' cele două țâri dta de
cembrie anul trecut, nu anunțat surse 
oficiale Indiene citate de agenția 
Reutcr. ■ j ■ ■ r ’

Cele 700 de persoane vor părtel te
ritoriul Indiei paria postul de fron
tieră Wagah, la 18 și 19 septembrie, 
după cc Pakistanul va fi eliberai 3®0 
din cel aproximativ 500 do civili In
dieni capturați In aceleași tmpreju-

gențla Franca Presse, anunță că 
India șl Pakistanul au luat toate mă
surile pentru retragerea trupelor 
respective din teritoriile ocupate In 
timpul conflictului de anul trecut

Ministerul Indian nu a precizat clnd 
vor începe operațiunile elective de 
retragere care, potrivit acordului de 
la Simla, ar fi trebuit să ee încheie 
la 15 septembrie. S-n anunțat, de a- 
Bemenea, că dispozițiile luate pentru 
retragerea trupelor vor £1 aplicate 
după rezolvarea problemei delimită
rii. froniterei In zona CașmiruJul. 
Membrii delegațiilor militare indiană 
ți pakistaneză se vor Întruni din nou, 
linii, la Delhi, pentru soluționarea 
aceste! probleme.

Economlc a avut convorbiri, la An
vers, cu M. Naesens, administrator 
delegat șl secretar general al băncii 
„Itanque de Paris et Pays Bas*.

Viccprlm-mlnlslrul Belgiei, Andră 
Cools, a oferit, În onoarea delegației 
române, un dejun la care au partici
pat președinții Partidului Socialist 
Belgian, miniștrii de stat Edmond 
Leburton șl Joss van Eynde, ministrul 
culturii franceze Ch. Hânln, Alțshan- 
dru Lăzăreanu, ambasadorul Româ
niei la Bruxelles, șl J. Adrlncnssen, 
ambasadorul Belgie! la1 București.

ex-

HELSINKI 16 (Agerpres). — 
Capitala Finlandei găzduiește, 
Inceplnd de la 15 septembrie, o 
nouă ediție a tradiționalului 
„Tlrg de la Helsinki", consacrat 
in acest an bunurilor de con
sum. Pe o suprafață de 13 000 
mp prezintă mărfuri 208
pozanți rcprezcr.tind peste 700 
firme din 23 țări.

Prezentă pentru a cincea oară 
la acest tlrg, România ocupă un 
pavilion In care expun mărfuri 
17 întreprinderi de comerț ex
terior ți centrale industriale.

La deschiderea Hrgului, pa
vilionul românesc a fost vizitat 
de ministrul comerțului ți co
merțului exterior, Jussl Lln- 
namo, de primarul orajiilui 
Helsinki, Teuvo Aura, și alta 
per ioane oficiale.

Totodată, un comunicat al Ministe
rului indian al Apărării, citat de a-

In pofida uneltirilor cercurilor raacjionare interne ți întreg cuprinsul Republicii Chile au loc, în aceste zile, 
internaționale împotriva statului chilian, procesul de mari demonstrații populare de adeziune fațâ de mfi-
transformâri social-economice inițiat de guvernul sur;|e întreprinse do guvernul președintelui Salvador
Umtfijii Populare se bucurâ de portiaporea activâ A||ende. In fotografie : un aspect din cursul unei ast- 
a maselor largi de oameni ai munai. Ca răspuns Ia _ , . , . a .. ■ x j >■ ’ . i
recrudescenta acjiunilor elementelor de dreapta și. demonstrajn organizate de unerel, pe străzile
a manevrelor unor companii străine najionalizate, pe orașului Santiago de Chile

co
in

(ului se deschid- noi canale de 
munieore Intre țări. Partenerii 
schimburile comerciale tind să albă 
un Interes crescind In reglementa
rea pe cale, pașnică a disputelor. 
Deși îmbunăUțlrca comunicațiilor 
și a înțelcscrll reciproce nu poate, 
prin ea însăși, soluționa conflictele 
fundamentale, ea duce eel puțin Ia 
încurajarea abordării raționale a 
problemelor pentru ajungerea Ia 
maximum de acord posibil*.

