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desliriote însflmînjârii

lu- 
lintalul 

Icraî ai

rilor cetățenilor, pre
vede, ca timp obliga
toriu de soluționare, 
maximum 2-0 de zile I 

O întrebăm pe func
ționară ■:

— Cum poate fi po
sibilă o asemenea gra
vă abatere de la apli
carea decretului șl In
strucțiunilor In vi
goare ?

— întreaga vină o

în ziua de 10 septembrie a.c.. 
președintele Consiliului de Șțat, al 
Republic'll'Socialiste România, to- 
varâșul Nicolae "Ccaușescu, a pri
mit pe Daniel- Narcis Mtonga Mlokn, 
care și-a: prezentai scrisorile de a-

Mărturisirea aceasta 
nl se pare de-a drep
tul electrizantă 1 Și pa 
drept cuvlnt : aflăm 
de cereri nerezolvate 
de™ 7 luni. ,n ii,nP 
Decretul nr 53-j, cu pri
vire la primirea, exa
minarea șl rezolvarea 
cererilor, reclnmațlllor, 
sesizărilor și propune-

0 Dezvoltarea mai Intensa a cercetă
rilor științifice naționale: Azi, despre 
tehnică © Depistarea precoce a atero- 
scierozel © Anticipări - Ipoteze: Va 
putea fi ;,depozltat" curentul electric ?

© Noutăți tehnlco-știlnțlflce

țlonăril consiliilor 
populare, care fac par
te din colectivul de 
sprijin, alnt operativi, 
ne trimit referatele* de 
constatare th cltevn 
zile. Mă refer, de pil
dă, la tovarășii din co
munele Jilavele, Ar- 
mășeșll, Glrbov, Gău- 
jani. Fierbinți ș.a.m.d. 
Exemplul lor demon- 

,girează câ se poale lu- 
;"1

(Continuare In pag. a IV-a)
- • ,

Pe aeroportul „Beograd0, Împodobit 
cu drapelele de stat ale României șl 
Iugoslaviei, șeful ^.guvernului român 
a (ost condus de GemnI Biedld, pre- 
ședLnîele Consiliului Exc-cullv Fede
ral. cu soția.- Mtlenko Botanici. pre
ședintele Consiliului Executiv a! A- 
dunăril R. S. Serbia'. Duțan Gllgo- 
rlevlcL membru al Consiliului Exe- 

Federal. Milan -Venlșnlk,

insa 
încă,

“ C ’j ;
rntivn agricolă de pro
ducție Balta Doamnei, 
de pildă, o combină 
..Gloria- nu lucra, in 
limp ce inginerul șef 
și președintele stăteau 
îi ei Intr-o ședință de 
Instructaj ■ la - fi.M.A. 
Bărcăneșii. unde.. 11-se 
povestea../ cum so 
pierd zilele bune de 
muncă. ‘

Asemenea situații 
nu au , nimic .-Comun 
cil stilul di? muncă di
namic. .opera tiv/.- care 
trebuie să caracteri
zeze ' In prezent acii- 
''' V

C. CĂPRARU 
corespondenlul 
„Scînleii” '

întreprins am - Intilnil 
numeroase oxemple ' 
de cooperative agrico
le In care se pierde 
un limp prețios, ca
zuri de proastă folo
sire a forței de’ mun
că. a utilajelor si ma
șinilor din dotare... La . 
coîiiwrativa agricolă 
idq producție. .Clupel- 
nița. ■de'ypildA.- acum. 
In’, plină rampanle. ' 
5 tractoare stau nefo-" 
loslte. deoarece’ nu-'au - 
tractoriști. •' Concluzie, 
că principala proble
mă ce trebuie rezol
vată acum peptru gră
birea recoltatului este 
folosirea întregii capa- 
ciiățl a utilajelor re
zultă din numeroase 
alte situații InlUnl- 
te pe teren. La coope- Cancret, In planșetă, pasiu

nea oslo te, îndeamnă să nu 
o'bosesll; în cfiu’.ări.' Să afli so
luții tehnologice r.ol. In raport 
direct cu posibilitățile , oferite, 
de potențialul' Industrial riclu- 
fiL Să dai expresie .(irhlțeclura- 
lă. In zl, potrivii nivelului de 
dezvoltare atins nici șl oriun
de. JMarile reușite izvorăsc tot
deauna, (iintr-o marc? generozi- 
t \te umană. Nn poți trage cinci 
linii pe foaia de calc, după care 
să zici stop ! fanteziei ți să ceri 
si (1 se măsoare stropul de su
doare, ca sil știe societatea cu 
cit iți este datoare !,

Spusele arhitectului Sebcstl- 
nn Morarii nu fost confirmate, 
Intr-un anume fel, do. un In
termezzo neprevăzut. Pe usa 
încăperii a Intrat un om înalt, 
slăbuț, cu părul încărunțit.

— Am venit pentru proiecte 
— se‘adresează stingherit direc
torului. •

— Valentin . Iorga, consilierul 
nostru.- benevol — II întrerupe 
Bujor Gheorghiu, făclnd pre
zentările. De anl.de zile re Îm
parte fnlr.c cursurile de<ln In
stitutul de arhitectură-șl sireto--

poartă reprezentanții 
consiliilor populare co
munale. Pentru a re
zolva cererile, oficiul 
nostru are nevoie de 
relații, de aprecierile 
colectivelor de sprijin 
pentru autoritatea tu
telară' șl asistență so
cială din comune. Cei 
mal mulți dintre tuhe-

exlcrhe. Iso NJerovan. 
Iugoslaviei la i Ducu- 
narsoane oficiale.
prezențl ambasadorul 

Belgrad, Vpslle Sandru,

MacțJ, 10 septembrie, tovarășul 
Nlcolne Ccaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat ol 
Republicii Socialiste Romflnln, a 
primit pe maiorul Kwame Banii, 
membru al Consiliului Redeșteptă
rii Naționale, ministru nl solului șl 
resurselor -minerale, conducătorul, 
delegației guvernamentale econo
mice și de bunăvoință din Ghana, 
cârc se află în țara noastră intr-o 
vjzJțfl oficialfl.

A participat Nicolae Nicolae. ml- 
nlstru-secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior.

Oaspetele a fost însoțit de amba
sadorul K. Y. Bon fa. membru al 
dclcgnțlel. ...

Cu prilejul întrevederii, condu
cătorul delegație! a înmînat. tova
rășului Nicolae Cenușescu un me
saj personal șl un salut prietenesc 
din partea președintelui Consiliului 
Redeșteptări) Naționale al Repu
blicii Ghana, colonelul I. K. A- 
chenmpong Mulțumind pentru me
sajul ce l-a fosl adresat, tovarășul tr-o atmosferă prietenească.

: era operativ, 
soluționarea unor ce
reri se mal împotmo
lește la funcționarii u- 

-npr consilii' populare.
Am notat, la Intlm- 

plare, 10 cereri nere
zolvate — unele dotted 
din februarls-mnrție — 
țL'am pornit pe urme
le1 lor. ialâ-nc in co
muna Gălsenl-Ufov. La

Ultimele dale, cehîralizate In 
cursul zilei de ieri la Minis
terul Agriculturii, Industriei Ă- 
limenlare și Apelor, arata câ 
fioaroa-soarolui s-a sfrins de pa 
90 la sulă din suprafețele cul
tivate în cooperativele agrico
le ți de po 87 la suîâ’în 1-A.S. 
Recoltarea . acestei valoroase 
culturi s-a încheiat în coopera
tivele agricole din județele Ia
lomița, Constanta,; Braila ■ și 
Galați și este realizată în pro
porție do 98 la sulâ In Vrcn- 
cea. De asemenea, stringețea 
florii-soarelui s-a încheiat In 
numeroase întreprinderi agri
cole de slat.

In prezent, cel mai mare vo
lum de muncâ osia de exe
cutat la recoltarea porumbu
lui, culturâ.cu o mare ponde- 

în'.structura producției, agri;

COMUNICAT COMUN
ROMĂNO-IUGOSLAV

menea, ajutorul mate
rial solicitat de I. Va- 
slllca din Fierbinți Tirg 
a fost acordat cu 13 
ziîo mai devreme de-, 
cit prevăd termenele 
legal.e. Cu asemenea 
exemple ați putea 
umple multe pagini. 
Totuși — mărturisesc 
cu regret — avem și 
cereri nerezolvale din 
februarie !“.

Nicolae Ceaușescu1 a transmis, la 
rîndul său, șefului statului ghanez 
cordiale lirări de sănătate șl feri
cire, de prosperitate și progres 
pentru poporul ghanez.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor pe multiple planuri din
tre cele două țări/sublinllndu-șe în 
acest context dorința reciprocă de 
a se Imprima un curs ascendent ra
porturilor economice bilaterale, 
cooperării industriale șl în alte do
menii dfe Interes comun.

Consemnlndu-se cu satisfacție 
posibilitățile existente de dîversl- 
iicare și ndlnclre a relațiilor româ- 
no-ghaneze, s-a exprimat convin
gerea că procnovarea acestora .este. 
In interesul celor două popoare, al 
înțelegerii șl colaborării Interna
ționale,

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale; ale vieții 
Internaționale. ’■ ‘

întrevederea s-ni desfășurat ; In-

creclltare în calitate- de ambasador 
extraordinar șl plenipotențiar al 
Republicii Unite Tanzania In ’țara 
noastră. (CuvlhtărlJe rostite în 
pagina a VII-a).

La Directa pentru 
problemele niundi ■ șl 
ocrotirii sociale din 
județul Ilfov, aslsten-' 
ta Boclalfi Didu Magda 
ne-a pus la dispoziție: 
o Întreagă arhivă. Re
cunoaștem fără nici o 
exagerare: absolut toa
te cererile trimise' de 
cetățeni, referatele, ac
tele auxiliare se aflau 
Intr-o ordine desăvlr- 
șltâ.

„La noi, In Oficiul 
neutru asistență socia
lă — ne spune tova
rășa Didu i—• vin ce
reri din partea unor 
oameni bătrlnl sau.In
firmi, cărora le-nu 
murit susținătorii le
gali : sini oameni 
bolnavi grav care 
au nevoie, de me
dicamente deosebite 
sau de Internare In cli
nici de urgență ; «slnt 
jxjrsoano cu deficiența 
din naștere care soli
cită încadrarea in școli 
speciale. Se Înțelege 
că toate aceste cereri, 
deosebite prin natura 
lor, trebuie soluționa
te cu maximum de a- 
tențle, de grijă, de o- 
paraUvItale. Șl, In
tr-adevăr, pot demon
stra oriclnd că cea mnl 
mare parte dintre so
licitări slnt rezolvate 
In timp. Amintesc, de 
pildă, că cererea pen
tru ajutor excepțional 
a tovarilpilul G. Petre 
din comuna GăujanJ n 
primit aviz favorabil 
In clteva zile. Do ase-

POLI- 
ELEMENT 

IN

început, Marin Paras- 
chiv, secretarul consi
liului popular comu
nal, a Încărcat să ne 
prezinte situația rezol
vării cererilor Intr-o 
culoare roz :

— Cu rezolvarea ce
rerilor ? Stăm bine, 
bine de tot. Ultațl-vă 
In- registru : scrie că 
a" venit de-la Bucu
rești cererea pe 23 fe
bruarie Scrie. Scrie 
iot in registru că noi 
nm irimi® răspunsul in 
aceeași zf ? Scrie». 
Oare nu o -bine că 
slntem operativi sau 
poale nu mal înțeleg 
eu despre ce e vorba ?

Ne uităm In regis- 
tral de „intrări* și 
„ieșiri0. Ce șă vezi ? 
Cum spunea secreta
rul. așa scria. Toate 
ce-crllc păreau rezol
vate cu o operativitate 
ji conșllincîozilalo 
demne de toată lauda.

— Prin urmare. îl 
cererea de ajutor, ma
terial a lui Stan Dumi
tru — dăm noi la In- 
limplare un exemplu 
cunoscut din datele o- 
ficlulul — a fost re
zolvată operativ. Intr-o 
zi. două Ț-în registru 
serie că petiția a sosii 
de la1 București In 17. 
februarie și a fost so
luționată In, trei zile.

Gheornhe 
GRĂLRK

O ÎNTRECEREA IN 
CINSTEA CELEI DE-A 
XXV-A ANIVERSARI 
A REPUBLICII

© VIAȚA DE PARTID: 
A CULTIVA GiNDIREA 
ECONOMICA A CO
MUNIȘTILOR

© CONȘTIINȚA 
tiCA
DETERMINANT 
PROFILUL ACTIVIS 
TULUI CULTURAL

Tovarășul Nicolae Cenușescu, 
’președintele Consiliului de Swt al 
RepuBl leii Socialiste ÎR&nânla; *' a 
primii în -'auar Ade>IB- septembrie 
a.c. pe Sicii Bouna Ould Sl’di, care 
ș!-a prezentat scrisorile de acre-

lui . . .. ,
jllsle, România s-a ina;
reș’.l- 'tovarășul , Li™ 
vicepreședinte, al Conslliuiul de Mi
niștri, președintele părții române in 
Comisia mixtă romlno-lugoslavâ de 
colaborare economică. \

La toșko,. pe aeroportul Băneasa 
prcșadlntcîc Consiliului de Miniștri 
a fost ințlmplrtat de tovarășii Ilie 
Verde, prim-vlcepreședinte, nl Con
sulului da Mlnișlrl, cu soția. Vtrglî 
Trofln, Maxim Barghlanu. Florian 
Dftnălacl'.e. Janos ( Fazekas. Petro 
Lupu. Dumitru Popescu, Petre B’n- 
Jovicl. Cornel Burtică. Ion Ibnltfi, Va- 

(sile Patlllneț. Ion Pflțan. Ion Stănes- 
‘ cu. Mihai Marinescu, de miniștri șl 

alte persoane oficiale.
Au fost de față Bojidar Buktrmi-

culiv
adjunct al secretarului federal pen. 
tru afacerile 
ambasadorul 
reslL șî alte

Au fost-
României le
membrii ambasadei române și ai a- 
gențlel. economice.

Pe aeroport, o gardă mllilnră a 
prezentat onorul.

După, intonarea Imnurilor de stat 
ale celor două țări, președintele Con
siliului dn M’nlslrj și-a luat rămas 
bun, cordial de la gazde.

Ca urmare, recollalul acestei 
culîuri s-a ofecluat pe 29 la 
sulă din suprafața cultivată în 
cooperalivele agricole din ju
dețul Mehedinți, și 23 la sulă 
în cele din județele Dolj și Oil. 
Desigur/ , adtorilâ. condițiilor 
foarte diferite, datele nu pot 
fi comparate. Dar.Jnțrucîî cu
lesul porumbului ' se află incâ 
în »faza de Jnceput; se impune 
să‘ se treacă cu țoale forțele, 
cu toate mijloacele existente la 
recoltat, cu .prioritate pe tere- 
burils 
griului.

■ O atenției deoiebitâ trebuie 
acordată pregătirilor pentru 
însâmînțarea griului. Ar&lurilo 
pentru însomînfârile do loaninâ 
au fost ofoduate pa 54 la sulă 
din suprafață prevâzulâ în ca

re în structura producției. agri- operativele agricola și 70 la
cole. Plnâ ieri, 19- septembrie șută în LA-S. Jinînd seama do

volumul maro do lucrări, esle 
nevoie de ’ organizarea judi
cioasă-a muheii,'așifej înciț. g- 
tît recoltatul, transportul . și 
depozitarea-recoltei,'cit și pre
gătirea terenului și a semințe
lor să se efectueze la limp și 
în; cele mai ;bune condiții.

d'ture în calitate de ambasador 
tșsjrabrdlnar .șl,... plenipotențiar al 
Republicii Istamfce^faurltanla în 
țara noastră. (Cirvlntărllc rosti
te în pagina a Vlî-a).

Recoltarea porumbu
lui șl florli-sbaralui. 
intensificarea accstoi 
lucruri constituie preo- • 
cupArl dc primă ur- 
gonță pentru toți oa- '' 
menii muncii de la 
sate.. Am urmărit des-, 

' tășurareâ lucrărilor, la 
aceste importante ■ ciil-

■ tari ■’ in 'Judelui Pro- •
■ hovn. La dala de.. 13 

’■ i septembrie se mal afla
■ In cîmp circa S0 la 
tută din ’ recolta de 
fluarțarsearglul. Iar 
la bazele; de recepție 
nu au Intrat de-cll, țu- 
mătate din ranUtățlle 
de semințe prevăzute. 
Orlclt s-ar da vina pe 
timpul nefavorabil, o 
întindere atit de, ma
re nu ; este justiUcală, 
în cursul unul raid

Discuția a demnrni de la-lu
crurile durabile pe care' omul 
aspiră să , le facă Inlr-o , viață 
O casă, un edificiu de cultură, 
o conslruețle In general s-nu 
numărat din vitdenuna drept 
mărturii posibile peste ani, un 
tel de mesaje mnicrltile In pia
tră adresate generațiilor vil-

• toare. Tar de la lucrul trainic
• țl frumos plnâ la 'pasiune - nu-i
■ declt-un pas...

— Ce înseamnă pasiunea. In 
proiectare? — repetă In’.relra- 

' ren noastră arhitectul Bujor1.
Gheorghiu, directorul sectorului 
de proiectare-, al Ministerului 
Educației șl învSțămlniuiuL Pe 
9i:url : atașament față de luera- 

' rea încredințată. Investiție de 
capital profesional șl, In .egală 
măsură, sentimental. Clric! simt 
aceste calități la un arlilțeci, 
știu cft ceea ce va porni de la 
planșeta Iul va răspunde‘cerin
țelor de economicitate, funcțio
nalitate, modernitate.

Se npeleaiâ la argumente. ȘI, 
pentru nriilfecțl, 'argument în
seamnă o lucrare încheiată,, 
care s-a dovedit ulțlă. Firesc, 
numele autorilor slnt legnle de 
operă, de construcția finită, re
pere autentice âle allmel si

■ prestigiului elșilgat Tn ■" Imngl- 
narea unor forme șl ’volume 
inedite, In ■ comiieUțla -pentru

‘ funcționalitate; etjclențălțî poe
zia neașteptată'a ; lihlJlpr ’ care 
fac astfel' betonul, < sllcia șl oțe- '• 

Tul ' -să ■ vibreze.- Ih ; noL; Li
ceul do coregrafie poartă 
șemnfiHJraTp< rațe — nu ștln 
dacă șl In piatră,' cum Qr.fi. fi
resc rr't* arhitectului; Sebastian 
ălornru, ' Iar Tnstlluluî’pedago
gic din Suceava — lucrare 
premială — semnăturile arhl- 
tecțJlor Sandu Miclescu și Ma
rio SmighcLscIiI.

De față In conversație, arhi
tectul Sebastian Mor,tru adau
gă

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Gheorghe Maure-, care, 
Împreună cu tovarășa Elena Maurer, 
a făcut o vizită prietenească In Re
publica. Soctaîlsiâ Federativă Iu
goslavia? la , Invitația preșcdl 
Consiliului Executiv- Fedcn 
IL-S. tE; Iugoslavia, Gemal Biodici, 
s-a înapoiat marți după-amuiză In 
Capitală . .

împreună cu președintele Consfllu- 
dc Miniștri ai Republicii Socla-; 

înapoiat la Bucu- 
Emll Drăgănescu,;

a.c., porumbul, s-a recbllat’iînz 
proporția de 11 la aută din su
prafața cultivata îri'LAiS. ți 9; 
la sută în cooperativele agri
cole. Inlr-o serie de județe, or
ganele de partid și agricole au 
luat mâsun eficiente pentru ur- 
fjentarea culesului, transporta
ta -ți depozitarii porumbului.

ai/ ■ > A'i' * fl
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Muzeul din <1;

O SARCINĂ MAJORĂ A ORGANIZAȚIEI DE PARTIDmuzeu

Orizont citadin la Tg. Murei
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Sipăturile arheologice efec
tuate ta ultimii ani fa aprople- 
roa orașului Făgăraș — la Șoarș- 
Cuciulata, Cincu — au scos la 

"iveală numeroase vestigii ale 
trecutului Istoric al zonei : te
zaure monetare romane, obiecte 
de ceramică gelo-daclcc, unelte 
ele. Tuturor acestor mărturii 
Istorice 11 s-a găsit o expunere 
adecvată prin amenajarea — fa 
urma lucrărilor de restaurare 
— n unor săli, fa suprafață de 
1200 metri pătrațl, din lndnta 
Principală a cetății Făgăraș, ea 

|, însăți x-eștlgiu muzeal de sea-. 
mă al orașului. Cu alte cuvinte, 
muzeu... In muzeu. O inițiativă 
lăudabilă a organizatorilor tăi.