Reducerea restricțiilor comercia- 
le americano -va avea cn rezultat, 
fără îndoială, sporirea volumului șî 
diversificarea comerțului cu statele 
socialiste — arată raportul In con
tinuare. Documentul recomandă 
Administrației adoptarea unor mă
suri de natură să Înlăture toate res
tricțiile din calea exporturilor către

: ■

Intermediul corner- statele socialiste.

! 1 ■ ’1 --1 ■ Somn,1 mi imnCu
dintre reprezentanții 

organizațiilor de Cruce Roșie 
din Nordul și Sudul Coreei

SEUL 18 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția A.C.T.C., delega
ția Societății de Cruce Roșie a R,P.D. 
Coreene, cane a .participat la cea 
de-a doua inillnlre din cadrul con
vorbirilor propriu-ztae dintre repre
zentanții organizațiilor de Cruce 
Roșie din Nord șl din Sud, a făcut 
o vizita de rămas bun Iul Li Bu Rak. 
copreședinte la convorbiri din partea 
sud -coreeană.

înainte de plecarea din Seul, de
legația Societății de Cruce Roșie a 
R.P.D. Coreene a luat parte la un di
neu oferit In onoarea el de Pek Du 
Jin, președintele parlamentului 
Kud-corcean. Au fost prezenți 
membrii delegației Societății de Cru
ce Roșie din Coreea de sud Ia con
vorbirile propriu-zîsc, precum șl re
prezentanți de frunte nl Partidului 
Republican Democrat șl ăi Noului 
Partid ,'Democratic din Coreea de 
sud.

SJmbătă. delegația Societății
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană a 
părăsit Sculul, lndreptîndu-se spre

• documente
privind colaborarea

do

tehnieo-șliințifieă 
româno-ungară

BUDAPESTA 1G — Corespondentul 
nostru, AL Plntoa, transmite : La in
vitația vicepreședintelui Consiliului 
do Miniștri nl R.P. Ungare, Miklos 
AJtel, președinte al Comitetului na
țional pentru dezvoltarea tehnicii, 
Intre 14 șl 16 septembrie o delegație 
tchnlco-șiUnțiflcă română condusă do 
prof, Ioan Ursa, președintele Consi
liului Național pentru Știință șl Teh
nologie din Republica Soctallstă 
România, a făcut o vizită oficială In 
Ungaria. Ca rezultat al convorbirilor 
purtate, au fost semnate o convenție 
cu privire la colaborarea șl coopera
rea dintre Comitetul național pentru 
dezvoltarea tehnicii din Ungaria șl 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologic din România șl planul de 
colaborare dintre cele două Instituții 
pe anii 1972—1073. Totodată, a fost 
semnat un protocol do colaborare in
tre comitetele pentru energia nu
cleară din cele două țări in domeniul 
cercetării fizicii șl al utilizării In sco
puri pașnice a energiei.atomice.

Tovarășul Ioan Ursu a fost primit 
de Peter Valyl, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri nl R.P.U., 
președintele părții ungare In Comisia 
mixtă româno-ungaril de colaborare 
economică.

ț

Ședința Prezidiului So- 
vieiului Suprem nl U.R.S.S. 
Prezidiul a adoptat o holărire orien
tată ®pre creșterea eficienței aclivl- 
iățll juridice In lupta Împotriva color 
care încalcă legile, panini prevenirea 
unor asemenea,Încălcări și pentru 
educarea cetățenilor In spiritul res
pectării stricte a legilor țării. Pâr- 
ildpanțil la ședință nu examinat, 
apoi, proiectul de lege „Despre • sta
tului deputațllor In Sovietele de 
depuiațl al oamenilor muncii din" 
U.R.S.S.*. Proiectul definește.princi
palele prevederi In legătură cu Îm
puternicirile șl activitatea deputați- 
îor In sovietele do toate gradele și 
esle adoptat pentru prima dată In 
practica U.FLS.S. — menționează a- 
gențla T.A.S.S. Prezkllul Sovietului 
Suprem’a adoptat proiectul do lege.