Iș,

I
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| sancționați

I
I s
I
Ido organele de miliție po dr 

murlle comunale ale Județul 
Vllcea. Din 620 conducta

I. . . . . . . . . . . . . . . . .
I
I
I
I
| Grăbiți tra

„Nu ne 
constituim
parte
civilă../4

Zntr-una din zile, tecfflle tur
natorie de fontă, debitare ți a- 
telierul de modelărie de la U- 
zina de autocamioane din Bra- 
țoo fi-au incetat brute activi
tatea din cauza întreruperii cu
rentului electric. Reluarea pro
ducției t-a făcut după o inter
venție care a duțat clteva ora, 
in curau! cărora s-au înregistrat 
pagube apreciabile. Ce se îniisn- 
platc ? Din neatenția lui, Ștefan 
Guțu de la I.C.IM. Brațoo ji 
a celor care trebuiau sd-l su
pravegheze, buldozerul condut 
da acesta a rupt cablul de ali
mentare a celor trei secții. 
Normal, organele de anchetă 
au solicitat uzinei stabilirea ] 
prejudiciului produs. Rătpuh- 
sui ? Pur/ți simplu stupefiant : 
„Uzina nu este prejudiciată, de
oarece orele de staționare au 

re- I 
Prejudiciul fiind astfel

ațiohare 
fosț recuperate In silele de 
pauț. F . ‘ ' ...
recuperat, uzina nu se cor.itl- I 
tute parte delta”. Un rdipum 
pe care, deocamdată, ne abți
nem îd-l calificăm. Așteptăm | 

califice, cu mijloacele 
te, forurile de resort.

Avem deplin temei afirmăm
că. ta momentul de față, glodurile, 
preocupările, acțiunile tuturor orga
nizațiilor do partid, ale comuniștilor 
șl celorlalți oameni b! muncii din 
Județul Hunedoara slnt subordo
nata unul obiectiv major, de covâr
șitoare Însemnătate : organizarea 
practică a activității fa vederea In-- 
faptulril sarcinilor ce decurg din pro
gramul t. elaborat de Conferința 
Naționala a partidului, realizarea cin
cinalului înainte de termen. Recenta 
vizită a tovarășului Nlcolae Ccaușescu 
fa județul nostru, Inlllnlrilo secreta
rului general al partidului cu acti
vul da partid nl 
Văii Jiului, cu 
cadre do condu
cere, cu masa 
largi de oameni 
ai muncii, Indica
țiile prețioase de 
deosebită Însem
nătate, primite 
cu acest prilej, 
constituie pentru 
organizația ju
dețeană do partid 
un puternic în
demn de a ridica 
pe o treaptă su 
perioară Intrea 
ga muncă di
partid, de a-
sporl eficacitatea, 
forța mobiliza
toare ta Îndepli
nirea politicii 
partidului.

Pornind do la 
premisa că toate 
acțiunile noastre 
trebuie subordo
nate îndeplinirii - 
obiectivelor eco
nomice, vlzlnd cu 
deosebire laturile 
calitative, dc eficiență, acordăm o a- 
lențlc specială formării si dezvoltării 
gindlrll economice a tuturor oame
nilor, îndeosebi a cadrelor de con
ducere, convinși fiind efi aceasta re
prezintă una din ..rezervele interne” 
alo perfecționării activității organe
lor și organizațiilor dc partid.

lata, remarcăm in multe or- 
pnrtld o justlflca- 

..j a atenției spre 
analizei comuniștilor,

i

Fără să diminuăm progresele În
registrate și fără a absolutiza o anu
mită-starei de > lucruri, este locul să ■ 
arătăm că încă destule organizații 
de partid și cadre de1- conducere a- . 
bordează cu Umiditate, parcă cu oa
recare „rezervă”. aspectele legate de 
ridicarea .eficienței, întregii, activități 

'economice.; De cele ■ mai multe ori. | 
ața cum ne-am convins.’cauza prin-- 
dpal’a a tratării cu jumătăți de mă
sură a analizei Îndeplinirii planului 
constă — g-o spunem deschis ■— in ; 
necunoașterea plrghUlor principale 
prin care ae ponte acționa concret

i Hunedoara : el și-ou propus să asi
gure ca flecare progres tehnic să 
albă o concludentă, reflectare In' re
zultatele economice. In creșterea 
eficienței activității,

Promovlnd fasemenen puncte de ve
dere judicioase, Insistăm ea adunările 
generale ale comuniștilor să devină 
nu numai o înaltă școală de educație 
comunistă, el, prin fetei cum slnt pre
gătite, prin obiectivele pe care si le 
propun, să Însemne șl o școală de 
formare a ginii Irll economice a oa
menilor, de cultivare a spiritului as
cuțit de bun gosDOdar. a intransi
genței față de orice oct de risipă,

lui tn care diferitele cadre trimise 
la reciclare sau . In alte forme de 
pregătire rambursează noile cunoș
tințe economice căpătate, felul cum 
aplică știința conducerii. j Slnt ' '
destule cazuri la unele unități apar
ținătoare Combinatului' de exploatare 
șl Industrializare a lemnului. Centra
lei minereurilor neferoase clin Deva 
sa.. cind oamenii cu studii supe
rioare șl medii tehnice, beneficiarii 
unor astfel de - Investiții morale șl 
mațerinle. mal „vegetează” prin bi
rouri. îndeplinesc funcții adminis
trative, manipulează feb de fel de 
hlrtll,

“ - x

VIAȚA DE PARTID

Cultivarea fa 
conștiința oame
nilor a unor în
datoriri sociale 

1 superioare; t lăr
girea ■ orizontalul 
lor de înțelegere 
și Interpretare ■ a 
fenomenelor eco
nomice nu repre
zintă un scop In 
sine .și nu. este wrr. inhl rar»i l w 1 '

Iată,
ganlzațil de i 
tă concentrare 
a supune i . _ ......_............. .
In adunările generate ’și plenarele 
organizațiilor de par.lld, probleme1 
legate de modul te care se îndepli
nesc sarcinile de plan, angajamentele 
luate In Întrecere. întîlnlm Insă, a- 
dosea, analize economice cu un pro
nunțat caracter tehnicist, adminis
trativ ; ele nereprczentlnd altceva de- 
c!t o aglomerare de cifre șl date ne-' 
convingătoare. Este edificator In a- 
ceastă privință cazul organizațiilor de 
partid de la I.F. Bala de Criș, Ate
lierul mecanic șl cariera I.LL. Brad. . 
întreprinderea ț.Normura” Slmerla, 
unele-șantiere de construcții ale
C.S.H.', ca sl, al altor organizații, 
eare-șl limitează analizele, te majo
ritatea cazurilor. Ia modul cum atat 
Îndepliniți Indicatorii cantitativi — 
producția globală șl marfă — gar- 
clnile calitative fiind trecute In mod 
cu totul ne justificat pe plan secun
dar. Mal auzim încă unele cadre do 
conducere : „Sarcina noastră este afi 
realizăm producția. Cit mai'multă 
producție !”. Cu ce cheltuieli. In 
ce condiții, cu ce consumuri de ma
terialo șl manoperă, cum 1 so asi
gură desfacerea 7 — cte cceste as
pecte se Îngrijesc mal puțin.

Asupra Indicatorilor economici, 
nanciarl.

Conferința Națională ne-a pus fa 
față un .program de muncă extrem 
de concret, lată indicația expresă a 
secretarului general t aJ partidului 
care a subliniat că îndeplinirea îna
inte de . termen a t dualului plan 
cincinal se cere a fl realizați, nu 
prta eforturi fizice suplimentare, d 
prlntr-o perfectă organizare a pro
ducției șl a muncii, prin desfășura-^ 
rea unei laborioase activități de con
cepție, prlntr-o valorificare supe- 

. rloară a .glndlril creatoare. Remar
căm cu satisfacție receptivitatea, 
reacția promptă a multor, organizații 
de partid șl cadre din—conducerea 
unităților economice față de accariă 
cerință. Au avut perfectă dreptate • 
acei tovarăși care la recenta adu
nare generală n reprezentanților sa- 

■larlațllor din Combinatul siderurgic 
Hunedoara au formulat cerința ca In
ginerii, tehnicienii să glndeaseă, să-șl 
„filtreze” măsurile ce le lan șl prin- 
tr-o optică dc economisit, Iar econo
miștii să facă eforturi de a ehlbzul șl - 
calcula stăplnlnd temeinic procesele 

1 tehnologice, condițiile concreta tn 
care se realizează producția. Formu- 
Itnd astfel dc protențll. de exigențe ’. 
pentru o matură’ gtadlre: țchnlco- 
economlcfl, este locul aă scoatem fa 
evidență măsura pe care șl-nu Im
pus-o 'comuniștii., specialiștii de la

de cheltuire „generoasă” a banilor 
statului, ni poporului.

Desigur, gindiren economică'nu'ce 
formează peste noapte ; ocejit pro
ces prei.upuna o muncă perseve
rentă, sistematicii. Judicioasă. Așa 
cum atestă activitatea organizațiilor 
de partid, a conducerilor tehnlco- 
economlce ale unor, unități 'Indus
triale — intre care? întreprinderea 
„Vidra” Orflșile, IJ.L. Petroșani ri 
ajtelc — mai slnt de înfruntat ba
raje ridicata de inerție, de menta
li ta tea- că ..așa am 
acum și a ieșrt bine1 
a închista cerințele 
tiparul unei ~ _________
dar perimnie rhzL“ țr ”■ - “■ *'

Fără îndoială, .Organizația jude
țeană de partid șl-a propus să;raUl: ! 
teze cu mal multă energie 
verență pentru f 
drămui toarc o oamenilor, 
a membrilor organelor .șl __  ___
de partid. între altele, cerem sllral- • 
tor organizațiilor de partid si exa- ' 
mineze profund, multilateral, In de
talii. aspectele pe care le ridică, de 
pildă, disciplina muncii șl a produc
ției, rigurozitatea cu caro este res
pectată disciplina tohnotogicfi, cum 
sint folosite șl întreținute capacități
le de producție, valorificate materjl- 
le ' prime și materialele, fructificata 
Inteligența; gindiren colectivă. Pe a- 
celași plan se pune și analiza tnodu-

un obiectiv 
moment. O ^ase
menea preocupa
re decurge rin 
mod nemijlocit 
din obligațiile pe 

' care , le avem 
■ pentru îndepli

nirea punct l cu 
- punct, prevedere 

cu prevederei a 
programului Con
ferinței Naționale 
a partidului. O 
dovadă conclu
dentă a .maturită
ții glndlrli econo
mice o repre- 

, zihtă atitudinea 
nouă, Înaintată, 

prin care colective Întregi Iși subor
donează activitatea nu scopului în
gust, loca), de moment, c! interesului 
general. Are In ueest sens o mare for
ță de convingere exemplul colectivu
lui de la laminorul da 630 mm de la 
C.S. Hunedoara care, propunlndu-șl 
6ă extindă la întreaga producție la
minarea la tolerante negative, con
tribuie substanțial la valorificarea 
supertoarâ a metalului, reducerea 
manoperei de prelucrare etc.

Așa cure se subliniază în cuvin- 
larea tovarășului N’lcolae Ceaușescu 
la CoMffitulrea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 7—8 septembrie a. i c_, 
rolul conducător al organizațiilor de 
partid trebuie sfi se manifeste In ca
pacitatea și priceperea, de a stabili 
măsuri șl ^cțlunl concrete pentru 
realizarea exemplară a șarcinHor ln 
toate domeniile; De aceea, eforturile 

.s noastre -sa. îndreaptă spre generalii. 
zarea ta muncă de partid a criteriu
lui rezultatelor practice, pentru a 
pune mal’ bine In evidență responsa
bilitățile ce revin fa contextul an
samblului, de .măsuri da. perfecțio
nare n muncii, de îmbunătățire 
continuă a metodologiei și stilului 
nostru de activitate, astfel ca ele Bă 
corespundă Integral mobilizatoarelor 
obiective stabilite de documentele 
Congresului al X-lea șl ale recen
tei Conferințe Naționale a parlidu-

Foto : S. CrLsilan

procedat plnă 
de tendlhța de 
nctunlltfițJi In 

experiențe bune ieri. li

șl perse- 
formarea judecății 
imeallor. îndeosebi 

activului

O O scrisoare de la CENTROCOOP aduce elemente 
noi la cauzele cunoscute care generează defecțiuni 
în rețeaua frigorifică a comerțului alimentar ® AȘ
TEPTĂM RĂSPUNSUL CELOR VIZAȚI.
Chior dacă, n-n citit cooperației de consum considerăm că Mlnls-

Legea cu privire 1a ' pentru dotarea unită- tarul Energiei Electrice 
activitatea de comerț ' țllor sale de desfacere va" trebui să slabllens- 
interior, votată In luna 
aprilie a anului in 
curs, cetățeanul — care 
beneficiază aproape 
zilnic de o serie de 
recente îmbunătățiri 
In aprovizionarea pie
țelor șl magazinelor — 
a înțeles, desigur, că

cu agregatele frigori
fice necesare conser
vării produselor peri
sabile. în prezent, re
țeaua ^comercială a 
cooperației de consum 
dispune de G 34M) agre
gate frigorifice, de 
peste BOOO frigidere șl 

s-a schimbat ceva In camere frigorifice. A- __ __ .,,________
această activitate eco- ceastă zestre „de frig” taja-Bucureștl gfi de- 

' ’ " cel mal nu poate fi Insă folo- pună toate- eforturile 
.... pentru îmbunătățirea

calitativă a automate
lor do protecție, aslgu- 
rind piesele de schimb 
necesare.

Adresăm, de aseme
nea, Ministerului In
dustriei Chimico ape
lul nostru de n acope
ri întregul necesar de 
ngent frigorific (clor- 
metil) pentru reduce
rea la maximum a pe
rioadelor de nefuncțio- 
narc a agregatelor fri
gorifice 
prezent de Imufidența 
acestuia.'

4 „Avem,', convingerea 
;■ că ’țezplvârea acestor 

pnfolcrne,‘va contribui, 
-măsură '-Impor

tantă, hlfitufl de efor- 
Jurlle lucrătorilor noș
tri din comerțul coo
peratist, ta mal buna 
aprovizionare a popu
lației cu mărfuri 
montare”.

Reproduclnd, ta ex- 
tenso, opiniile șl 
;geslllta formulate de 
un reprezentant auto
rizat ai CENTROCOOP, 
se înțelege că nu do
rim nicidecum să pu
nem punct discuției, 
întruclt problemele se- , 
slznta și abordata nu ' 
afectează numai re
țeaua frigorifică a 
CENTROCOOP, d In 
general utilajele șl 
agregatele de acest fel 
din comerțul alimen
tar, așteptăm șl alt® 
intervenții. Evident 
Insă că, ta primul rlnd, 
slnlcm gata să publi
căm răspunsurile celor 
vizați, Însoțita, bine
înțeles, de concluzii,și 
hotfiriri concrete care 
să nslgure In viitor o 
funcționare normală a 
Întregii rețele frigori
fice oln comprțul ali
mentar.

că, de urgență, măsuri 
adecvate pentru Înlă
turarea oscilațiilor 
(peste limitele admise) 
ale tensiunii din siste
mul de alimentaro cu 
energie ■electricii. în 
același timp este de 
așteptat ca Întreprin
derea ’ „Electroapnra-

homică/do i
larg; Interes.' , ■ . sită' eficient, .la capa-

Este Insă tot allt citatea ei maximă, d_n^ 
de .adevărat că măsu
rile eficiente pentru 
extinderea șl genera
lizarea folosirii unor 
mijloace tehnice mo
derne ta producerea, 
depozitarea, transpor
tul ..șl. desfacerea pro
duselor alimentare 
destinate consumului 
— măsuri Indicate cu 
deosebire de Legea 
comerțului Interior — 
se mal Iasă tacă aștep
tate..

Bineînțeles, o serie 
dlr^„.neajunsurile, ,n$a, 
'ihl-cblo' Jșl„ “â’u '„Șpr1- 
gta’uea,... tn ..Flșdlsclpll-, ‘ 

in‘“'lipsă’" de rte- 
“ponsâbliltSLte civică și 
profesională. Mâi stal. 
Insă — pe Ungă a- 
ceatea — șl cauze ce 
țin, spre exemplu, dc 
modul cum funcționea
ză utilajele, Instalațiilo 
și mijloacele de trans
port aflate tn dotarea ’ 
unităților economico 
respective, Mergtad pe 
firul ncestui aspect, Iți

torită unor greutăți 
de exploatare. Avem 
In vedere, ta primul 
rlnd, frecventele între
ruperi ta funcționarea 
agregatelor frlgorifico 
provocate de varlațllio 
mari de tensiune (pes
te1 limitele admise) din 
sistemul dc alimentare 
cu energie electrică, In 
primul semestru <al.n- 
cesiul an, de exemplu, 
s-au ars; din această 
cauză, peste 1100 au
tomate de proiecție, 
înlocuirea locafecUnd 
tot a li u-a 
frig. . Stat. Judefe pre
cum Ilfov.......  ’ '....
semestrul amfatlt«-au" 
ars'112 automate și o 
parte dintre motoaroia 
agregatelor respective ; 
in Nedmț — I'd auto
mate ; în Arad- — ftB ; 
ta Suceava — fffl -©tc.

■ La imobilizarea a- 
grcgalelor frigorifice 
contribuie, In egală 
măsură, șl calitatea respccuve. mcrgina pe glah& n automatelor de finii ncestui aspect, Fțl «ana a automatelor ce 

dai Ic^no scama că de
seori utilajele și agre
gatele. precum șl in
stalațiile frigorifice ■ 
nu funcționează loial 
sau parțial d!n pricina 

.modului defectuos cum 
stat întreținuta și re
parate.

Ajunși âlcl să inse
răm, In continuare, un 
Interesant punct de 
vedere asupra acestei 
probleme, po care o 
considerăm de strin
gentă actualitate. Au
tor tovarășul I. MI- 
REA, director general 
adjunct . fa CENTRO
COOP.

„în cadrul'mfijirilor 
de îmbunătățire ra a- 
provlzionăril popu
lației rurale cu măr
furi alimentare bo

‘iijideitJir

nocive
□ii-

-au

§11-

cauze s-ou desprins rin-

zd-I ‘ .. 
decvatc, trovocate In

igrMttlc do

(Urmare din pag. I)
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. de douS. 
expediere

le: 
e fnls.

eu, d 
nostru

patrlo- 
locall- 
lașl —

vo- 
pa- 
ml-

el ți netele decx 
lor. Șl ? ’' -Stupoa-

in 
ocupă' țl

V. Boioțanu ’

Ștefan DINICA 
corespondentul 
,^dnîeiiB

; [ ’! ■ ’ • -

:—5.—. — — - de 
toamnă, continuă și 
întrecerea pentru moi 

1 • gospodărire a

au amenajat 120 hec
tare apa ții verzi noi șl 

Pechea au Întreținui posta

plantat 'Irlotlc'e realizate In

Îngră
șăminte *

- f

La cooperativa agricolă din 
Comfinlța, județul Olt, t 
Împrăștiat îngrășăminte chimice 
pentru fertilizarea solului. Azo
tatul, de amoniu n-a fost Insă 
administrat numai pe suprafe
țele ce urmau să fie insfimln- 
țate cu griu, cl și pe o porțiu
ne dc teren cu iarbă. Vas! ic 
Stanciu, care se afla cu niște 
animale ta păscut, n-a avut de 
unde să știe că iarba esîc,tra
tată I. 4 vaci din turmă, care 
consumaseră Iarbă cu azotat de 
amoniu, s-au Intoxicai șl au 
murit Atenție, deci, 1a folosl-s 
rea îngrășămintelor chimice.