„Relațiile prietenești din
tre R.F. a Germaniei și Iu- 
Soslavia au o importanță 

eosebitâ" ~ 8 dedarat lnțr-un
Interviu acordat
„Viesnlk*, Kurt Mattlclr, deputat In 
Bundcstagui vesl-german. Am reu
șit să depășim dlflcultățllo șl să u- 
Jungem ta un acord In principalele 
aspecte ale problemelor Internațio
nale,, iar relațiile reciproce trebuie 
să fie dezvoltate și In viitor, In spe-' 
clnl In domeniul economic, unde 
există Încă, numeroase posibilități de 
Intensificare a contactelor.

Giovanni Leone,
teîe Italiei, >a primit, vineri, pe 
Mohammed Hassan El-Zayat. minis
trul afacerilor externe al R. A. Egipt 
Cu acest prilej, șeful statului Italian 
a subliniat; printre altele, faptul că 
țara sa acționează în vederea reve
nirii ta, o situație de pace șl stabili
tate In regiunea Mării Mediterane.

’ i‘. ’ >■ ‘ '
La Berlin a avut loc ccmlia- 

jul unei expoziții de artă popu
lară românească — tapiserie ți 
ceramică. La festivitate au țMir- 
ticlpat locțiitorul ministrului 
culturii al R.D.G., Kurt Bork, 
personalități ale ciețll cullural- 
artistlce, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe țl al 
Minirlerulul Culturii, ambasado
rul României in R.D.G.. Vaslle 
Vlad, precum ți directorul 'Mu
zeului de artă populară al Re
publicii Socialiste România, 
Tancred Bănâțeanu.

Premierul britanic a sosit la Tokio
Intrudt în Istoria relațiilor Japono- 

britanice aceasta este prima vlz.it fi 
a unul premier englez In Japonia, 
ee așteaptă ca ea să constituie un 
eveniment maior In evoluția legă
turilor bilaterale.

Un capitol Important al convorbi
rilor-:pp ’premierul.nipon "no referă 
la' legăturile economico șl comer
ciale bilaterale. Cei doi șefi de gu
verne vor face un schimb de opinti 
asupra situației Internaționale', pu- 
sdnd un accent deosebit pe situația 
din Asia șl din Europa.

TOKIO 10. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Joklo a sosit 
premierul britanic Edward Heath, 
care va face o vizită oficială de 
patru zile la invitația guvernului 

nez.
.cursul jederil, sale la Tokio, 

th< va.-aven convorbiri cu , prt- rul Târia'lia’, ini ministrul de ex
terne Masayoshi Ohlra, cu repre
zentanți al Federației organizațiilor 
economice „Keldanren" și va fi 
primit de împăratul fi Împărăteasa 
Japoniei.

Comentlnd această vizită, zia
rul britanic „FINANCIAL TI
MES* consideră că primul mi- 
ul'-.irn „pleacă tnlr-o misiune 
comercială”. Potrivit ziarului, 
premierul englez va căuta — 
Ia fel cum a procedai președin
tele Nixon In urmă cu tre'l săp- 
tăniÎDi, la Honolulu — să obțină 
promisiunea Japoniei „In ve
derea reducerii surplusului ni-

pon în comer|ul cu Marea Bri- 
tanie“. O asemenea reducere 
s-ar putea opera pe două căi : 
fle prin diminuarea exporturi-- 
lor Japoneze iu Anglia — fapt 
pe care cercurile de la Tokio; 
desigur, nu-I doresc — fie prin 
sporirea Importului de mărfuri 
britanice în Japonia, ceea ce} 
tn fond, urmăresc cercurile e- 
eonomlee din Anglia.