620 con 
trolați, 308

Știm, ta general, cum se des
fășoară circulația autovehicule
lor pe șoselele naționale șl pe 
prlndpalele artere din localități. 

,'e se Intimplă insă pe drumu
rile secundare, pe care conducă
torii auto slnt, dc regulă, pro
priii lor controlori ta materia de 
circulație ? Iată rezultatul unul 
eondaj întreprins zilele trecute 
do organele de miliție po dru- ' - ■ ■ llu!

................. . tari 
auto, 167 au fost sancționați 
pentru încălcarea gravă a regu
lilor de circulație. Unui număr 
de 21 de șoferi 11 s-a ridicat 
permisul de conducere al auto
vehiculelor, Iar alți 120 au fost 
avertizați pentru depășiri .nere
gulamentare, viteză peste li
mita admisă ori transport de 
persoaho fără forme legale. 
Cum se vede, suficiente motive 
pentru ca și pe drumurile se-

■ cundare sfi se acorde... priorita
tea necesară normelor da cir
culație.

tamentul!
Policlinicile din Vdlenii

Munte și Clmpino au fost !n- 
zeriratc dc mal mu'fa preme 
cu doud modeme aparate diag- 
nomax (ROhtgen). Aceasta n-a 
schimbat lina deloc «istemul 
de canvulfafii practicat la servi
ciile lor de jpeclalltate. Pentru 
că aparatele stau nefolosite. 
Pentru unul dintre ele. Consi
liul popular oră-cnesc Clmpina 
nu a rau-IîTncâ să asigure spaș 
(iul In care or urma să fiinc- 

'tlonczc iar pentru celălalt,
I.R.E. Ploieitl n-a executat, ia 
Vălenii dc Munte, inztafafla e- 
lectrlcă. Evident, o anomalie 
generată de o acută negli‘enti. 
Un diagnostic pe care nimeni 
ti-l psate pune la îndoială. Sin- 
urul lucru car® ne miră este 
e ce intlrzlă... tratamentul ?

Rubricâ redaclotâ do • 
Dumitru HRC'OB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteli”

Aurel - BULGĂREA 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara 
al P.C.K.

SECVENȚE
EDILITARE

In municipiul Alba 
lulla se construiesc nu
meroase apartamente, 
spații comerciale și de 
prestații pentru popu
lație, se fac diverse 
dotări cullurai-soclale. 
Un modern cartier — 
„Orașul cel nou”, cum 
11 denumesc cu mln- 
drio localnicii —.situat 
pe Platoul Romanilor, 
In vecinătatea cetății 
medievale șl a celor
lalte vestigii Istorice 
ale Albei, Iți schimbă 
Înfățișarea de la un 
an la altul In acest 
an se vor da In folo
sință peste 800 de a- 
pnrtamente ; majori
tatea acestora se con
struiesc de o parte și 
do alta n Bulevardului 
Transilvani ol, arteră 
modernă care In urmă 
cu doi ani figura doar 
po planșeta prolectân- 
țllor de la Institute!, 
Județean de proiectări. 
Pe noul bulevard s-au

dat în folosință mal 
multa unități comer- 
ctalc șl de-prestații de, 
servicii, tar alteia slnt 
In -construcție. Acest 
vad comecctal, ta con
tinuă extindere, aslgu- 

-ră aprovizionarea mlL< 
lor de , locuitori al 
cvarialuluJ. Da aseme
nea, pe Platoul Ro
manilor s-au construit: 
o școală, cu 20 de săli 
de clasă, o sală de 
gimnastică, o creșă cu 
100 de locuri. Intr-un 
stadiu avansat de exe
cuție &e află un mo
dem spital cu 703 de 
tocuri și o pofiriinlcfi.

Prefacerile înnoitoa
re .stat, vizibile ții' Îrî 
orașul vechi": de ..au
rind, ta apropierea gă
rii feroviare s-a ■ dăt 
In folosință o‘ oulognră 
care poate servi 8 000 
de călători zilnic. In 
urmă cu cita va, fard 
șl-nu început? activita
tea un magazin pentru 
confecții, un autoscr-

vice etc. Pentru edllM 
locali această toamnă 
se arași bogată : se 
vor da In folosință un 
hotel turistic ta centrul 
orașului, un llăeu eco
nomic pontau coopera
ția de'.consum și se va 
conecta la rețeaua mu
nicipiului, cu nouă luni 
mal devreme, o 
sursă
tern cu apă potabM- 
Ăceastâ din unita re
prezintă o realizare 
importantă la cure 
și-au adus contribuția 
mii de tineri organi
zați intr-un „șantier al 
tineretului”.

La aceste secvențe e- 
dilltare adăugăm exe
cuția unul caria! co
lector” șl a unei stații 
de epurare, pavarea u- 
nor străzi pe o supra
față do 2000® mp, Im- 
busiâiățlrea ilumtnntu- 
lui public In zona cen
trală, a‘municipiului.

pentru aUmen-

Din noul peisaj al Vasluiului i Hotelul „Racova”, recent dat 
pune la dispozijia drumejilor. 154 de locuri 

‘ ‘ Foto;

în folosin)&,

protecție, produse de 
fabrica „Elcctroapara- 
taj" din București, caro 
nu slnt In măsură să 
asigure o protecție si
gură a instalațiilor e- 
leclrice. Mari greutăți 
lntlmplnăm șl datorită 
slabei preocupări n fa
bricii „Eleciroaparataj" 
pentru asigurarea pie
selor de schimb nece
sara Întreținerii șl re
parării automatelor

■ de. protecție. Naavlnd 
piesa de schimb, sln- 
tem nevoii! să înlo
cuim de flecare dată 
întregul automat pen
tru o singură defec
țiune.

Tinted seama de ur- j 
mările ce le ore defec
tarea aparaturii frigo
rifice,, In procesul □- 
provizlonăril populației

înscriu ș! eforturile cu mărfuri allmontarc, G. M.
v • J

H S O E3 @ 0 El 0 @
ră birocratică nu dăm nicăieri de ur
mele actelor.

înLf-un minut de slnceritata, .se
cretarul consiliului popular ne re
zervă Insă>o ultirrtâ surpriză. . '

— Dc fapt, să știți efi In comuna 
noastră colectivul' dc autoritate' tu
telară (alcătuit din 15 oameni — h.a.) 
e ca ți Inexistent. No! nu, mergem 
cu , toțiI la domiciliul = solicitantului 
cum prevăd instrucțiunile, nu ceree- 
,lăm cererea la fața locului... ■ ,

— Atunci cum holărițl dacă cererea

tor soclnl.1 tn două zile, oficiul 
spectBlltate din Direcția județeană 
penLru problemele muncii șl ocroti
rii sociale trimite rezumatul cererii 
conciliului popular, local. Iată, pe 
scurt, răspunsul (înregistrat in 
dftinrul consiliului popular): .„Soll- 
citanlul poale primi un ajutor pen
tru că nu are alt venit, dar nre„. a- 
juior social 1“ Alt.caz: colectivul de 
sprijin , pentru autoritatea tutelara 
din comuna Valea Măcrlșulul Întoc
mește — la cerere -- un dosar (nc-

râ aceste
gure po parcursul însemnărilor noas- 
t.-e.

în primul rlnd, e de semnalat dra
mul greoi și întortocheat al cereriit 
solicitantul o 'trimită oficiului din 
București, oficiul o trimite comunei, 
comuna-o retrimite din nou oficiului 
șl abia pe urmă oficiul o soluționea
ză (directorul Dlrcfțiel pentru pro
blemele muncii ne-a Informat insă 
că specialiștii din admLnlstrațlc se 

, glndesc ia simplificarea acestui sis
tem): in multe comune colectivul 
pentru autoritatea, tutelară și asis
tenți socială este dezorganizat, Inac
tiv; unii dintre funcționarii consili
ilor populare ignoră prevederile le
gale, normele după, care trebuie re
zolvate cererile. Referindu-so ia a- 
ceastfi ultimă cauză, oamenii legii pe 
care l-om consultat, specialiști fa 
administrația do stat, au In esență 
opinii asemănătoare. lată-le redute ' 
sintetic. Privind ‘ prin prisma legii, 
nrbilrnriul nu este admisibil sub 
nici o formă ta sfera relațiilor, din
tre cetățean și funcționar. Acesta din 
urmă nu poale face el ce vrea cu o 
cerere, nu are dreptul de n hotfiri 
soarta ei cum crede dc cuviință, cl 
este dator să respecte necondiționat 
normele șl dispozițiile legale.

A maî rămas de răspuns la o sin
gură întrebare: ce măsuri vor trebui 
luate pentru.soluționarea tuturor ce
rerilor fa termenele Jegale 7 Va tre
bui, fără îndoială, simplificat cir
cuitul lor și dinamizate colcctiveie 
de autoritate tutelarii. în privința 
funcționarilor birocratizați, incorect!; 
care tfi-ăgănează lucrurile șl reduc 
publicul la o simplă Justificare a 
existenței postului pe cnre-1 dețin 
(ci puși In realitate să servească co
lectivi taica), forurile Ierarhice din 
administrația de stat au dreptul șl 
datoria să-l sancționeze drastic — 
moral șl material — conform norme- 
lor ta vigoare. Pentru că. fa condiți
ile In care grija față de om și do 
problemele sale constituie un coman
dament suprem al societății noastre 
socialiste, este limpede că sufletele 
de hlrtie n-au ce căuta In tasUtuțllle

— Da, așa este, old o zl mnl mult I 
Controlăm nu munol registrul, de 

li?;lhlrarl“-„lețlrr ' 
„IMKllere, claia
■re ■ Data citită In registru nu cores

pundea nici pe lilepairtd cu tlnta reală 
a expedierii actelor în razul nostru 
decalajul era db 13 de zile,! -

— Vreo ■ greșeală, vreo hepotriylrâ 
— zise moale secretarul. t y

— Să mal încercăm, Propunem noi 
tovarășul Rerre An- 

. Județene 
ți osigu-

(eram însoțit dd.tovarâsu 
drel,- directorul Direcției, 
pentru problemele mundl'

’■ rări sociale — Ilfov), 
Am maj încercai, O dată.

"“ de trei ori... Datele de
• consemnate de >regigtru erau cu to

tul altele dedt ,celc, la care* fuseseră 
expediate cu adevărat răspunsurile

■ la cereri. Decalajul : zile, saplfimlnl, 
luni. Facem o primă observa!"

— Registrul întocmit de dv. 
Fals In acta publice.

— Păi,'..' Nu l-am întocmit 
Gh. Dorobanțu, funcționarul 
principal, președintele colectivului 
pentru autoritatea tutelară și -asis
tență socială.

Vine Gh. Dorobanțu pa care-1 În
trebăm foarte direct :

— Do ce ați mistificat datele ac
telor ?

în Întrecerea 
tlcă inițiată In 
tftțlle județului _____ ,, r ^nvt.
cn răspuns la chema-1 mp străzi ți trotuare, 
rea lansată de Județul 
Hunedoara și dc locui
torii comunei T ' 
— bc obțin zilnic suc
cese.de seamă In în
frumusețarea șl buna 
gospotlărire a tuturor 
localităților.

S-au executat, prin
tre altele, lucrări de 
amenajare a străzilor 
pe o suprafață de 
141 080 mp ; construc
ții de trotuare insu- 
mlnd 133 430 mp ; Ini- ______ _____ _
bunătațlrl șl reparații Înfrumusețare ți gos- concomitent ... 
■ - B - porlfirire a orașului In 'arările agricole

Inși. care au amenajat 
4 200 mp trotuare noi 
țl âu reparat 1121W

nîsel, Dumitru ăîora- 
ru, Ion Fodor, „Mllrai 
lJolhnn, Mlhai Arțdro- 
nlc șl'’alUl. Aici 
Iparea fou nd lor 
triotice este de 7 
lîoano lei. ‘

Prlrțțre comunele cu 
celfomal bune rezul
tate In- Întrecerea pen- 

' tru cea ;mal frumoasă 
r„._ localitate se numără

I 000 hectare de "zone Gorban, cu lucrări pa-

410 400 nrborl ș'i . orr 
buștl ornamentali. Va
loric, angajamentul de 
25 milioane lei luat fa 
întrecere a fost depă
șit cu 23 milioane lei. 
Un loc de frunte 
întrecere . . ........... ........
populația orașului Ftaj- seacă Schitu Duca, 
cnnl, caro a ren Uzat BelceșU, Stolnlccnl șl 
voluntar lucrări Se altele^Așadar, la sate,

l CU lll-

valoare do 1 8Î8TO0 
Ici, Movllenî cu 
1 431 700 lei, Poprlcani 
cu 210® IN®, Ruglnoa- 
M cu 1 743 4®). precum 
șl ■Volneștl, Mlrceștl, 
Podul Ilonlel, Valea

de drumuri ta lungl-
mo de 2S7 km ; s-au valoare do lT mlIioa- 
planlal 820 OO arbori și ne Iei, ■ față de 3 ml- 
arbuști, E9 5tm garduri lloana lei angajament buna • 
vil ; s-nu construit dl- Inițial și 7 milioane satelor, 
guri pe o lungime dc lei angajament supli- 
165 km etc. .

în fruntea acestor 
acțiuni se găsesc ce
tățenii

mentor. La Hlrlfit: s-au 
evidențiat In mod 
deosebit deputății Ion 

municipiului Grlgorlu, Gheorghe O- '

Manoîe 
CORCACI 
corespondentul 

’ „Sdriteii®

trebuie rezolvată favorabil sau nu ? 
— Dacă.nu-1 runoașiem pe petiție- . 

nar din vedere, 11 trimitem vorbă șa 
vină ta consiliu. îl legitimăm, 

•ca sfi vedem dacă e el ori nu. 11 In- 
Păta. E clar do ce. Nu vă dațl trebfim dc ce a făcut rererea |L„ 

gala. Eu, împreună*cu alți vreo dot
trel. semnăm referatul Și trimitem 
hlrt.'a cu părerea noastră la . Bucu
rești.

în-urma aceste! ..confesiuni”, sin
gura Întrebare, ta care așteptăm un 
răspuns, ar fi următoarea : ce sanc
țiuni pot fi date funcționarilor rare 

sollcltanțllor, rare Ignarii însuși de
cretul cu privire In primirea, anall- 
sa ?! «oluțlonarea petițiilor ?

în mod cu totul, regretabil, cazu
rile de abatere da la normelesfa vi
goare, annlizslo.de noi. le-am regăsit 
intr-o formă sau alta șl In alte loca
lități. Dc pildă : A. pragnea. din co
muna Valea Argovci, solicita un aju-

seama 7 Ca să părem mnl opera
tivi». ■ :

Luăm, la Inllmplare, o altă cerere 
(pentru ajutor social, semnată de’Gh. 
Foca). Controlăm in registre. In do
sare... Rezoluția colectivului de asis
tență soctolă — nicăieri. j

— Unde slnt actele, unde putem . ___ ________ ___
găsi aprecierile colectivului do spri- ' falsifică actele, rare pierd cererile 
JIn pentru'autoritatea tutelara? II în
trebăm pe Gh. Dorobanțu.

— Nu pot să știu. S-o fi rătăcit.
Căutăm alto acte, alte răspunsuri 

la eerert Nu le găsim nicăieri.
— Sfi căutăm fa registru, Încearcă 

o Ieșire secretarul, sfi eăutAm Ini do
garul cu referate, să căutăm ln„. 
. Căutăm, dar ta această tacurcătu-

cesar. autorităților competente) pen
tru creșterea și educarea minorului 
Ion Petcu. Ira referatul anchetei ro- 
riole este atașat un certificat medi
cal fals din cure reiese efi solicitan
tul ar fi perfect sănătos. Dar fală că 
ta puțin timp,'același colectiv revi
ne șl trimite pentru dosarul lui Ion 
Petcu alt certificat medical d!n care 
rezultă — culmea 1 — că respectivul 
este bolnav de.„ 5 ani. Ai pur șl sim
plu senzația că o parte dintre funcți
onarii caro întocmesc nete șl dau 
răspunsuri ta solicitările publicului. 
Înainte do a lua tocul ta mină să 
torte, se leagă bine cu o basma nea
gră la ochi.

Firește, cazuistica ar putea fi în
tinsă pe mal multe pagini. Ne oprim 
insă aici cu Intenția de a arunca un 
con de lumină.asupra cauzelor care 
generează asemenea abateri de la 
normele ta vigoare, de la etica ci
vică și profesională a funcționarului _ _____ „
public, cu toata că intr-o burta ntasu- publica,

succese.de
annlizslo.de
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întreprinderile Industriale din Jude

Vaslui. în toate secțiile fabricii de rul-

Crcvodfa, Fabrica do zahăr Giurgiu,

condiționat

ÎNALTA tehnicitate la utilajele
PRIN AUTODOTARE

De cind I. C. A. Z.

rimeaza cu necaz

RECORDURI ALE TEXTILIȘTILOR DIN BUHUȘI

De la Drăgășani

la Drăgășani... fără

ocolul Pămintului

Aspect de pe șantierul de extindere a Uzinei de fibre sintetice lași

(Urmare din pag.-I)

făclnd ultimele 
unuia de 30 GP‘înregistrat

adevărate recorduri Ia

marc
evitarea

Ih țară , determină

renrnplasarea serviciilor administrative au 
spațiul necesar pentru o nouă secție de 
care produce anual confecții In valoare de

In producția industria
lă se renunță In tota
litate la importul unor 
astfel de materiale. A- 
ceeașl Întreprindere a 
realizat și un sortiment 
de carton flexibil de

Fenomenul are loc chiar In con
dițiile in care, sesizând influențele 
negative pe care le are asimilarea 
in asalt a noilor produse, Încă in 
urmă cu mai bine de 3 uni. Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 

pentru 
exagerate a 

asimilare in ultima 
-- și aceasta, prin-

miercuri 20 septembrie 1972

„Rulmentul" Brașov. 
Uzina de utilaj chimic 
Făgăraș șl. altele.

■n plasarea unor utl- 
IlsponibH in care au fost 
jțll pentru o capacitate 
producție de circa 25 003 

și produse din sir mă.
bune In această direcție au obținut

turi, 3®0 t făină ș.a.
1 obținerea acesior 

colectivele întreprinderilor

Dar ăsta, 
toamna, 

clnd e culesul viilor. 
Ce legătură are asta 
cu -staționarea Ircpu- 
"nr care., twh țrjjut.

lui aproape... 7 mi
lioane lei. Și nici mă
car nu este vorba de 
oglinzi fermecate, ci 
de unele obișnuite, în 
cure ar trebui să sp 
privească- mai dea cel 
do la fabrica buzoîană.

mare la 
Probele

BACAU (Corespon
dentul
Gh. Ilattă).
din Buhuși, autori ’ ai 
'inițiativei „Calitatea 
producției — o proble
mă . de demnitate și 
patriotism^, înscriu zil
nic pa graficul întrece
rii succese remarca
bile., Ilotăriți l să rea
lizeze sarcinile ce le 
revin pentru a realiza 
actualul cincinal înain
te de termen,’ filatorii 
au stabilit noi parame
tri tehnologici' la ate-

rjl prime Indigene ș 
este caracterizat prin- 
tr-o rezistență deo
sebit de 
Intemperii.
mecanice șt termice nu 
arătat că atit umidi
tatea cit șl tempera-

mențl blriădene se acționează susținut pentru 
reducerea consumurilor de metal. în atelierul, de 
turnătorie, do pildă, unda există posibilități mari 
de economisire a metalului, Inițiativele sini nu
meroase. Maistrul 
atelierului, ajutat 

inovs

țul Ilfov au realizat, cu II zile mal devreme, 
sarcinile de plan pe nouă luni ale anului 1972, 
la principal'! Indicatori.' Sin*, create eondlțli ca 
plnă la sflrșltul hanii septembrie să se realizeze 
peste prevederile planului o producț le-marfă in
dustrială de circa IM milioane lei și o producție 
globală Industrials de 115 milioane lei. Această 
depășire se va concretiza in realizarea peste pre- 
vederHe planului a unul imp&rtant volum de pro
duse, dintre care : o motonavă de 5 0®0 tone, circa 
1 230 mc prefabricate din beton armat, 00 tone 
vată medicinală, 120 t brinzeti

O contribuție deosebită In 
realizări ou adus-o < ’ ’’ ____ ,____ .
de la Șantierul naval Olierdța. fabricile de nutre
țuri combinate Crovedta, Oltenița șl Giurgiu, 
„Avricafa" C _
Î.I.L. Oltenița, întreprinderea de morăril și pa
nificație București.

de mobilizatoare pe 
llnln dezvoltării șl di
versificării producției : 
uzina de tractoare șl 
uzina de autocamioa
ne. Constructorii da 
tractoare au reall- 
rat „lns<ișcest .Jjjțer- 
vnl, cu forțe proprii, 
un număr de 140 mar 

■fini șT ugregate tn va
loare de . aproape 30 

'milioane IeL •Utilajele- 
destinate secloarelo- 
calde, ca mașina do 
format, mașina de îm
puțeai miezuri,

Pentru colectivul nostru este o deosebită mlndrie — 
spunea Inginerul șef ul uzinei „Timpuri noi". toi’. 
Viorel Badea — că toate produsele executate do uzină 
slnt rodul gindlrli tehnice proprii, a oamenilor uzinoL 

într-adevăr. Numai In ultimele luni s-a trecut aici 
la asimilarea unei familii do clcctrocompresoare.’ in 
număr de 7, de la 230 litri pe minut plnă la 2 000 
litri pe mlnuL PInă acum aui intrat in producția do 
serie compresonrcle mici, de 230 1/ralnut. Do aseme
nea, s-n hotărlt să se treacă in producție de serie 
mare o nouă familie de motoare Diesel, cu» capacitate 
de la 3 CP plnă la 120 CP. Folosirea unor piese de la 
motoare de tractor ce se produc ’ fi' , fififi„fififi 
ca aceste produse să corespundă unor parametri’ su
periori, de. calitate.

Noile produse capătă primele dimensiuni materialo 
In atelierul do prototipuri. Eleclrorâmpresorulul de 
350 lltri/mlnut (prototip), caro așteaptă să intre in pro
ducție de serie. I se fac ultimele verificări de către 

■maistrul Aureliu Popa $1 mecanicul Cornel Nedelcu 
(foto 1).

Șl din atelierul de prototipuri, nu de- mult _a pă
șit" in producția de serie electrocompresorul de 
230 iitri/mlnut în atelierul de montaj compresoare 
mici șeful de echipă Petre Căiță ,și lăcătușii me
canici Gheorghe Mlhalache si Ion Constantin (foto 2) 
„dau. vioță" noilor electrocomp^esonre.

Pentru că aici, in secțiile de producție, prototipul se 
multiplică in zeci de exemplare, odată cu începerea 
fabricației7 de serie. Iată po muncitorii Aurelian Ciu
percă, Ion Ghiulea șl Cornellu Nlță 
retușuri unui motor Diesel de 12 CP, 
șl unui electrocompresor (foto 3).

analiza unele neajunsuri mn- 
complexă sl 

....._____ ____modernizare
■ producției, nu vom diminua ci
turi de puțin aceste incontestabila 
succese, ci vom pune In evidență 
noi posibilități menite să ne
tezească drumul înnoirii tehnice 
generale. Fiindcă nu pretutindeni 
asimilarea produselor noi se desfă
șoară in ritmul dorii.

Ne oprim. In cele ce urmează, 
din complexa problematică a În
noirii șl modernizării producției. 
Ia două aspecte principale. în pri
mul rlnd se constată — fie din 
cauza dozării ncraționale a . efortu
rilor de concepția de-a -lungul n- 
nulul, fie datorită pregătirii neco- 
rcispunzătoare a condițiilor tehnice 
șl organizatorice — o tendință de 
amlnare, de aglomerare a sarrinl-

timpul nu este pre
țuit cum se cuvine. 
La cooperativa agrico
lă Șlma. bunăoară, in 
loc să. se lasă la mun
că. oamenii au stat 
degeaba, pentru că 
conducătorii lor — In- 

ț-u] șef. nreședln-

cea arătată de Ing. 
Mihai Nicotau. direc
tor adjunct nl direc
ției 
ne :
mir

iutii cu o maro lntir- 
ziero in raport cu gra
ficele întocmite [șl 
reactualizate la cere
rea constructorului, cu 
ocazia fiecărei analize 
?i„. rcanallze. în pre
zent slnt de executat 
o scrie de lucrări fără 
de care nu se poate 
concepe Intrarea [in 
funcțiune a F.N.C.- 
ulul. în a doua parte 
a lunii august n.c. > a 
foit convocată o comi
sie da recepție, dar in 
ziua ■ respectivă, nu s-a 
prezentat nimeni din 

conducerii
teste

le, crea- 
din lorii de modele nu 

îmbogățit colecția fa
bricii cu 28 articole noi 
In peste 500 de desene 
51 culori. Rezultatele 
tuturor eforturilor de
puse In această între
prindere se concreti
zează In cel aproape 
36 GM mp țesături și 
49 000 kg fire date 
peste plan de la înce
putul -. ■ anului șl piuă

Există sufldeiîîe 
motive să credem că 
Inginerului timișo
rean Dan Tcodores- 
cu 11 place nespus do 
mult carnea do pasă
re. Șl ce-i cu asta ? 
— vor zice tbțl- cel 
care nu ee dau Înlă
turi de ta un pui ru
menit, stropit cu muj
dei șl, eventual, udat 
cu un vin bun. Apa
rent, Intr-adevăr, nu-1 
nimic 8 deosebit. Nu
mai . că în afară de 
gustul și alegerea co
mune, inginerul ti
mișorean are ceva in 
piua; care de altfel 
ne-a și Îndemnat să 
scriem despre ,eL Re
cent' uzina „Electro
motori’ din ■ Timișoara 
a asimilat o instalație 
do climatizare a ha
lelor pentru creșterea 
Industrială a păsărilor

partea _
£G.A.Z.-Bucureștl. Do 
precizat că unitatea a- 
nilnlilă ar fi trebiiit 
să producă din Iulie, 
a.c. plnă la sflrșițul 
acestui an 30 OT0 tone 
do furaja combinate. 
In lipsa acestora, 
I.A.S.-Av!coJa Titu șl 
Găcști slnt nevoite să 
se aprovizioneze cu 
furaje combinate de ta 
distanțe foarte mari, 
de GO—180 tan.

Unii beneficiari spun, 
mal In glumă, mal: In 
serios, că au găsit 
explicația lucnirUqr s 
I.CA.& rimează țctr 
necaz. Nu există insă 
și niște foruri de re
sort mai_. nepoallce 1

La Titu, județul 
Dîmbovița, se află la 
construcție o fabrică 
do nutrețuri combinate 
cu o capacitate finală 
de 140 C®9 tone anual 
Acest obiectiv econo
mic este Indispensabil 
funcționării normale o 
complexelor de tip 
Industrial pentru creș
terea păsărilor. F.N.C.- 
ul Titu trebuia să in
tre In funcțiune ta 30 
iunie ac. Dar plnă In 
prezent nu produce ni
mic altceva' declt ne
cazuri beneficlnrilor 
care așteaptă nutrețuri 
combinate. Numai în
treprinderea de con
strucții ăgro-zootehnl- 
ce București (I.C.A.Z.) 
rin, se grăbește. Deși 
Întreaga documentație 
de execuție a fost pre
dată 1 constructorului 
încă din ' finul 1070, 
lucrările de organizare 
a șantierului, Începute 
cu 3 luni InUrzlere, 
nu continuat plnă in 
luna nrtai 1071. Este 
adevărat, paralel cu 
organizarea de șantier, 
cu fost începute și lu
crările de bază : săpă
turi pentru ■ fundații, 
siștematirare pe verti
cală etc. Dar toate o- 
pera {lunile s-nu efec-

pql, pentru că n'cl oJ 
glinzHe pe care le pri
mește — așa cum le 
primește —- nu slnt de 
același tip cu cele în
scrise In contractele 
încheiata. ’Astfel. In 
loc să i se livreze 
oglinzi tip .Sallgni, 
c.i un preț de IJO 
lei mp, unității bucu- 
rcștene i ee livrea
ză oglinzi din- cris
tal eu un preț de 
trei ori mai mare. 
Așa Etlnd lucrurile, 
combinatul bucureș- 
taan sd vede . obligat 
să cheltuiască In plita 
plnă 1a sflrșițul, anu
lui aproape... 7

principal Nicolae Hainea, șeful 
de dțlva colaboratori, este au

torul a 12 inovații aplicate in producție, majorita
tea lor vlzlnd tocmai «economiile de metal. Tur
narea bubelor de alamă fără conici late, modifi
carea unul dispozitiv de turnare, alte măsuri teb- 
nico-organlzatorlce, precum mărirea capacității 
cuptorului O.K.FJ. — toate au adus economii în
semnate fabricii, rifrindu-se ta peste 1 milion lei. 
A 13-a inovație, acum In stadiul de omologare — 
„Oală do compensare cu fund aplicat" — va a- 
duce economii anuale do peste 3®0 (MX) IeL O nltâ 
idee — inovația cu nr. 14, In curs de experi
mentare : extragerea din zgură a lamei. Autor : 
același maistru principal Ralnea șl muncitorii 
Ștefan Grecia și Gheorghe Puftea. Economia <1- 
nuală ce se va realiza, in unu apllcflrii acestei 
soluții, este estimata la peste 1 milion Ici.

vltâtea unităților a- 
grlcole. Si. tolusl. bo 
mențin numeroase ca
zuri de pierdere a 
timpului, are ' i

agricole Județe- 
plerdcrea de se-

Un colectiv de spe
cialiști de ta fabrica de 
hirHe „Comuna din 
Paris", de ta Piatra 
Neamț, a realizat, pen
tru prima dată In țară, 
un sortiment de carton 
dur, vlntllzat, destinat ------, ,—
industriei de automo- turtle- ridicate nu reu- mare rezistență, destl- 
blle. Noul sortiment să-l deformeze, nat Industriei de ple
cate obținut din mate- Prin Introducerea lui Iărie și intălțâmlnte.

BRAȘOV (Corespon
dentul „Scinteil", N. 
Morânu). De ta înce
putul anului. In Jude
țul Brașov s-au execu
tat prin nutodotare cir
ca 728 mașini, instala
ții șl agrega ta,) In. .va
loare de peste OT mili
oane IeL .Aproape, §ox 
la sută din<acea3tâ 'șu-l‘ 
mă reprezintă valoarea 
economiilor de valută. 
Pe primele locuri «e 
situează rele, două 
mari uzine1 ■ construc
toare de mașini din pușcat miezuri, agre-
Brașov. In fața cărora gatul C.I.F. șl altele,
stau sarcini deosebit «e caracterizează prln-

în general, w știe: 
contractele ccorio-, 
mice odată semna
te trebuie să fio cu 
rigurozitate respecta
te. Cu toate acestea, 
go pare că ta Fabrica 
do geamuri din Bu
zău nu s-a auzit Încă 
de o asenlenea obli
gație ; sau dacă s-a 
aurit, atunci se încal
că cu bunii știință. 
Oricum. Indiferent 
care slnt motivele, 
firoducțln Combinatu- 
ul de Industrializare 

a lemnului Pipera din 
București .nu are de
clt de suferit. Iată șl 
argumențelc. Mai in
ii!, pentru că unita
tea bucureșleană eu 
primește din partea 
iabricll din Buzău ta 
termen șl In întregi
me cantitățile d® o- 
gllnzi contractate. A-

exlBtente, Întreprinderile Industriale din județul 
, Buzău au reușit să-și sporească In acest an ca- 
pnciîățllo do producție cu circa 18 ta sută, fără 
Investiții suplimentare. Specialiștii Uzinei de 
slrmă șl produse din slrmă din Buzău, de pildă, 
prin IraMforinarea unor încăperi ce aveau o des
tinație auxiliară șl prin renmplasorca unor uti
laje, au creat un spațiu di 
montata mașini șl instalai 
anuală suplimentară de p: 
tone slmvă

Rezultate
și specialtștli Fabricii de confecții Rlmnlcu-Să- 
rat, care prin rcdimenslonarea fluxului productiv și » ■ • • -.............. »-»,».
creat 
cusut

respectiv a stat pe li
nte moartă hu mal pu
țin de‘133 ore. Ce inr 
seamnă, acest ■ timp 
prețios, în condiții 
normale de exploatare 
a garniturii do tren ? 
Simplu : transportarea 
a • 400 tone mărfuri,. cu 
o viteză medie orară 
do aproape 40 knî. pe 

■ o distanță de.„ 0 120 
km.

înțelegem că, uneori, 
drăgășănenilor lo e 
cam greu plnă ajung 
ta .Drăgășani.
riiăl, aurind

Oglinzile

județeană. Ded. după 
cum so constată, șirul 
ședințelor continuă, in 
timp ce> recolta nș- 
loaplă pe ci mp să fie 
slrinsă.

Este Imperios nece
sar ca. .5,'»,. ■
Pîl.fi... - ’

sfirșil, ta timp șl In condiții cali
tative superioare, această sarcină 
do marc răspundere. Respectarea 
cu rigurozitate a programului 45, 
asimilare n noi produsa. „ mc^fi ' 
zarea celor cxlst^nț,*!..’
devină uiț.^,. .’tr> '
/•4 tn‘

Avansul croat In realizarea prevedarllor de peste 33 Otffl 000 lei Preocupări și rezultate bune
plan va permite colectivelor întreprinderilor din In acest domeniu au Înscris și colectivele fabricii
această parte ’a țării ca, pină la sfirșitul lunii • de prelucrarea maselor plastice, fabricii de zahăr, 
septembrie, să obțină o depășire valorică ta pro- precum șl cel al fabrici! de geamuri din Buzău,
ducțta globală de 241 milioane lei șl un spor ta 
producțla-marK de 2Sd milioane IeL

Rezultate deosebite In producție ■ au obținut 
combinatele minier, de celuloză și hlrtle și cel 
pentru exploatare și industrtailzare a lemnului.

BuZâll Pr'n f°ta31rea judicioasă a spațiilor

icțlonat In acest 
șl pasiune, re- 
flind meritorii.

, pla- 
_____ t_ ________ 'n3e n0* 
s-nu realizat cu succes in majori
tatea ramurilor ; o serie din noile 
produse — printre care tractorul 
de 55 CP, cu motor Diesel, mașina 
orizontală de nlezat șl frezat cu co
mandă numerică, instalația de ta
iere cu jet do plasmă, cimenturi 
superioare ș.o. — au un Înalt ni
vel competitiv, primind dd la în
ceput cele mal bune aprecieri din 
partea beneficiarilor Interni șl ex
terni ; s-au Introdus șl extins o se
rie de noi tehnologii de fabricație 
— procedeul dc hldroflnare n ule
iurilor minerale, folosirea curenți- 
lor de Inducție la tratamente ter
mice, forajul cu jet

Ceea ce ne cere acum partidul 
In perspectiva acestor preocupări 
este Intensificarea efortului pentru 
ridicarea nivelului competitiv al 
producției, astfel ca economia, noi 
toți să beneficiem dt mai iute cu 
putință de efectele multiple ale 
modernizării. Dacă, In. continuare, 
vom 2»
nifestale În creastă 
dificilă activitate de

șl a animalelor. Ari- 
gurind ■ reglarea au
tomată a debitului de 
aer ventilat In inte
riorul halelor, noun. 
Instalație — realizată 

..pe baza unei Invenții 
— permite menține
rea aerisirii constan
te In lot cursul anu
lui. Autorul Invenției? 
Tocmai inginerul Țco- 
dorescu 1. Numai In 
prima etapă de fabri
cație industrială, u- 
zlna „Electromotor" 
va realiza 1 OTfl do 
astfel . do Instalații, 
destinate fermelor 
zootehnice șl com
plexelor avicole. îh 
speranța unei „recu
noașteri". pe măsură 
din partea viețuitoa
relor beneficiare, nă-1 
urăm Inginerului Teo- 
doreacu „poftă bunăk

No oprim astăzi asupra înnoirii 
șl modernizării producției — pro
blemă de maximă importanță pen
tru' progresul susținui al econo
miei, factor esențial In realizarea 
cincinalului înainte de termen. 
Pe ce anume se fundamentează o 
asemenea apreciere ? O Întreprin
dere preocupata de creșterea 
sistematică a eficienței econo
mice nu se poate hazarda să in
vestească resursele materiale, bă
nești și de, muncă descarc dispune! 
în Inb-icâce‘a"uTi6r produse" a că-” 
ror valoar'e d(,‘' iniretailntarn> pcn-. 
teu societate șl competitivitate 'âă 
bată pasul pe loc. Cu alte cuvinte, 
dacă dorim să beneficiem de o 
gamă variată de produse, să dis
punem do produse mereu noi. a- 
luncl nu trebuie să precupețim ni
mic pentru a transpune in practică 
programele de măsuri elaborate 
In acest sens, pentru a finaliza rit
mic planurile de înnoire a pro
ducției, de perfecționare a tehno
logiilor, a tehnicii de fabricație, 
„în condițiile progresului tehnic 
de astăzi, — arăta tovarășul NIcoIac 
C’eaușcscu la Conferința Națională 
a partidului — clnd modernizarea 
produselor șl o tehnologiilor arc 
Ioc Intr-un ritm extrem de rapid, 
menținerea in fabricație a unor 
produse cu caracteristici Învechite, 
dotarea economiei cu ulUaje și In
stalații cu randament scăzut au 
efecte negative asupra dezvoltării 
economice a țării. De aceea se 
Impune să acționăm energie șl 
permanent pentru înnoirea produ
selor, reproleclarca mașinilor șl 
utilajelor, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație, îmbunătățirea 
substanțială a calității tuturor pro
duselor".

Sub directa Îndrumare a organi
zațiilor de partid, colectivele din 
întreprinderi au “ *
sens cu pricepere 
zultatele obținute 
Astfel, plnă In prezent, 
narile de asimilare de prodi

Este Incredibil fap
tul. De la brăgSșșnî 
plnă la.„ Drăgășani,să 
fie 6 120 km ? Totuși, 
aja este. Să fărâm so
coteala. De In Începu
tul’anului șl plnă la 1 
septembrie, vagoanele 
Încărcate râ ciment șî 
alte produse destinate 
șantierului I.C.T. Cra
iova — lotul Măciuca 
— au staționat In gara 
Drăgășani, pește limi
ta admisă, exact" 6 ÎȘO 
de, ore, pentru.,, care 
s-au plătit ' locațlj.'ln 
valoare de 119 700 IeL 
Banii au fost irecuțl 

('■favi SSă. i <J*eIiulelllor
I,'

Suceava. Hotărțțl Bă-îl onoreze angaja
mentul de a realiza cincinalul In patru ani și 
jumătate, oamenii muncii din Industria județului 
Suceava au Înscris un nou succes In Întrecere : 
îndeplinirea plajiulul pa primele trei trimestre 
ale amilul.

de Mașini a luat măsuri 
evitarea aglomerării 
sarcinilor de 
parte a anului 
tr-o eșalonare uniformă. In toate 
trimestrele, a diferitelor faze de 
asimilare. Numai’ 'rcă' 1.1'ri. asemenea ț 
prognun< binevenit,,";,nuh a ’
dcaproapo urmărit;, 'parts'- diri mă- ș 
Șurile stablllto fiind repede date > 
uitării. Așa cum ministerul, centra
lele industriale urmăresc cu minu
țiozitate eșalonarea și realizarea rit
mică a oricărui plan de producție, 
cu aceeași perseverență trebuie să 
acționeze și pentru finalizarea in 
bune condiții a planului do Înnoire 
tehnică a producțieL Aceasta sec
țiune a planului economic general 
nu poate fi Ignorată sub nici un 
motiv. Este momentul <31. încă de 
pe acum, să se acționeze cu toată 
fermitatea, In flecare Întreprindere 
și centrală Industrială, sub directa 
Îndrumare a organizațiilor de 
partid, penlru a devansa terme
nele de asimilare a noilor pro
duse in acest an și a asigura o 
repartizare ritmică a efortului con
sacrat Înnoirii producției in 1973.