agențiile de presajrânsmit:
Rim Ir Sen, ®«CTe’-ar «oncral 

nl C.C. ol Partidului Muncii din Co
reea. președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a primit 
delegația Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace, condusă de Alois Indra, 
membru nl Prezidiului C.C, ol P.C. 
din Cehoslovacia, președintele adu
nării, care face o vlzRfi In R.P.D. 
Coreeană — informează agenția 
A.C.T.C,

trele>urbane șl dețin proprietăți fun
ciare apelul de a ceda terenurile a- 
grJcolo Fondului național al reformei 
agrare, pentru ca acestea să poală fi 
distribuite felahllor lipsiți de pă- 
mlnL

Convorbiri Makorios-Ke- 
nyOtta. localitatea kenyană
Nakuru nu avut loc convorbiri intre 
președintele Ciprului, Makarios, care 
se află lntr-o vizită In Kenya, șl 
președintele țării gazdă, Jotno Ke
nyatta. Au fost abordate probleme 
privind relațiile dintre cele două țări 
șl alte chestiuni- de interes, comun.

Președintele Icademiel 
do științe medicale a Repu
blicii Socialisto România, 
acad. Aurel Moga, a făcut o virilă 
In U.R.S.S., la Invitația președintelui 
Academiei de științe > medicale a 
Uniunii Sovietice. El a vizitat Insti
tute do cercetări din Moscova șl Tbi
lisi șl a avut Întrevederi cu acad. 
Boris Petrovski, ministrul sănătății 
al U.R.S.S., cu Vladimir Timakov,

■ președintele Academiei de științe 
medicale șl cu alțl„mcmbri ai con
ducerii acestui for științific, In , ca
drul cărora a fost evidențiată dorin
ța, reciprocă de extindere șl diversi
ficare a colaborării dintre România 
șl U.FLS.S. Iii domeniul științelor 
medicale șl al ocrotirii sănătății pu
blico.

Președintele Republicii 
Chile a semnat decretul 
pentru promulgarea noii 
„legi a Indienilor0. pfe- 
zlnlă o Importanță deosebită pentru 
situația economică. socială șl Juri
dică a circa 500 ODO de Indieni. A- 
ceaslă lege „reprezintă un act de

ConsiUuI Comandamen
tului Revoluției Irakiene ■ 
hota rit regruparea minorităților na
ționale In cadrul circumscripțiilor 
administrative din țară, cu scopul 
de a ie asigura acestora posibilita
tea de a-ș! exercita drepturile le
gitime. Îndeosebi de a participa Ia 

, , , . , adunările populare locale șl Ia orga-
ntațille profesionale regionale.

Convorbirile dintre spe
cialiști sovietici și japonezi 
in problema prospectării In comun n 
rezervelor de țiței și gaze naturale ' 
de pe platforma continentală a Insu
lei Sahalln au luat sflrșlt la Iujno- 
Sahailnsk. într-un comunicat publi
cat la încheierea convorbirilor, părți
le au subliniat perspectivele favora
bile ce se desciild ta acest domeniu. 
Ele au căzut de acord să conllnue 
studierea problemei participării părții 
Japoneze la prospecțiunile de țiței șl 

' petroL ’ '

Consilierul special al 
președintelui Nixon psaSru 
problemele securitâțli naționale, 
Henry Kissinger, și-a încheiat tur
neul efectuat la Moscova. Londra șl 
Porta, relntorclndu-®e la Washington.

Președintele II ger iei,
Houarl Boumedlene, a subliniat În- _____________________ ,__ ________
tr-o declarație (finita cu prilejul ■ justiție și de mare lemnlflrațle"1 — 
Împărțirii de terenuri agricole fela- a Allende, eu nri-
hilor din regiunea Knbylie că;„revo
luția agrară M înfăptuiește -pe baza 
principiului că pămîniul trebuie să 
aparțină celor rare 11 muncesc". Șe
ful rialului algerian a adresat tutu
ror . cetățenilor care locuiesc In cen-

a spus președintele Allende, cu pri
lejul temnării decretului. Integrarea 
Indienilor In viața politică, economi
că șl socială a țării constituie o Im
portantă preocupare guvemamen- - 
tală.