în al doilea rind. aducem în dis
cuție durata exagerată de asimi
lare a unor produse sau utilaje 
noL La Întreprinderea „Metalul 
roșu" din Cluj, asimilarea insta
lației pentru vopsit sub presiune 
fire tip bumbac a Început In 1968. 
Dar după mal bine de patru ani. 
timp in care s-au cheltuit milioa
ne de lei, instalația n-a fost incă 
Introdusă In fabricație, ea aflln- 
du-se abta In faza de omologare. In 
aceeași situație se află șl llnta teh
nologică penlru cașerat, a cărei 
asimilare a Început In urmă cu 
trei ani. Reducerea duratei de asi
milare a noilor produse Ia stric
tul necesar trebuie să preocupe 
mal îndeaproape conducerile de 
Întreprinderi șl centrale. Neglljln- 
du-se o asemenea problemă esen
țială se poate ajunge la asimila
rea unor produsa care să albă deja 
un grad avansat de uzură morală, 
să fie depășita din punct de ve- . 
dere tehnic. Or. Înnoirea produc
ției cu produse aflate Intr-un stadiu 
de imbătrinlre prematură nu ser
vește nimănui, aceasta constituind 
o practică cu Implicații economice 
deosebit de dăunătoare șl de aceea 
trebuie combătută cu hotarlre. De 

actualitate. In acest sens, slnt 
dispersării eforturilor 

prolertanțiior șl concentrarea lor 
pe obiective precis delimitate, ur- 
mărlndu-se. In final, parcurgerea 
rapidă a etapelor asimilării.

Multe din neajunsurile semnalate ■ ■ 
in asimilarea noilor produse sa da- 
toresc și greutăților obiective sau 
subiective care apar pe parcurs. 
Fie șl numai ilustrativ, să' ne 
oprim asupra unor exemple. Tocă
torul pentru linia de plăci din aș
chii de lemn, aflat In asimilare ta 
uzina „Progresul" din Brăila, nu 
s-a putut omologa ințrucit benefi
ciarul, Departamentul Industriei 
Lemnului, nu a asigurat condițiile 
pentru efectuarea măsurătorilor șl 
a probelor do omologare ; llnta de 
cașerat, " de care aminteam înainte, 
nu s-a realizat, deoarece lipsesc o 
ssde de piese nellvratc do uzina 
„Eleeiromureț" din Tg. Mureș.

Chiar și numai o analiză sumară 
a unei asemenea situații pune in 
evidență faptul că, aproape fără 
excepție, toate aceste deficiențe 
pot fl Înlăturate. Hotăritoare slnt. 
In acest sens, investițln do Iniția
tivă, perseverența șl seriozitatea 

_ __________ ____ cu care unitățile ce asimilează noi 
lor'de'asimilare a produselor noi produse înțeleg șâ-și ducă _ ta bun 
in ultima perioadă a anuluL No
tăm. de pildă, că in industria con
structoare de mașini, in primul 
semestru, s-a pus In fabricație nu- 
nuii un sfert din numărul de ma
șini, aparate și Instalații planifi
cate să fie asimilata In acest an. 
Mal mult, constatăm râ. de , fanj-. 
In cea mai marc p.-rtc:--’ 
<iu‘j."' rv-

Herul do celofibră mo- războaiele de 
„Scinteil". dernlzată; aif Imbujnă- în ultima vremi 
TexUllștli lățit amestecurile

’ filatura de lină car
ds tft, Jar In pre-,' 
zent experimentează 
un nou proces teh-; 
nologic pentru pre
lucrarea amestecurilor 
ternare In filatura de 
lină pieptănată. La ria
dul lor, țesătoarele 
Elena, Vătămanu, Ma
rla" Bocit, Elena Prls- 
tavu

• 'iî'p
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răspunderile educative, fie că este t _ . . . , . .
vorba de cel caro activează In In- oamenilor ta Înfăptuiri ; să lumineze 
stiluțlile școlare, fie ctateel din.orga-, _■ conștiințele asupra esenței, societății 
nlzațiile-de masă. olx?t<4u sau, alâ lh-, ’'„‘'nha*strh.' Aceasta înseamnă ‘inîțlBli- 
sUțuUJJgiț:do artă. ■ j »țțMj. '.Șl stăruință. Aceasta- In-
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CINEMATECA (sala Union). >
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într-un sat nitc, cum csle RoduL 
Intre Sailște șl Poiana Sibiului, oa
menii, tineri șl maluri, umplu o sa
lă, In flecar© vineri la ac’eașl 
oră, ca «al stea de vorbă cu 
Învățătorul lor -despre fapte și 
probleme noi dc viață, de știință, de 
comportare, do cultură, do artă. Vl.n 
ața de aproape 2t) do uni, pentru că 
simt nevoia sA afle, să discuți, sl sS 
sfătuiască, în Galeș, Învățătoarea sa
tului a antrenai copiii șl oamenii mari 

' ta realizarea unuia dintre cele mal 
interesant© muzee sătești din țară, 
o instituție vie, de educație, care și-a 
dștlgnt un targ prestigiu. Aderen. 
oameni ca aceștia nu sint cuprinși 
In schemele vreunor Instituții de 
cultură ta categoria activiștilor cui- 
turaLL Dar mal rămln ntlțla alții, a 
căror calitate de 
activiști culturali 
are doar o Jusli- 
ficare administra
tivă.

Noțiunea e In 
dezbatere vie as
tăzi. Asistăm 
chiar ta o schim
bare calitativă de 
eonținut. Impusă 
do noua înțelege
re a scopului În
tregii munci de educație co se desfă
șoară In țara noastră : a forma un 
om nou. a modela o nouă conștiință, 
conștiința omului chemat să contri
buie ta făurirea societății socialist© 
multilateral dezvoltate. Pentru toți cel 
care educă, fie In școală, fie în uzi
nă șl fabrică, fie In Instituții do ar
tă, verificarea calliăiii de educator 
sta nu in titlul de activist cullursl, 
ta apartenența sa administrativă ia 
ștatul de salarii al unul așezăintul 
cultural, el in puterea de a acționa 
pentru a făuri un asemenea om și 
a-1 înarma cu o concepție științifici 
despre viață. .

în societatea' noastră socialistă, 
preocuparea pentru crearea condi
țiilor de afirmare multilaterală a 
personalității umane impune in a- 
celașl.tlmp și un nou mod de înțele
gere a cadrului educațional. Acesta 
se lărgește amplu, cuprlnzlnd nu 
doar Instltuțll.le specializate pentru 
educație șl Invățămlnt, nu doar edu
catorii de profesie ; activist cultural 
est© nu numai .salariului Casei de 
cultură. Așa după cum se sublinia 
Ia plenara Comitetului Central al 
partidului din noiembrie anul trecut, 
această calitate se conferă iuturor 
celor care lucrează cu oameni, 
in toate Instituțiile, întreprinderile, 
organizațiile șl locurile in core sa 
muncește. Numărul celor care hu 
sarcini de educație creșto, astfel, sim
țitor. Iar, profesioniștii Ișl sporesc 
răspunderile educative, fie eă este

Preocuparea penlrp traducerea In 
viață a ideii concentrării tuturor 
factorilor educativii In realizarea 
țelului educației socialiste a mase
lor trece lot mai mult granițele re
zolvării aspectelor el administrative. 
Ea implică o etică nouă a însuși 
educatorului de profesie, chemat a 
trece pragul" Instituției șale, a pă
trunde Intre oameni, acolo unde se 
făuresc bunurile, unde se Infăptuleze 
actele de cetățean, sau unde se creea
ză, se confruntă, se dezbate. Dar. in 
același timp, ea Implică șl necesitatea 
determinării unor schimbări In În
săși esența muncii de educație, 
schimbări menite a-1 conferi tot mal 
mult calitatea de animație, p© lingă 
cea dc Informare sl formare.

Deci, educitornl maselor — un a-

seamnl, in primul rind, a pretinde 
activistului cultural să-și însușească 
organic Ideologia partidului nostru, 
politica sa, să se identifice cu țelu- 

. rile înalte ale politicii partidului șl 
să conceapă activitatea cultural-c- 
dueativă de masă ca activitate de 
partid. înseamnă competență, iar 
competența trece mult dincolo de 
cunoaștere teoretică, ea devlno 
FAPTA, acțiune orientată după ce
rințele realității, In scopul înaltei 
și principialei ior rezolvări : mal În
seamnă, blhelnțeles, Identificare n 
activistului cu Interesele colectivită
ții umane pe cnre o educă, o mode
lează, o animă.

Tnțr-o asemenea viziune: a menirii 
activistului cultural. Intervine Impli
cit și fnclorul selecție.' Criteriul va- 

■ lorlc": urcă, In ca-

ACTIVITATEA CULtURAL-EDUCATIVĂ
eiSSSK®’®®» - ------
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nîmator, un animator cultural, un om 
politic, pătruns, el Însuși, de convin
gerea că munca sa este menită a 
determina mutații calitative in struc
tura interioară a fiecărui cetățean, 
saltul continuu spre o tot măi vie 
înțelegere o structurii societății noas
tre socialiste și a țelurilor ei. 
Munca animatorului cultural devine, 
astfel, înalta muncă de partid, muncă 
in stare a face să vibreze conștiințele, 
să .declanșeze energiile, puterea de 
creație, dinamismul oamenilor In În
deplinirea planurilor de dezvoltare a 
patriei.

Viziunea nouă asupra anlmatnru-, 
lui cultural implică, In primiți rind, 
totala lui debarasare de viziunea nd- 
mlnlsiratlvă asupra muncii cultural©, 
de concepere a ci cn știință fixată 
Irf parametri general valabili .pentru 
orice loc șl timp, [n principii generale 
și veșnice- Se cer operate schimbări 
și în concepția celor caro mol pretind 
activistului cultural să fie doar buni 
administratori al Instituțiilor de cul
tură. funcționari car© respectă dis
ciplinat un program general de 
muncă, neadecval cerințelor oameni
lor și preocupărilor lor.

Sintem ’ datori să ne Întrebăm: 
care este menirea primordială a 
acestui nctivLșț cultural pentru care 
pledez cu căldură 7 Mă uit ln. jurul 
meu la astfel do entuziaști, numeroși 

'In județul Sibiu, și răspunsul nu mi 
se pare greu de dat : să anime, să 
determine intere® șl participarea

zul acesta, nl ac
tivistului cultural 
— animator, om 
politic, la: consls, 
ten ța caratelor 
morale. Ca om șl 
comunist prin 
faptă, el se con
fruntă doar cu 
neîntreruptul ur
cuș al țelurilor 
de a dăllui con

științe umane superioare. Tel su
prem al Însăși politicii partidului, 
nostru, preocupat de om șl de mul- 
tilaterata sa afirmare In societatea : 
socialistă.

Condiția, activistului cultural al 
zilelor noastre revendică și Înnoiri 
in metodologia muncii culturale. în 
primul rlnd, incompatibilitatea cu 
orice rămășiță a formalismului. 
Munca cu omul, cu grupul mic, 
munca orientată spre un scop precis, 
născut din cunoașterea exactă a ce
rințelor Imediate, acute, vi zi nd însă > 
țelurile tnarl, țelurile nqastre: munca 
în acel timp șl în acel loc, unda' se 
cere Încurajarea inițiativelor, copta- ' 
rea intereselor majore, manifestarea ’ 
Încrederii In oameni, răbdarea sini I 
doar citeva dintre modalitățile pcec-, 
tice noi in munca, culturală. A nu 
viza spectaculosul, nici numai di
vertismentul, d n viza .spectaculare 
transformări do viitor, In liniile știin
țifice gindlte ți acceptate ale deveni
rii noastre, ca popor șl țară Înaintată 
economic, social și cultural, presu
pune o metodică șl susținută dăru
ire, concomitent cu o tot allt 
de susținută muncă de autozidlre 
ideologică, politică, Intelectuală o 
activistului cultural Însuși. Iată di-j 
reclia pe care ne propunem să mer
gem, pn care ne-am angajat eu con
vingere șl ‘entuziasm.

Marla FANACHE
președintei© Comilolului județean
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sint doar dteva puncte luminoase 
dinlr-o galaxie.

între aceste puncte se | Înscrie cu o 
mare luminozitate și personalitatea 
scriitorului secui TnnVisi Aron, care 
p© acea vreme trăia la Cluj. L-am 
cunoscut prin criticul Ion Chinezii, 
acest excelent cunoscător nl proble
melor literaturii mnghf 
care a șl scris. Tontei 7 
plini acum 73 de ani, deci pe-atuncl, 
1033-39, îirter. Eu L-că cram ta 
debuturile mele literare. Tamăsl era 
un scriitor cu renume. „Eite. cred — 
spunea Ion Chinezu —■ cel mai mare 
scriitor maghiar*. Nu era puțin spus, 
eădmai erau șl nlțli ca Kuncz Ata- 
dăr, Kods Kâroly, Benedek Elete, 
Berde Măria, Moiter K(5roly, Bănffy 
MLklds, Aprlly, Hemdnylk ș. a., ta 
care se adăuga generația Iul Nagy 
Is ivit n, Kacsă, Dsltta JenO, Szabddl, 
Ktsn JenO,' mal nproplațl de genera
ția mea.

Tnmfcl era un, bărbat smead, fru-

Orice aniversări ori comemorări In
tr-o țară In plin proces de dezvoltare 
și consolidare a unei noi orinduirl, 
cum este a noastră, sint prilejuri bi
nevenite nu numai pentru o dreaptă 
cinstire a oamenilor de seamă legați 
do popor și de aceste locuri, ci pen
tru o cit mal justă scoatere In evi
dență a unor adevăruri sociale și Is
torice, așa cum numai In socialism 
s© poale face.

în România trăiesc, do secole și se
cole, împreună cu românii, și oameni 
ai muncii de alte naționalități cum 
sln4 ungurii, germanii, slrbll și alții. 
Din rlndurile lor s-au ridicat oameni 
care fac onoare nu numai naționali
tății căreia aparțin, ci prin contribu
ția lor politică, economică, socială, 
științifică, artlstlco-llterară șl cultu
rală In genera] se înscriu In circuitul 
de valori ale patfhsl noastre.

Cu a Ut mal mult merită ridicarea pe 
soclul moștenirii din trecut acela care 
au contribuit nemijlocit, Înaintea erei 
socialist© din Ro
mania. ta dezvol
tarea avuției spi
ritual© a poporu
lui nostru. Nu 
vorbesc do clar
văzătorii din '43. 
veacul trecui, de 
talia Unul Bălees- 
cu. Bol Inc. Roth. 
Avram Iancu, ale 
căror Idei des
pre libertatea po
poarelor fringeau 
umilele ce cău
tau să le țină cu 
forța, prin ori
ce fel de mijloace, in lanțurile 
regimurilor absolutiste ți tiranl- pp uii—<--- »".J •-

._____ __ ___
șl Bartdk, care, ducînd mal departe 
aceleași idei, priveau cu prietenie șl 
sprijineau prin- arta lor îndreptățită 
năzuință do libertate a romănilor do 
a se ține, prin propriile valori, in , .
linia de foc a creației și producției cadreze intr-un provincialism Îngust,
europene. ■ Dimpotrivă, Tam11.fi Aron prin tot

După unirea Înfăptuită ta Alba Iu- scrisul'său, inclusiv cel publicistic și
lia, In anul. 1919 să puneau In .Tran-, polemic, sparge granițele oricărui
gllvania.' probleme acu ie» pe plan "so- provincialism^. b ridlei.ndu-^1 opera lo
dai și cultural, in primii ani mal con- un nivel dc principialitate europeană,
tuz, apoi tot mai clar, In sensul cola- h8 puternică nuanță progresistă, 
borărfl Intre toți locuitorii stalului Tamâsl Aron a fost un promotor de 
unitar și a! Înfrățirii egalltâre. A fost Mia mină a literaturii maghiare din 
un proces lent, cu eforturi susținut© România, s-a dovedit un mare talent, 
de clementele democratice șl mai ales - Rn Pț»: 
do stingă, pătrunse de spirit revolu- febrilă, 
țlonar, caro de po atunci vedeau re
zolvarea problemelor naționale, 'In 
mod hotărit, numai in spirit marxlst- 
lenlnlsb Dictatul de ta VIcna, apoi 
odiosul război pornit de Hitler, nu au 
piitul eclipsa' acest proces In ■conș’ilin-. 
ța comuniștilor și In general a oame
nilor conștient! de mersul Istoriei. Iar 
după eliberarea-din 1044, august >23, 
prin Întoarcerea armelor ■ de către 
România împotriva cotropitorilor 
hiUerlșli șl instaurarea unul regim In 

.care cuvlntul comuniștilor dntărea 
tot mai greu, a iriccptil nu numai

blare, despre 
f- Aron ar îm

plini acum 73 de ani, deci pe-atuncl, 
1033-39, era Unflr. Eu Insă eram la

'f i- pentru culturâ și educa|ijȘr ■' 
_ «odolisIfi-Sibiu L 'gliti
F ■ -i • . ..r .

cinemaȚ " ' I.' - ■

lucruri de

cum să vă 
Iorga. Mal

(Urmare din pag. I)

rul nostru de proiectare. Ne ajută 
fără să pretindă nimic.

întrebăm :
— Probabil că nu aveți 

umpleți timpul, lovurășo 
ales acum, in vucanță...

— Ba om milioane de
făcut Dar mă sîmt legat de oame
nii de aid. Si. dimă puterile melc, 
încerc să le fiu dc folos.

Orele petrecute de Valentin Iorga 
printre arhitecțl — unii, foștii lui 
studențl — sint. desigur, utile profe- , 
s!el, producției concrete do proiecte.

■ Dar există șl o altă valoare a lor, 
mal greu do contabilizat, dc cuprins 
in rigoarea matematică a calculelor 
exacte : csle vorba de exemplul de 
înaltă ținută morală, de dăruire pa
sionantă pentru profesie, de înțele
gerea Imperativelor majore ale vo
cației de a Imagina edificiile epocii 
de mare avint constructiv pe care o 
trăim. Medlllnd asupra proiectelor 
foștilor săi student!. njuUnd in îm
plinirea lor. fără e» nimeni, In afara 
conștiinței sale, să. l-o pretindă, Va
lentin Iorga oferă un emoționant 
exemplu de generozitate umană, de 
înaltă moralitate.

— Avem nevoie de asemenea ati
tudini înaintate — ne spune tovară
șul’Bujor Gheorghiu. Sectorul nos
tru- de proiector© este relativ llnăr. 
La aleâtuirca echipei a treliuit să 
facem față unei adevărate presiuni. 
„Lasă-l, domnule, și pe cutare să 
mănlnce acolo, o pline". Intervenea 
telefonic cite un amic. De regulă, 
cel cu „plinea" era cile unul pus po 
trai liniștit pe spinarea altora- Ca 
se mai Intlmplă și In munca noastră 
cn cineva să stea bine mersi In um
bra celui car© duce greul, să tacă 
chitic și să fie... punctual la lente, 
fără să so simtă cu musca p« că
ciulă. Nu. e llmpddQ, intre condu!.a 
exemplară a „consilierului nostru 
benevol" și unei© mentalități de ..pa- 
razlțl angajați" - ce calificativ să-1 
dau celui ce trăiește din zbaterea 
colegului de alături, fără să parti
cipe ta acest efort ? — nu exista, 
evident, nici o legătură. Ca să nu 
moi spun că sint și din cel care cred 
în efectul gălăglel. 1» capacitatea 
acesteia de n le acoperi cusururile. 
Un coleg dc-al nostru ne-a „ame
nințat" lnlr-o zi. ultimativ, eu trnn- 
sferuL „Pentru ce vrei să pled ?“ 
l-am Întrebat. Ml-a răspuns prompt: 
„S-n Împlinit timpul să ml se ridice 
salariul cu o clasă șl nimeni n-a 
mișcat un deget".

— Chiar se Împlinise ?
__Da. Dar un (dngur lucru uitase 

rsă-l ia ln calcul cilegul nwtru : lin
gă timpul calendaristic adăugase el 
oare și ceva merite ? Pentru că sini 
destui care pot să zică : vreau cu
tare șl cutare. Dar să vedem ce zic 
ceilalți, scc'.elatea, care io judecă 
nu după amplitudinea vocii, c! dw^1 
cil și cum faci !

— De fapt, după cum spuneți, 
dștigă lucrul cel mai de preț I

— Unii, tocmai pentru câ-i știu 
prețul, sc zbat pentru această au
toritate morală. Ltcru lăudabil. Dar 
cum Înțeleg s-o facă ? El, aici ©
a:d. „Nu Întreprindeți nimic pentru 
Întărirea prestigiului meu In rlndul 
colectivului", mă tos critica plnă ■ d@ 
curînd un foit colaborator, cu func
ție de conducere în mctonil admi
nistrativ. „Păi dacă dumneata nu În
treprinzi nimic,- eu ce aș mai putea 
face?” Ce credeți că mi-a răspuns? 
,,AțI putea organiza, do exemplu, 

î o ședință in care să aduceți la cu
noștința colectivului—*- „-'.Că tova
rășul cutare are prestigiu moral'! 
Nu ?“ „Exact !“; „Nu se poate" — 
l-am răspuns vâzlncl c,< nu pricepe 
nimic. „De ce ?“ s-a mirat, profund 
jignit, omul: j,Pentru că, in fișetul 
meu, In magazia noastră, nu ținem 
o asemenea „marfă*. JN-al s-o Bă? 
seș'.l nici la băcănia din colț. Caut-6 
In dumnoata ; ea se află acolo și nu 
așteaptă dedt s-o / descoperi, s-o 
pui în valoare". Nerăbdător, co
laboratorul meu s-a dus in altă 
parte, după mal bine, fără să fi în
cercat aici, - c.lușl de puțin, efortul 
do a-ș! face mal bine datoria.

— Spuneți că aveți aici mulți orhl- 
tecți tineri, Ne-ăr interesa amănunte 
din confruntarea cu climatul de mun
că exigent, responsabil.

—. Mal Intli, o remarcă. Imensa 
majoritate a tinerilor arhitecțl sint 
temeinic pregătiți. Unii chiar foarte 
bina. S© mal nimerește Insă și cile 

• unul care, abia ce l-am încredințat 
planșeta, șl numai ce-1 vezi zbătin- 
dii-se a& ne iragă pe sfoară.

— Adică .? . ■ •
— Am avut aici un arhitect tii’.ăr, 

s: T. Nu’ avea ochi să vadă munca 
celorlalți. Nu „vedea" nici măcar că, 
In privința profesiei, 11 mai țineam 
încă zdravăn d® subsuori, II feream 
de eșec, Încercam tot ceea ce ne stă
tea In putință să scoatem din el un 
arhitect do mina Inlli. Iar el — vorbă 
arhitectului Moraru — cerea ftă-1 mă
surăm clipă de dîpă eventualul strop 
de sudoare. Cu glndul numai la vila 
ce 1 B-ar fi cuvenit, la automobil și 
excursiile de documentaro peste ho
tare.- Mă rog, fiecare e liber să pân
dească după cum 11 tale capul, dar și 
noi sintem liberi să-i socul Im aporiul 
concret de Ia planșetă, că numii de 
aici vin toate celelalte.

...in micul colectiv de proiectare, 
unde am aflat aceste fapte șl reflec
ții, am Înțeles că flecare este îndem
nat să aspire nu numai la un certifi
cat de profexlonnlltalc, d șl la unul 
do Înaltă moralitate. în acest spirit 
do exigență comunistă se produce 
fuziunea firească cu aspirația majoră 
a mieci Ivulul de n-și fare dt mol 

‘ cerin-

■ Un candidat Ia președinție : 
PATRIA — »; 1®;‘
31,15.
o Aventurile miel prințese germa
ne la curtea j Regelui Soare : 
BUCUREȘTI — 11; 13,®3; 16,15;
13,«: 31. ■
p SUnla Tereza șl diavolii : CEN
TRAL — 0,15; 11,53; 13.45; ia; 18,13; 
S>,CT, TOMIS — 9: 11.15; 13,39:
15,43; 10: 20.16, FLAMURA — 9; 
11.13; 13,35; 10: UJ5; 30,33. .
o Tora I Tora 1 Tor* 1 ; SCALĂ
— 1®; . 13;,20,16. FEROVIAR
— 0.13;’1349; 16: 10.1S. MELODIA
— B; 1240: ta: 1040, MODERN — ®; 
12,38: 16; 10.30,
o Fata care vinde flori s VICTO- 
1UA - 0.3'5: 12.15: 13; 17,45; 2540.
• Manta grandorii i SALA PALA
TULUI (seria de bilete >42331 —

1, "11
Una din principalele ac

tivități ale elevilor In a- 
cest nou an de studiu “este, 
după cum s© știe, pregăti
rea iehnicâ-productlvh — 
prin munca liț atelierul- 
școală sau direct în Între
prinderi economice — pen
tru familiarizarea cu as
pectele concrete ale proce
sului do producție. Expe
riența acumulată in anul dt. 
lnvățămlnt precedent o 
prilejuit in multe școli și 
întreprinderi industriale su-
blect do analiză. □ consti
tuit o reală bază de pornh-e 
pentru o mai bună desfășu
rare a acestei Importante 
acțiuni do pregătire profe
sională șl do educație civică 
a tineretului școlar.

Așa cum’om pulul con
stata șl In cursul raidului 
nosiru prin ntellcrele-școa- ■ 
1.1 din citeva Județe sic • 
țării — SUCEAVA, SĂ
LAJ. VASLUI - și muni
cipiul BUCUREȘTI. In nu
meroase școli deschiderea 
cursurilor n coincis cu 
inaugurarea unul mare nu
măr de atellere-școală, cu 
un profil diversificat, cu 
înregistrarea unor efective 
contracte economic© Intre 
școli și uzine," a unui 

' dialog rodnic In vede
rea pregătirii profesio
nale a tinerelului școlar. 
Putem consemna: do ase
menea. inițiative intere-' 
sânte, menite să asigure o 
mal mare eficiență — sub 
raport profesional șl edu
cativ — a muncii elevilor, 
o finalizare mal csrtă a 
pregătirii lor practice.

— Strlnsa legătură Intre 
■școală șl producție are pen
tru noi o importanță deo
sebită — ne relatează ing. 
Ovldlu Mustață, directorul 
întreprinderii de rețele e- 
leclricc Suceava. Avem ne
voie do cadre calificate de

17.15 : (4ÎM) — 33.13. LUCEAFĂ
RUL — S; 11,13; 13,39: 15: 18.3); 
31. FESTIVAL — S: 11,13; 13.35: 16; 
1S.I1; 21. FAVORIT - 0,13; 11,35; 
13,43; 16; • 13,13; 3)40.
o Lume* animalelor : DOINA — 
045: 11.45; 14; 16; 10,15; 35,30.
e Mesagerul ; CAPITOL - ‘ -----
13,43: 18;r.I5,3»; 31.

Telegrame i LUMINA -
1,16 : 1.3.» ; .1818,15 ; 2040.

o Doamna șl vagabondul : TIM
PURI NOI — 9,45 — 35,15 In con-’ 

_touare.
• Cornul do eaprl* s BUCEGI’- — 
lS,«5; I®: Ml3.
■ CAUurelR 1 EXCELSIOR — 0,15;
1143; 13,45; 15; 13,15;-23)45. AURO
RA — S; 11,15; 13,33; 15,45; 10;
35,13.
• Lupul negru 1 DACIA 
1340: 16: 15,15: 3543.
• Creierul : OIUVIȚA/ — 0:
13,M: 15.45: 10.16: km VOLGA 
0 ; 11,13 ; 13.33 ; 15 ; 13.15 ; 2340.
o Directorul — 16; Sunetul muzi
cii — 10.50: UNIREA.
■ Paslrea PhBnJx — 10; 13,35;

a Baladă Iul Cable. Hogue : FE- 
RENTARI — 15.39; 17.45: 20. GJU- 
IJJ?TI — 1343; 18; 2343. POPULAR'
- 1549:'ISt 23.15.
o Puterea șl Adevărul : MOȘILOR
- 1343; 10. ,
• Adio, domiaulc’ Ghips 1 COTRO- 

. crai — 15,30: îs. r
A rrovtoctalil : GLORIA —
114®; 13,43: 10; 1S.15; >3049.
A A venin rl Ia Marca Neagră : 
COSMOS —, 15,M; 10.
o Dacă e marii, e Belgia ; FLO- 
REASCA/- 15.34;,IȘ; 10.33.-

-a Naufraglațl' ln spațiu: CRIN- 
GAȘI — 1342: 19.

bule stabilită de forurile 
superioare de rerorl) certi
ficatul de electa c an. Pen
tru aceasta am dotat cores-- 
purizător atelierele-școală 
și am încredințat pregăti
rea elevilor unui număr de 
8 dintre ce! mal bun! Ingi
neri șl tehnicieni din În
treprinderea noastră,
, Exemplul nu aste singu
lar. Șl alte .șooli și între
prinderi sucevene colabo
rează rodnic, prac lea pro
ductivă a elevilor fiind le
gată de activitatea de.pro-

. r ’
- prof. Sofia Pușcnșa, vice

președinte al comitetului 
executiv al consiliului 
popular milnlclpal. .PISS la 
clasa’a VII-â inclusiv, pre
gătirea elevilor poale să 
sa desfășoare In scoală, In 
ateliere’ de lăcătușerle șl ■ 
tîmplărie, ’: Iar in- clasa' a 
VlII-n In ateliere de elec
trotehnică. virr'-d Însușirea 
abc-ulu! muncii: în ■cla
sele a LX-n și a J&a ar fi ' 
util ca pregătirea să t.e 
leg© mai-string de aceea a 
ucenicilor din inlreprlîi

mas șl bine fă- 
, cui, tar In ochii 

Iul se citea nu 
numai inteligența 
omului umblat, 
ci și conștiința 
propriei valori, 
neadumbrilă 
lnglmfare.

Cu Tnmâsl 
ron literatura 
ghtară din Româ
nia marchează a- 
parlțta unei pu- 

l—, lernlce vine rea
liste, Inspirate din 
atmosfera salului 

secuiesc, a frămlnlărllor adinei ale o- 
mulul ce era considerat și se simțea 
©1 inSUȘÎ „talrta tarii** lin errlc 
de o rară 

simțită șl . __ —
unii scriitor! maghiari din Tran
silvania, proiectează o puternică
lumină asupra epocii Interbelice din 
lumea satului, fără ca lotuși s-o In-
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LUI TAMASI ARON

.talpa țării". Un scris 
frumușele artistică, 

azi ca inriurlre la

izator . înzestrat, o Inteligență 
. un om caro nu vrea să treacă 

printre oamenii timpului său șl să-și 
îngusteze vederile cu ochelari de raL 

Membru al unei generații formate 
după 1919, Tnntâri Aron se plasează 
printre acei scriitori maghiari care, 
fără să uite- tradițiile Istorice ale li
teraturii maghiare, Înțelegea litera
tura maghiară din România ca p© o 
participare organică, cu specific pro
priu, ta Închegarea unei orinduirl ce 
în perspectivă, in ciuda norilor întu
necați re'veneau dinspre al IlI-lca 
Reich, trebuia să devină tot mai de- 

_____ . ____ , __ F_.__  mocratică și tot .mal dreaptă In rezol- 
iunerea, cl șl: justa rezolvare a pro- :c'-' varea,.iproblemei naționale. Tamâsl 

. i. > — ,___ . -4 --- 1--T:’n^a<"fost' un 'comuj)lit ca Gaâl
. „ „jlxțr ;șau Nagy Iri.vă.n, i pc . care nici 
rjjol barieră nu-Iîsepara; de. Comuniștii 

români.. Dar adine pătruns de spirit 
. democratic, șl de o bună doză de re

voluționarism, ridicat mult deasupra 
. oricărui patriotism local, el a fost un 
. precursor.

TamăsI Aron șl-a petrecut ulti
mii ani ai vieții In R.P. Ungară, 
bucurlndu-se de prestigiul unul marc 
scriitor, consecvent pc pozițiile rea
lismului și înfrățirii spirituale a po
poarelor, ale prieteniei dintre români 
șl unguri. Conform dorinței snlo, Ta- 
mâsi Aron a fost inmormlntat In co
muna natală — Lupeni din județul 
Harghito.

Prin Întreaga sn creație. Tr.mrtri 
rămfne un model al realismului In II- 
terrtură, face parte din acel scriitori 
a căror 'sten nu se apleacă, pentru ca 
să asfințească ta orizont. Mal puțin 
cunoscută de cititorii români, opera 
sa merită să fie tradusă și tălmăcită, 
acum In plin elan de dezvoltare a li
teraturii din România socialistă, clnd 
scriitorii pot, in limba naționalității 
lor. să-șl desfacă targ aripile In zbo
rul către culmile comunlsmuluL

Mlha! BEN1UC

opunerea, ci jl* justa rezolvare a pro- varea 
l’*blem'eiilriâțlbnâle, Icceâ'ce regimurllb"’’^ Af.on’ 
> blirgheze s-au dovedita incompetenta •.. C’ăbo. 
țhnedomice să realizeze.

Totuși Intre 1010.'și 1939 aceste pro
bleme erau limpede'puse de către ca
petele luminate ale cărturarilor ro
mâni, unguri sau germani, eu deose
bire: de către cel 'cu vederi de sdngn.

Există studlf In această privință 
dar cele două decenii ar merita o am
plă lucrare de sinteză, din care să 
reiasă ■ eforturile comune, In plenitu
dinea .Tor, de cotaborarc, eforturi ce 
prefigurau ceea ce numai după eli
berare a Început să se înfăptuiască, 
în cactea „Literatura maghiară din 
România 1915-1970”, a Iul Kăntor La
los șl Lâng Gusztăv (Ed. Krlterion, 
București, 1971) sint obiectiv schițate 
aceste problem©. Ele merită Insă o 
mai -largă* înfățișare, pentru publicul 
mare de cititori din România, deci o 
lucrare care să circule In română si 
mavhlariV poate cu o colaborare mul
tiplă dc autori ■?! martori încă In via
ță oi acelor timpuri.

Comemorări și aniversări din acea 
epocă, ca și studii In legătură cu r'o- 

■j vlstc ca „Păsztor T0z“, „Erdâiyi HcU- 
kon“, „Korunk* șl autori cn Gaâl Gâ- 
bor, Koâa Kâroly, Emil leac șl alții

școlilor de către ■ Întreprin
deri n-au depășit Încă sta
diul de_. formă scriptici, 
La Inspectoratul țc Iar 
Județean Suceava, de e- 
xemplu, nl s-a prezentat o 

, listă 'lungă de localități In \ 
cere școlile sint patronate 
Irtcă doar cu numele, deși 
pe raza acestora se află 
unități economice produc
tive care dispun de poșlbl- 
lităy Importante In această 
dir c te. lată dleya :■ Fa- : 
brica de cherestea din Fal- 
cău. Topitoria de In șl cl-

CC momlce Inllrzle să-și o- 
noreze obligațiile șl pro
priile angajamente privi-», 

. toare Ia patronarea șroliidr 
șl asigurarea unei pregă
tiri profesloriaîe active a 
tineretului școlar. Rezulta
tul 2

— Se pare că ne Invirtim. 
Intr-un cerc vicios — esle 
de părere orof. Anton 
Constantin, ‘ directorul li
ceului „SSmton Bămuțiu" ■ 
din Șlmleu-Sllvanlel. 'în
treprinderile vor. așa cum 
c normal, ca In schimbul

ducțle. Pentru anul 11772 
urmează să se realizeze o 
producție a elevilor de cir
ca 4 milioane le!, dintre 
©are pină acum i-nu obțt- 
h"t' peste--W milioane lei. ' 

,. in București, pentru a, se 
asigura o aptoplcre mai fi
rească a pregătirii elevilor 
din ultimele 'tașța ale'țch- 
lii general©’ do 10 ah! de 
cerințele product:ei Indus
triale. o mai bună cunoaș
tere de către tineri a locu
rilor de muncă urde pre
zenta lor e'te Intend soli
citată, B-a luht măsura ca 
practica lor să se desfă
șoare 
rit de

deri. în sflrșît, pregătirea 
profesională a elevilor din 

' licee trebuie să fie direct 
legată do cerințele de’ ca
dre temeinic callfleate ase 
diferitelor întreprinderi in
dustriale din. orașul nes, 
tru. dl •.<! din alte V c ,11- 
tățl și organizată- In cpn- „f A6- |i ■ J ,

darea anului de studiu a 
fost precedată, pretutindeni 
in țară, de Intense consul
tări și schimburi do opinii 
Intre conducerile de școli 
șl de uzina pentru stabili
rea, clauzelor cor e'©te ale 

<—•. rtijl colaborare.

nepă din Corriu Luncii, 
I.A-S. șl LM.A. din Li teal. 
Fabrica de nutrețuri com
binate și Topitoria de ta 
și cînepă de la VereșU. în
treprinderea de gospodă
rie arășenescă, șantie
rele ie .•oratrucțlt etc. Re
zultatul : aproximativ o 

■ treime! din totalul atcllere- 
lor-șeoală din Județ r 
tlmplnat anul de li

. au în
de învăță-.',- 

mint inlr-o situație de im
provizație sub aspicul do
tării șl al organiză::! acti
vității practice a elevilor. 
Se așteaptă încă nejuallfl- 

, cat de mult Ump tot felul 
■de ..Instrucțiuni" de la fo- 

"i resort, 
Ite dintre 

a’e co-
■-M

patronării șl al amenajării 
aiellerelor-școală, țcalile să 
le asigur© reailzarea unor 
repere sau produs© din pla
nul de producție șl, in pers
pectivă, unii dintre elevii 
dă azi să le devină mun
citori. Dar. cu tehnica să
racă șl perimată pe care 

■ ne-o pun ta dispoziție — ln 
cazul cel mai ' fericit — cu 
îndrumarea sporadică d!n 
partea spre aliștilor res
pectivi, cu greu ee pot 
ailnge "indldi de producti
vitate șl calitate ceruțl. 
Deschiderea noului an șco
lar nc-a găsit Încă ln a- 
ceaslă dilemă.

Analizele efectuate ln 
timpul vacanței de vară au 
arătat că profilarea atelle- 
relor-țcoală nu n. ținut 

“■•'futlndenl seama de ce- 
-wnlce ale Jude-

tlril tehnlco-productlvea* 
elevilor din liceele șl șco
lile generale din raza lor 
de .activitate. într-o serie 
de Județe s-a semnalat o 
disproporție Intre numărul 
alelleretor-școală din o- 
rașo șl din rate : 214 ate- 
llere-școală (majoritatea 
profilate pe lăcălușerle, 
Umplărie, croitorie) in 0- 
rașc față do 32 la sută — 
in Județul Vaslui ; doar 
43 ta sută din școlile de ta 
sale âu atellere-școală — 
In Județul Cluj ; din 289 
ăteliere-școală, 123 profi
tate ix» croi torta ți menaj 
— In județul SătaJ. Cu 
toate că această situație a 
fost curaațcută cu mu'.t 
Înainte de Începerea nou
lui an școlar, măsurile șl 
mal ales Intervențiile efec
tive pentru schimbarea el 
nu și-au aflat împlinirea 

» operativă pină la data dea 
cnlderll cursurilor.

Concluzia pc rare o des
prindem din cele semna- 
tale in rlndurile de față 
este una singură : ta toate 
disciplinele, anul școlar a 
fost, In general, bine pre
gătii, gata pentru „dema
raj" Încă de ta primele ore 
de cura — In timp ce cu a- 
tellerele-școală situația e 
diferită. Firește, pregăti
rea pentru viață șl mun
ci a! tuturor elevilor, acti
vitate cu largi implicații 
pe -plan economic, social, 
etic, impune o concentrare 
a eforturilor tuturor facto
rilor răspunzători — școli, 
întreprinderi, foruri de în- 
vățămfnt, cu concursul sus
ținut al organelor și orga
nizațiilor de partid — In 
vederea amenajări! și do
tării atelicrelor-șciMlă. asi
gurării unor condiții co. 
respunzătoaro pentru par
ticiparea directă a elevilor 
ta muncă. Activitatea orac- 
Ucă-prodi c Ivă școlară tre
buie să se desfășoare pre
tutindeni. cu toată intensi
tatea și eficiența econo
mică și educativă,

’"id-onchelâ realizat de

Tam11.fi
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— Știți care-1 media de vlrstă, nici 7
— Care 7
— 24 de ani. Apoi : aveți Idee cit 

muncă in laminor 7
— Cit 7
— Două milioane. La nlit se ridică 

țlei tehnico pe cap de salariat. Iată

costă un loc de

valoarea Invesll- 
. .. ________________ ,_______ ____ de ce peste tot

ți se cere gindlre. $1, mal alea, o mare răspundere. Un 
simplu gest do muncă aici valorează milioane—

Am reținut remarca maistrului Dumitru Vlăsceonu, 
de la laminorul do benzi la rece de pe platforma side
rurgiei gMățene. Câutlnd să" aflăm cum e sădită răs
punderea la această „medie de virată de 24 de ani” am 
aflat cita ceva despre comunistul Dumitru Vlăsceanu, 
despre munca lui cu oamenlL"

Transcriem :
...O vreme. Iul Nicu P., Intruclt slăplneșle o limbă 

străină, i s-a încredințat muncn de translator pe Ungă 
ci ți va specialiști străini.' își duce cu bine la îndeplinire 
această Îndatorire, dar... Clnd revine ta locul lui dț 
muncă uită dc punctualitate in preluarea schimbului,' 
e mereu in căutarea locului ușor șl, dacă ac poate, cit 
mal bine răsplătit.