ProședlBtela fleademioi 
d® științe a Chinei, Go 
B-a lntilnlt cu o delegație a condu
cătorilor Asociației economice Jame? 
ricane, In frunte cu John Kenneth 
Galbraith, președinte al. Asociației, 

In 50 de ani de colabo- profesor la Universitatea Harvard.

rare între firma „Occiden
tal Petroleum Corporation" 
și orgemizațiile sovietice nu 
a fost o situație mai favorabilă 
ca In prezent pentru dezvoltarea re
lațiilor noastre bilaterale — a decla
rat, unul corespondent al T.AJS.S., 
cunoscutul industriaș nmcrlcan Ar
mând Hammer, președintele Consi
liului dlrectoriloT acestei firme. Po
trivit părerii «ale, o mare. Însemnă
tate pentru dezvoltarea colaborării 
economice cu Uniunea Sovietică o 
prezintă deschiderea unei reprezen
tanțe comerciale permanente a fir
mei sale ta Moscova. Despre per
spectivele colaborării tehnlco-știlnțl- 
ftoe, Hammer a conferit cu G. 
Gvișlanl, vicepreședinte ol Comite
tului pentru știință șl tehnică. Păr
țile'și-au exprimat dorința de a 
face schimburi de licențe, Informații, 
delegații.

Camera Reprezentanților 
a aprobat bugetul militar al S.U.A. 
pe exercițiul financiar In curs, care 
se cifrează ta 74,5 miliarde dolari-— 
cel mal mure buget militar al Sta
telor • Unite după eel dc-al doi
lea război mondial.

Y
«

La Budapesta 0 Iost S0mnat 
un protocol referitor la extinderea 
relațiilor economice ungnro-ghâneze. 
Partea ungară va acorda asistență 
pentru Înfăptuirea programului de 
dezvoltare a extracției de bauxită In 
Ghana. ■r ’ ■ ■

Partlciplnd la festivalul inter
național de la Mejtina (Sici
lia) ți la „Sărbătoarea Iul sap-* 
tembrie* de la Reggio Calabria, 
ansamblul folcloric „Prahova" 
al Palatului culturii din - Plo
iești a înregistrat un deosebit 
succes. Autoritățile municipale 
ți organizatorii celor două festi
valuri folclorice au acordat an
samblului trofee ți un premiu 
special.

„Cosmos-519" ■fost 
slmbălă In Uniunea Sovietică. Apa
ratele aflate la bordul satelitului — 
destinate continuării cercetărilor spa
țiale — funcționează normal.

La Teheran a fost inaugurat 
primul Tlrg internațional de 
mașini ți materiale de con
strucții, Ia care participă ți 
România. Tlrpul a fost deschis 
de Fcreldoun Motamed-Vdziri, 
subsecretar de sici la ăflnktc- 
rul iranian al Economiei.

1

Ninsori
Iama începe «ă-ți 

facă apariția, anul a- 
cesta, mai devreme 
ca de obicei In Eu
ropa occidentală. In 
Franța te inregistrea- 

l' ză un (imp anormal 
de rece pentru luna 

I zcptembrle, iar in 
munfi a ninz. Nimo- 
rite abundente căzute 

i In noaptea de fol 
spre vineri In defileul 
Munților Cents (Sa-

abundente în Franța
cola Superioară) au 
blocat ci leva zed de 
camioane de transport 
internațional, 'Timpul 
noros a favorizat nln- __ __________  ....
zorile și în trecători- teorologlc francez pre- 
le Isseran ;I Galibier. 
Ninsoarea și-a făcut 
apariția și In «udul 
țării. Vineri a nins 
fără infrerupere pe 
crestele Pirlnellor, 
stratul de zăpadă a-

tinglnd pe alocuri 
cm, iar pe Coasta 
Azur grosimea lui a 
variat Intre z0—40 
cm. Institutul Mc-

40 
de

circoză că este pen
tru prima oară, In 
decursul uiumului 
sfert de secol, clnd, 
la altitudinea de 1000 
m, a nins înainte de 
27 septembrie.
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