— Nlcule, fi! atent spre ce'căi hațl.l ii avertizează 
meșterul. Suflecă-ți mlnedle la treabă, alături de cei
lalți, că altfpJ n-ajung! nicăieri.

— O să mă schimb, meștere — tresare parcă ceva 
în Nicu P.

Dar nu pentru multă vreme. Pînă în acea duminică 
în caro Nicu P. era In schimb. La caja de dresare, ru
lourile sa Ihvlrl cu 1500 ture po minut. E un ritm ame
țitor. Un ritm însă ol mașinilor pa care-1 Imprimă omul 
prlnlr-o simplă apăsare pe buton. Zeci, sute dc tone 
de tablă pornesc de ale! In circuitul utllfiătll Indus
triale. Minutele, oreie adaugă mereu alta zeci și sule 
de tone. -

După patru ore de muncă In schimb. Nicu P. Ișl pă
răsește absolut fără nici o explicație postul-de muncă. ’

— Era cea mai gravă abatere, rememorează mais
trul. . ■

— Ce-ațl făcut 7
— A doua zi, după ce am terminat schimbul, îm

preună cu șeful de echipă am făcut „economie* dc 
citeva orc de somn. Ne-am dus acasă la părinții Iul 
Nicu. Șl Dumitru Vlfisceanir adaugă : După mine, 
era neapărată nevoie. Chiar dacă', să zicem. Nicu se 
hotărlse să rămlnă acasă.. pe cuptor, să trăiască din 
plinea lui talcă-său, ■ noi aveam datoria morală să le 
spunem rit de gravă era această .părăsire de post.

— Cum a fost— conversația 7. ’
— N-aș zice grozav de' plăcută. Po scurt ’: tatăl Iul 

Nicu ne la repede :,-de ce nu-1 dați băiatului o cate
gorie de salarizare mal mare 7“ zice. „Păi, cum 7 în
treb. Penteu ce 7 Pentru Intlrzleri 7 Pentru părăsire de 
post să-1 mn! recompensăm f. O sJ vedeți, nu ștta de 
isprăvile aatea nle Iul Nicu. Atunci sintem iuațl nilfol : 
„de ce-1 puneți să lucreze și duminica 7“ „Păi c lucru 
In schimb. Șl dnd 11 vino riadul, lucrează. Așa cum lu
crez .șl eu, și atlțla alții. Să-l facem program specia! 7 

i » Nu cumva greșiți cu băiatul dv., tovarășe 7“ scap eu o 
vorbă. AUt ml-a trebuit „Bălaiul meu o slăbuț șl acolo 
11 puneți la greu”. Asta era-.prea do tot gliile, zic. Deși 
nu-1 Ingfldult-flecâruta Săslntre’lți; combinat p,.șă.cc£

„greu” il punem pe Nlcu și pe'ceflftlțr
— A mers ? ■ r .... .. ,;
— S!-a dat. scama, cred, că n-avea dreptate. Că 

greșea față de'propriul Iui copil căruia Ii dorea nu 
ștta ce viitor Ia un— chioșc I Dar a greșit șl a doua 
oară, șl Iar ne-a pus po drumuri, și tar am făcut— cco- 
aorhie de ritava ore de somn.

— Adică 7
— Adică, după plecarea noastră, tatăl l-n cam păruit 

pe băiat' Am aflat’ și âm venit cum vă, spun, din nou. 
„E copilul meu șl fac ce cred că-1 mai bine cu el !* 
ne-a zis. „Dor e un copil,mare. Muncitor. Să nu stricați 
toiul așa... Sau, vreți cumva să recuperați Intr-o zl 
ce-nțl pierdut in ani 7“ Că tot Îiîcrtnd cu tinerii, am 
întflnlt nu o dată șf astfel de părinți.

— Ce face N'cu P. acum 7
— Concret : își pregătește examenul pentru ridicarea 

In categorie. în rest, totul e in regulă.
„.O secvență de muncă si de viață din existența 

unui mare'colectiv. Privite din unghiul de vedere al 
amatorilor de acțiuni vaste, complexe de educație, lu
crurile de mat sus par, desigur, obișnuite. De fapt asta 
șl slnt Cu un singur amendament : acest obișnuit în
corporează In el munca directă, emoționantă, de multe 
ori anonimă pentru modelarea omului, pentru ridicarea' 
conștiinței Iul.

facem program special 7
'., tovarășe 7“ scap eu o

t

aprobare>«I. .vă- 'rog să ■ Veni ți rc tf • ml ne aă. vedeți, la • ca6e ■ 
m-mi» <1 nnnnrn ■» NlHF «rt .tțil

Ies șl notat toate dispozițiile. 
Permiteți "executarea”. ,-.înce
peți-.

...Plouă amarnic. In faruri so 
văd că®clndu-®e hăuri fantasii-. 
tf»j copacii bătuți de vlnt șl apă 
se frămlnlă frenetic, pretutln- 
deni 'lntilnlm bolovan! prăvăliți 
de ploaie. Ing. Predolu con
tinuă liniștit, ca pentru sine: 
„Ce mă Intrigă este neobiș
nuitul InllmplărlL Din ’aO'br.t 
șantierele, dar așa ceva n-am 
mat pomenit : incendiu pe o ga-

tive Iul Lotru 1. Au fost' dale 
toate Indicațiile șl- s-a raportat 

. executarea. Salvările au ajuns 
ta destinație. Apoi: Nu se 
știe exact clțl oameni se a- 
flfl acum In galerie. Au fost 
13 — .oamenii ing. Vlcol — 
dar după ci au 
trat cițivn. unii cu măști de 
praf, alții fără, ca să-l salveze..’. 
„Am. înțeles, răspunde Lotru 1. 
TransmitețiL cu 'Insistență, tu
turor, dispoziția, de a nu 
mai Intra nimeni In galeriei

Scriu cele de mai Jos, In zori. 
In sediul comitetului de partid 
dc la Voincasa. Este trecut de 4 
dimineața.

-Plouă șl e liniște peste Lo
tru. Dar trebuie să vă scriu 
acum despre vleioria aeeșîel 
nopți. Acum clnd, in fața mea, 
la același birou, secretarul co
mitetului de partid, maistrul 
Ion Bolnnvu, îți notează iniîm- 
p'ărlle nopții trecute, așa cum 
îți notează leale inlimplărlle 
construcției, zi de zi, de 23 de 
a:i| de clnd lucrează pe șan
tiere. Acum clnd, mal jos cu un 
etaj, in biroul său. ing. Dan 
PretSolu. directorul generai al 
consirucțlel, răspunde ultimelor 
Irlefoana sunlnd de la ceia mai 
îndepărtate hotare ale șantie
rului : „Totul e-n ordine, băieți, 
la ălănălleasz primejdia a. fost 
înlăturată. Cei de-acolo s-au 
culcat de mult. De ce nu vă 
culcați șl voi, vreți să vâ pe-
treccți duminica cu ochii cir- 
plțl 7 La Mănălleasa, toți oame
nii sini întregi și ou s-a Înre
gistrat nici o pierdere mate
rială. Noapte bună.. Sau bună 
dimineața

*
„Noapte bună I” Cit de bună, 

șl în ce sens, bună poate f.i o 
noapte ca aceasta, unn din cele 
aproape 2 2OT de" nopți pe care 
le numără Lotrul de la primul 
țăruș plnă ezt 7...

Ora 20,15. Votaeasa. Un tele
fon filridenl. In liniștea de sfta- 
șlt de săptămlnă, la comitetul 
de partid. Secretarul Ion Bol- 

■ navu ascultă atent, spune „Am 
Înțeles” și pune receptorul in 
fu: că. Apoi ridică celălalt re
ceptori Nu mal este nevo'e să 
formeze numărul directorului 
generai Pretîolu. Gestul fusese 
deja făcut do la celălalt capăt 
al firului : „Ați auzit 7” ..Am 
nuzii”. „Amănunte 7“ „Le a- 
flăm pe drum. Vă aștept joa“. 
„Cobor Imediat. Iau cu mine șl 
două aparate cu oxigen”. .;Per- 
fect. Plnă atunci, eu anunț nal- 
vărlle npltalutal.' Le trimit la 
cele două capete ale galerie!; 
una la Mănăllensa; cealaltă In 
Rudăreasa"; „Bun. eu” nm șl 
dat dispoziție să vină echipa de 
salvatori, nerișli”.'

...Coborlm In fugă. E vorba 
, de un-accident Inexplicabil, dar 
• care poate avea urmări grave : 

la Mânâlleaxa. pe galeria dc 
ndurțlunc. n luat foc. dc la un 
aparat de sudură, o suprafață 
Izolată cu ,b!tum.„ Focul a fost 
stins Imediat, dar fumui s-a 
răsplndlt pc galerie. Galeria n-e 
13. km șl înăuntru se nGaseră 
oamenii caro lucrau la ' fini
saj; Clți 7 încă nu se știe. Te
lefonista de la .MânăIIcasa o-ra
portat că unui dintre minerii 
maistrului Bllea, Ieșind, . s-a 
prăbușit. la. gura galeriei fără 

,i/.;upbșllnUr,fără Jnă^ poată spune 
ni>’ <WO- mft.taS-îLta !țiăunț£U7?! - dacă 

,s-a ,mai‘.prăbușit cineva.
.„în mașină, în- față, directo

rul general, la volan, șl secre
tarul de partid. între cl. recep
torul stației de radio. Pe ban
cheta din spate, șeful echipe! de 
salvatori — ConslanUneecti, un 
bărbat tâcut, cu obrajii sup'l 
și ochi strălucitori — și repor
terul, încerdnd să noteze pe 

. întuneric.
Ora 23,25, In drum spre Mă- 

năileasa. „Volneasa. voiheasa, 
aici Lotru 1, răspunde dacă mă 
auzL Recepție”. „Lotru'I. Lotru 
1. alei Volneasa. te aud foarte 
bine. Recepție”, „Atenție, Voi- 
r.e.v.t. mă îndrept spre Mănăl- 
lensa. Atenție : voi da primele 
dispoziții : luaț! legătură prin 
radio sau toiefon cu Jîănăi- 
leasa șl Rudăreasa și transmi
teți,: Unu : aflațl și comunicați 
imediat,cițl oameni stat l.n ga
lerie șl care sini aceștia. Do! : 
să nu mal Intre nimeni in ga
lerie pînă nu sosesc salvările. 
Trei— Patru— Cinci— „Lotru 1, 
Lotru 1, aici Volnensn. Am Ințc-

purtătorului de vești îngrijoră
toare : „Zece mineri au a- 
Jurul cu bine la Rudăreasa, 
sănătoși, lh ; afară de orice pe
ricol. Ceilalți trei s-au salvat 

. pe ta Mănâlleasa. N-a fost, ne
voie rilcl de tuburile de oxigen. 
Din păcate. Ing. Cameniță și 
maistrul miner Bllea. deși au 
primii dispoziția să aștepta, au 
pornit de la Mânălleasa In cău
tarea celor zece, de a căror 
soartă nu știau. N-au măști. 
Au Interzis să fie urmați”.

Lotru 1 țîșneșle, cabrat, in 
direcția -Mănhilesol. Ordin ln- 
ristent, aproape «irigat, să nu 
mal intre nimeni In galerie I— 

Cameniță șl l.ilea. lnglneruî- 
șaf al șantierului șl vestitul 
maistru miner, - secretar al co
mitetului de partid de ta Mă- 
nlileasa. „Nu puteau să stea 
locului, mormăie directorul ge
neral, nu puteau să aștepte I 
Clnd II văd ccăpațT din dăndă- 
nala asta, 11 omor !“. Dar citesc 
în glasul.lul o undă de mîndrie, 
fală de ajemenea subalterni șl 
c,(laborator!, tar secretarul de-’ 
partid conchide eec : ,,lf- omo- 
rlțl, nu-1 omorlțJ, eu zic că nu 
puteau - să procedeze altfel. 
Dumneavoastră, lh tocul lor, 
aii fl puiuț sta cu ml!nlte-n 
rin jj”- Directorul tace ■ lup’Jn- 
dti-fe cu volanuL

Ora 23,30. Pătrundem In Mă- 
nălleașa. „Lo'.ru 1” frlnează 
tihnit. Aici, toți oamenii totului 
așteaptă In monom lingă gale
rie. Plouă crincen; Barbu, mo
țul vlrstnlc șl bărbos. Vlcol, 
Inginerul' cu obraz dc copil. ne
căjit Radu, minerul cît un 
munte, șefii de schimb, uni! vc- 
nlțl In grabă de-acasă. din 
pat,,stau monom. „Abia pu
tem ține oamenii, ce rapor
tează, vor toți să Inire înăuntru 
după Cameniță și Bllea”. Se 
ordonă aspru : „Nu Intră ni
meni In afară de <$alvntori. Șl 
dc co.stațl in ploalâ 7 Să se a- 
lâpostească toată lumea

In vreme ce Constantlnescu 
și ltadu („Eu nm fort salvator 
șl ta Argeș”) „Imbrrcă” apara
tele de oxigen. Inginerul cel 
ilnăr raportează, cu dudă, ca 
un copil, cum s-a-htlmplat : 
„Un băiat de-al meu, sudor, ti
nă-. bălai bun... A primit dla- 
itozjțle să tale firele de metal 
ieșite din beton șl a crezul că 
face bine dacă le tale .șl pe 
cele din suprafața de bitum, ci 
să terminăm mai repede, să 
Intrăm In recepție cu încă o 
zl mal devreme;..” ..Dar, dnd 
a primit dispoziția de lucru I 
s-a precizat să nu lucreze și la 
bitum „Nu. Cine n-ar fi 
glndlt...” „Ar fi trebuit să vă 
glndlțl. E drept că e greu de 
prevăzut tin asemenea occi
dent, lotuși, un șef trebuie xâ 
se gindeMcfl la toate”. „Am 
greșii:..'", spune■'-'1 Inginerulaucu 
chip de copil. :■ : •i-.L-.îrt'.'.’-

Or» 23 Și Jumătate. Salvatorii 
nu intrat de mult in galerie. 
Tăcere adlncA. Apoi, brusc, 
Volneasa enunță : Inginerul 
Sandu' de la Rudăreasa n-a mal 
putut să aștepte șl a pornit- pa 
galerie, singur, numai cu o 
mască de praf. In căutarea ce
lor dot.. .,11 omor”, murmură 
directorul general. „Nu putea 
prccjda altfel”, conchide șoptit 
secretarul de partid.

...Nu puteau proceda altfel I 
EHe gindul firesc al tuturor 
oamenilor Mănăllesel. de la cel 
mal tlnăr miner șl plnă ta M- 
trlnui mol Barbu. Este, de alt
fel. gindul miilor de oameni de 
pe acest vast șantier al con- 
Btrucțlcl socialiste.

..Dar toate ecarte.i slnt me
ditații „de moi tlrzlu”, de ora 
4 dimineața clnd,' In liniștea . 
Încăperii comitetului de partid, ” 
aștern acesie rinduri po hlrtta 
încă umedă de ploaia nopții... 
Cu trei csasuri In urmă — dr.d 
comuniștii Cameniță, Bllea șl 
Sandu a-au Ivit din galerie, 
negri de fum și istoviți de cău
tare, clnd tuburile de oxigen 
le-au curățit ptatnlnll Istoviți 
de înfruntarea supraomenească 
șl dnd toata suflarea vastului 
șantier a aflat că slnt In afara 

■ oricărui pericol — unicul gind 
a fost aeda a! strigătului de 

-. —■” ---- - -------v_- Izhlndă, de bucurie. Strigăt po
confirmă secretarul de car(, |_am simțit răaunlnd, In In- ( c. „1_„ .„„„a „a ter!o_ ln tuturor

erpllor acestei nopți, de ta es- 
prul șl metodicul director ge-

mal In-'

La Lotru, o intimplare 
exceptionaid pune în valoare 
calități umane excepționale

Pe măsură ce activ!- 
tulea noastră,se per
fecționează. fer obiecti
vele noastre se Împli
nesc, exigenta tată de 
no! sporește, spiritul 
critic devine imal acut. 
Sflrșlm o construcție 
șl începeai îndată o 
alta. Privim ceea ce' 
s-a Înfăptuit cu toată 
dragostea, o fărimă 
din inima noastră ră- 
mlne In obiectul creat, 
dar simțim cum deja 
netul creației no-a ri
dica: deasupra cu c!- 
teva grade de Ințnle- 

. gerc ș! de pricepere șl 
spunem atunci că nu 
putem să ne mulțumim 
numai cu ntlt.

Dacă astfel jude
căm Împlinirile — și 
așa este bine s& fa
cem întotdeauna — 
cu ollt mal mult sln- 
tem îndreptățiți să ju
decăm aspectele nega
tive, nepotrivirile cu 
care nu ne-am mulțu
mit niciodată, de la 
început, dar pe care. 
In ■ focul activității 
!e-am trecut cu vede
rea. amlnlndu-lo ter
menul de rezolvare 
pentru mal, t'rzlu.

Astăzi, spre deosebi
re de acum clțiva nnl, 
unele trăsături mora
le negative, abia per
ceptibile. unele apucă
turi dăunătoare mă
runte ne apar mal gra
ve șl mal importante, 
șl 'aceasta tocmai pen
tru că înaintarea pe 
calea progresului nl le

semnalează ca dispro- 
. porțlonate, anacronice 

și adesea le șl miri 
cum supraviețuiesc pa
razitar.
' Copiii din cartierul 

meu au fost Invitați la 
Începutul vacanței să 
se Înscrie, contra unei 
taxe, la cursurile de 
înot ta Ștrandul tine
retului. Șl-au amlnat 
plecarea In tabere, la 
bunicii,din provincie, 
lh excursii. Dar decep
ție : nici; vorbă . de 
cursuri, doar de ci le
va ore de scăldat, foar
te aproximativ supra; 
vegheațf de ‘ Însoțita-’ 
rll care jucau table 

' ta umbra copacilor...
Cer la casa de bilete 

n gării Tirgovlște un 
bilet de clasa I ta tre
nul către Capitală. Ca
sierița îmi dă. fără n 
clip! din ochi, biletul 
cerut. Sosește trenul 
Surpriză : nici un va
gon de clasa I la 
garnitură !

Afișe șl reclame ne
numărate m-au Invitat 
să vizitez cabanele 
lJucegiîor. Le-am cre
zul cuvlnlul, am urcat 
cu telefericul șl— cu- 
rlnd superbul platou al 
munților mi-a devenit 
nesuferit Flecare ca- 
bpnă își etala Inscrip
ția : nu mal avem 
locuri I Am suportat 
cu stoicism situația și 
ploile, ba chiar m-nm 
bucurat că tot mal 
mulțl oameni se bucură 
de farmecul Înălțimi”

la

lor, dar n-am mal pu
tut suferi să aud ]a 
radio, repetlndu-se 
de-a surda, reclama șl 
Invitațiile.

Nu Învinovățesc pe 
nimeni anume — nu . 
mă pot Insă reține de 
a învinovăți o prac
tică : sccea de a oferi 
ceea ce nu ni. șl de a 
Ințola' cu bună știință. 
Pentru că Înșelătorie 
se numește să te an- , 
gajezl și să nu le ții 
de cuvlnt. în cntalo- ■ 
gul caracterologic al 
moralei, nu dlmensiu- 

. „ nlle faptului, Intere
sează. c! actul, caro 
decepționează prin de
precierea cuvlnluiul 
dat. Este o chestiune 
care afectează Ideea de 
contract și faptul mă
runt 'devine un ele
ment de tulburare a 
principiului. '

Raporturile Intre oa
meni se stabilesc In 
mod hotărî tor pe în
credere. Nepotrivirea, 
chiar măruntă, strică 
convenția socială re- f 
clprocă. Se ponte tre
ce, cu îngăduință, pes
te o neglijență — lml 
spun Înțelegător —dar : 
cum rămlne cu nDucă- 
tudle care contrastea
ză cu all ten cuvinte 
bune enunțate șl con
duse In practică plnă 
la împlinirea ultimei 
litere 7

stare
; Mircea Horla 
S1MIONESCU

ncrll specialiști' !n 
mecanizarea agricul
turii — - lr l'_
călduros să poftească 
fel’sfl se stablleasdi In 
orașele

,Un tînăr lnlomlțean 
a Isprăvit o scoală 
profesională. In spe
cialitatea mecanic a- 
gricol, cu calificativul 
cel pin) Innlț. și n fost 
B.ărbălbrlt^;ai cinste, 
do Igtreogn promoție. 
A doua zi. ‘directorul, 
tmnreună cu profeso
rii, i-a Inminat In 
mod solemn diploma 
șl actul de reparti
zare, emoțtonlndu-1 
profund prin cuvin- 
talc foarte calde ce 
1 le-au adresat A 
treia zl a fost con
dus B"J voios, alai la 

' gară de coleg!, prie
teni șl familie. în su
fletul său 'clritau. nri- 
vlshetorl ®1 ne ochi ii 
cădeau petale de cais, 

în această stare de 
transport liric a des
chis ușa unuia din 
serviciile consiliului 
popular al cnpltnlel 
județului, unde țoale 
festivitățile au luat 
sflrșlt In mod brusc, 
inlrddt dună ce oas- 
netelo n zis ..bună- 
zluii. am venit...” a 
fost lăsat să aștepte 
clteva ceasuri, după 
care I s-a dat o hlrtle 
cu Indicația scurtă si 
extrem de laconică : 
..te prezinți In satul 
cutare 1“

Proaspătul specialist 
a luat bilet ta primul 
autobuz ajunglnd In 
satul cutare la o oră 
Urzici ta caro n-a mai 
obținut dorit bunul 
venit âl paznicului și 
autorizația acestuia de 
a dormi pe o bancă de 
ta „sediul cooperativei 
agricole de producție. 
A doua zl s-a Intllnlt 
cd președintele In ușa 
șediulul. Președintele 
a citit hlrtta chiar pe 
prag, l-a lnapr>lat-o 
și l-a zis : ..Greșit

te-au trimis 1a noi. 
Noi avem specialistul 
nostru, postul e ocu
pat".

Astfel că Unflrul 
mecanic agricol s-n 
-îhtbHCflȘjnind șl. Rj-.' 
ben de 'nesomn ; ă’fosf’1 
'sfătuit’' sec să-și caute 

un loc de 
și unde l-o 

___ __  acolo o ftă-1 
repartizeze și aulorl- 

, tatea. fără să-i facă 
greutăți’ L_

Prin urmare, cu ul
timii bănuți dărulțl 
de taleă-său. tJnărul a 
luat trenul și s-a în
tors acasă. De acolo 
ml-a scris, cu catran. , 
,o eolstală. Am cltit-o 
in dimineața in caro 
Intr-un cotidian bucu- 
rcșlean. răspunzlnd ta 
Întrebările unul re
porter. un tovarăș din 
acel Județ arăta cu 
mlhnlre ’dl de mult 
ii lipsesc ținutului 11-

.și-i Invita

singur 
muncă : 
găsi el.

si comunele

E “ Nii' sini în m jșiir.ă ' 
să notez aici sfirului' 
Întregii Istorii. I Nu
tresc sincer nădolden 
că a fast un sfirșit 
fericit

...Dar, Independent: 
de caz, o opinie : n-am 
putea oare prejungl 
peste tot — pentru că 
slnt locuri In care se 
tac aceste lucruri — 
starea sărbătorească 
n Intrării tinerilor In' 
pămlntul făgăduit isl 
mun.dl șl în orcanul 
splendid al vlețlîl mă
car cu un. ceas ,'după 
luarea In primire a 
postului 7

Ierte terminală, gata de recep
ție, șl încă pe un tronson ar
tificial. de beton”.;

„Lotru 1. Lotru 1. Aici Voi- 
neasa. Răspunde dacă mă auzi. 
Recepție”. „Volneesa,- alej Lo
tru 1. Te aud fcarte bine. Ra
portează. dar fără să" te gră
bești. fără emoție', și fără amă- M ^.....„
nunlo”. „Am înțeles”.. $1 glasul jng. Pretjolu. gaiuclnd volanui,' 

---- 6-au năpusti: toți s-A-1 salveze 
pe cei dinăuntru. Ml-c-mal tea
mă pentru ei decit ‘pentru cei 
13. care, cum au simțit fumul, 
ca mineri cu experiență, au 
pornit.. în direcția iul. adică în 
direcția de unde bate curen
tul curățind; ; atmosfera. O să 
treacă prin fum. prin grosul 
lui,“ o s.a InUlnească, după clte- 
va sute de metri, aer curat șl 
o eă lasă nevătămați la Rudâ- 
reasa. in celălalt capăt al ga
leriei. Pentru cei cire-au in- » 
trat să-l caute mă tern...'
eu,

Cnmenlță șl Bllea. de la Mâ- 
nălleosa, și Inginerul Sandu, de 
ta Rudărcasa, .să asigure, cl 
personal interzicerea intrării 
In galerie”. „Am înțeles”, asi
gură Volneasa.

Motorul urlă amarnic, trecem 
prin șuvoaie de munte care 
pe alocuri au inundai drumul. 
„Știu ce .«i-rs-nUmptat, spune 

'rcijtau, sMiiudmi wia;.iul, 
năpustit toți eă-J salveze

y

"S
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Valentin 
SILVESTRU

de femele începe că raporteze 
rar, pe puncte, limpede, egal, 

înllmptarea începe eâ prindă" 
consistență. cantor precis.» 
S-au Îndeplinit toate dispozi

T. ILIF.

Răsfoind șl- recitind vrafu
rile do scrisori primita de Ia 
cititorii ziarului ca ecou ia 
seria noastră de articole pu
blicata sub tiUurile generice 
„Un destin In derivă” și 
„Nici muncă fără pline, nici 
pline fără muncă !“ nm con
statat că opiniile exprimate 
se structurează foarte clor In 
jurul .principalilor factori 
responsabili, in măsură să 
prevină și să înlăture cazu
rile de parazitism social, 
tendințele unor tineri spre 
o existență situată la peri
feria vieții socialo. „Mă" ală
tur tuturor celor ce iau o a- 
tltudlne fermă împotriva 
faptelor repudiate de socle- ■ 
tatea noastră cum slnt : le
nea, parazitismul, ți impolri- 
va celor ce caută po diferite 
căi să trișeze viața, colecti
vitatea, să trăiască po spina
rea celorlalți fără să mun
cească. Trebuie să luăm ati
tudine holirilă nu numai îm
potriva celor „cu destinul în 
derivă”, ci, in primul rind, 
împotriva părinților cc nu 
i-au educat cu grijă in anii 
copilăriei ca și împotriva ce
lorlalți factori sociali care le 
tolerează faptele reprobabile: 
colegi de școală, cadre didac
tice, autorități, colegi de 
muncă sau pur și simplu ce
tățeni care trec cu indife
rență pe lingă comportări și 
mentalități cc contravin nor
melor eticii noastre socia
liste”, ne scrie Ioan Roman 
din Sibiu, strada Hipodrom, 
bloc 0, a;

Dvui, IWIIUSU», v». 
cletalea (societatea cxprlma-
bloc 0, ap. 43.

Deci, familia, școala, so
cietatea (societatea exprima
tă, In cazul de față, prin co
lective de muncă, instituții 
Însărcifîate să vegheze asu
pra ordinii publice ®I asu
pra respectului față de legi 
șl norme de comnortament 
social, opinia publică).

vom opri, In cele ce urmea
ză asupra responsabilităților 
ce revin familiei, așa cum ni 
ic Înfățișează cititorii noștri 
în scrisorile lor.

într-o scrisoare adresată, 
prin noi, acelor părinți care 
nu veghează cu grijă asupra 
drumului In viață al copiilor 
lor, N. P. Popa, Învățător 
pensionar din Roman, întrea
bă : „Ați uitat că prima 
școală a copilului este fami
lia ? Aici primește cl prl-

NOI CONTRIBUȚII ALE CITITORILOR 
LA DEZBATEREA ORGANIZATA DE ZIARUL 

NOSTRU ÎMPOTRIVA PARAZITISMULUI SOCIAL I

mele noțiuni despre normele 
do comportament In soci cin- .— —r
le. nici 1 se dezvoltă — dacă încredințat o... ■ operănelcr- 
părinții știu să facă acest lu
cru — sentimentul de dra
goste față de muncă”. Nimic 
mal adevărat. Problema nre
in's.! implicații mal largi.
'Mulțl dintre corespondenții 
noștri ne âcriu că unii din
tre părinți gSndcsc in mod 
greșit că, dacă nu asigurat 
copiilor condiții materiale 
optime (mal bune dedt au 
avut el In trecute vritmuri) 
șl-au făcut cu prisosință da
toria pentru că, Își închipuie 
ei, de asta ar depinde totul, 
lata Insă ee ne scrie Sze- 
fccly Franclsc din Stalina, 
județul Olt: „în declarația 
tatălui lui Gh. Mlu, unul din 
eroii anchetelor publicate In 
„Scinteta”, ara citit : „L-am 
Itagal ta meserii, acasă so
ția l-n spălat, 1-h hrănit. rCo

era să tac mal mult Ce 
era să faceți mal mult 7 SA 
știți că asta se nseamănă cu 
munca unui grădinar; caro 
udă florile, dar lașă iocuL 
hepllvJt, plin cu buruieni. 
Cine o să-l elibereze pe fiul _  _____
dumneavoastră de buruienile perseverentă nu 
care-i înăbușă sufletul 7 So- 
cleialea, munca, desigur. Dar 
asta hr fi fost'datoria} dum- ___ _
nea voastră și nici soricta- ista',11 copilului, piuă În ir.o-
toa, n!ci colectivul; de mun- montul In care copilul pă-
că în care» va’ Intra fhd șeș'te In viață de sine stătă

tor șl este capabil să se facă
— in cel mn! înalt grad util so

cietății. „lată 'o friptură con
cludentă din vtațn men — ne 
rcrle.Ivsn Malli din.Giurgiu. 
La virstn de opt ani mer
geam ta coarnele plugului. 
Lti ,12 ani coseam. Acest lu
cru nu l-am făcut eu de la 
litccput cu plăcere. Părinții 
mă, obligau. în vacanțele de 
liceu lucram po șantiere pen
ii u n-mi cumpăra apoi, cu 
banii ciștlgați. un costum, 
deși im fi preferat să frec 
asfaltul' străzilor (pe țtund 
nu existau baruri de zl sau 
de noapte). După liceu om 

‘ Ș‘ț* facultate 
n-om îndrăznit aă mă duc ; 
tata avea de întreținut' cinci 
copil. După șapte luni mi 
s-a părut foarte grea slujba 
aceasta și-arh demlslonnL 
Dar după două săptfimini do 
ședere fără rosl acasă ml s-a 
făcui rușine să mă așez In 
mnsâ cu părinții șl-alurtci 
m-nm angajat la o carieră de 
piatră., la șapte km depărta
re. Tin minte cu rită satis
facție i-am oferit atunci pri
mul salariu mamei. Aveam 
19 ani. De unde bucuria a- 
(easta 7 De unde dacă nu din 
ndlncurile a ceea ce m-au 
învățat părinții despre mun
că și despre viață 7” ;

Kflhal -CARANF1L

pilăric să Iubească muncn si 
să albă încredere in forțele 
Iul 7“ Iată Întrebări pe care 
le supunem meditației șl 
altor părinți.

Răspunderea familiei față 
de copii ■ incumbă o muncă 
, . ‘ i doar pe ■
parcursul tradiționalilor șap
te ani de acasă, ci plnâ la 
deplina realizare a persona-

partid. Și m!-e teamă că in 
primul rlnd Cameniță șl Bllea 
s-au băgat să-și salveze oame
nii. Aș putea să jur—”.

Nu mai e nevoie să Jun
Peste clieva clipe, clnd Lotru 1 
urcă pe, promontoriul de unde 
ga văd. In vale, luminile colo
niei Mfinălleasa,. „Vocea ; Vol- 
hesd” face apel, c.i un top in 
care de data aceasta nu mal 
poate fi disimulată emoția

lieral șl pînă la Inginerul în
jure. cepător, cu obraz de copil nccâ- 
' ' J1L. Un strigăt ca un semn de

exclamație la fraza-memento : 
. El slnt comuniști, slnt mineri 

șl constructori, el nu puteau 
să prcC.'dezc altfel !

Petre DRAGU

; ' '. .. ' ! y|
dumneavoastră nu vă 
obsolvl dc vina de a le_ fl 
" " ; ; operă j neter
minată". Un nit cititor (Pe
tre Lenghcl Izanu din Si- 
ahctul Mormațlci), pentru a ® „„ «î
demonstra aceeași idele,, face 
6ppl- la faimoasele ycrsurl 
ale Iul Nlcotao Lablși:

s ■ 5 11 '„Fiii voștri, insă, trebuie
să-nvețe 

DLn copilărie Încă, de la voi, 
Primate îndemnuri, primele

povețe,
Dorul de lumină, s-clrba

de noroi”.

Mulțl se vor mim ofllnd că un blșnițcr 
poate comite șl el abuzuri. De obicei blșnl- 
țand comite... blșniț (adică — In argou — 
trafic, speculă șl fapte do-solul ăsta), clar 
bișnițarul In-care ne‘referim comitea, in
tr-adevăr, abuzuri. VlrgU: Neagu.. pentru că 
ața se numește Individul, nu deținea docil 
foarte banala calitate de chiriaș, ocupant ol 
unei camere din imobiluli proprietatea i.I.L 
Constanța, situat" pe B-uul Lanin, nr. 224. 
In plus, el a dovedit o nemăsurată îndrăz
neală — hrănită ta rindu) ta de un spirit 
nesățios do clșligprl, dar cu dispreț pentru 
muncă — îndrăzneală căreia multă vreme 
nu i-au fost opuse detat- privirile Îngădui
toare, apatice. ale celor din jur. Fie că ne 
referim la vecini, ;fie că ne referim la func
ționarii care nu cunoscut activitatea ciu
datului chiriaș, constatăm că,,- timp de un, 
deceniu, abaterile Iul V.N. au fost recep
ționate cu un fel de plictiseală, ca ceva si- 
clltor, In fața căruia e mul' .bine; să Închizi 
ochii și să-ți retragi capul Intre umeri, do
tat'că te legi ta cap șl să lai atitudine.

Mal IntSl, fără șă întrebe po cineva, Vir
gil. Neagu a Început să cultive legume și

marginea unui caz 

din Constanța „tratat" 

cu jumătăți de măsură

identul
,, ______ _____ ______,__ ț__ J-se,:

„în familie a fost Oare în
drumat acest UnSr cn gă 
știe să învingă greutățile ce 
apar In viața, să nu capitu
leze 1a primul obstacol 7 A 
fost obișnuit din fragedă co

La care coresponde 
nostru adaugă Intrenlndu 
„în familie a fost oare 
drurnat sees! Unăr tea 
știe.să învingă greul”" 
apar In viața, să nu

zarzavaturi pe terenul alăturat blocului in 
care locuia. La proteslolo proprietarului le
gal al acelui teren, a renunțat ta grădlnărlo, 
dar a înființat In schimb un loc de parcare 
cu plată. Apo! a luat In rlâplnlre lujiiil blo
cului și a amenajat-acolo o combinație de 
ho:ol. restaurant și bar de noapte. Blnoințc- 
les că accesul colocatarilor pe scara prind- 
pnlă n fost blocat, punlndu-li-se la dispo
ziție scara de serviciu, șl o potecă bătătorită, 
ad-hoc pe terenul viran învecinat. Protes
tele celor șicanați au fost timide, tar ati
tudinea inspectorilor de teren ăfmuhiclpa-

lliații (financiari, de spațiu locativ s-a.m.d.) 
a fost ca și Inexistentă.

Știut este că unele ființe slnt cu ații Ml 
obraznice cu dt reușesc, să se cațere mai 
nederanjate In copac. Blocul avea și o 
curte Interioară. Virgil Neagu n-n s'.at prea 
mult pe gindurl, n procurat (de unde 7) un 
camion ,de panouri P.F.L. ți a crmslruiî, pe 
terenul ‘statului, In curtea destinată folo
sinței comune, o baracă lunguiață, cu 5 in- 
dlpcrl po, care a Început si le exploateze 
drept dormitoare comune. Iarna, primăvara 
șl toamna le închiria salarlațllor fiotanți, 
tar vara cui altcuiva, dedt... turiștilor.

între timp, devenit subit grijuliu cu în
treținerea Imobilului, Neagu a cerut I.G.L. 
sâ-i încredințeze 42,60 metri liniari de pa
nouri prefabricate, ca să Imprejmulască pe
rimetrul blocului. Semnături (astăzi Indes- 
clfrabile) au aprobat fără rezerve cantita
tea de panouri solidtate. Dar V. N. nu 
avea ce să Imprejmutască. în pofida refe
ratelor. aprobărilor, notelor de livrare și 
bonurilor de Ieșire, blocul de la nr. 224 
ri-âvea,. practic, nevoie de gard. Ce era.să 
facă năbădăiosul chiriaș cu cadoul propuși
lor proprietarilor săi 7 L-n vlndut nlteuiva.

Unul peste altul, aceste nete abuzive au 
dăinuit 10— II nnl Dar lată că în anul dn

ll S

grație 1071 I.G.L. Constanța l-a chemat In 
judecată civilă pe Virgil Neagu, ,so!lc!tli:d 
evacuarea lui, demolarea barăcilor clandes
tine și plata contravalorii gardului înstrăi
nai : 3 M3 de lei. Mal bine mal Urata dcclt 
niciodată, nu 7 Numai că această Intorven- 

. țle a celor In dr.epi tardivă, toarte tardivă, 
nu a fost șl radicală. Nimeni nu șl-a pus 
problema, ori n-a vrut să șl-o pună, că V. N.

■ a încălcat nu numai normele dreptulOi ci
vil cl faptele iu! au și aspect Infracțional. ‘ 
Debitorul n fost lăsat să spele putkia’cu. 
datoria de 3 508 de .lei, neonocalA. De co 7 
Oare numai din apatic 7

S-a văzut din faptele lu! V. N. de, plnă 
acum că pasivitatea sau jumătățile de mă-' , 
sură n-au făcut deck să-I încurajeze de a 
persevera In abuzuri. In prezent sa spune 
că Vîrgll Neagu ar fi dispărut fără urmă. 
$tițl rit timp ne-a trebuit, fără ajutora! 
vreunei autorități, să-l depistăm 7 123 de 
minute. în plus, p.rn mal aflat ceva : rii 
bani! obținuți din afacerile amintita^ con
struit un apartament proprietate personală, 
tar pentru a slăplnl șl- colo, șl co!5. a divor
țat de consoarta lu!.‘Trandafîra. Fictiv Insă.

Iată deci că îngăduința față' do trlnd-vi 
șl profitori nu creează microclimat' Infrac
țional numai pentru furtișaguri șl Injriă- 
cluni ascunse. Nepus la punct, individul, 
rupt de Interesele generale ale obștel șl de 
normele ei de conduită, trece, dună caz, la 
impunereh fățișă a voinței lui abuzive.

Și atimd. dacă ne holărim sȘ-1 retezăm 
creanga," esle cazul să mal umblăm cu ju
mătăți do măsură 1

Serțjîn ANDON



t
i înconjurător.

f

I, inginer chimist, lucreozâ In laboratorul cănl-de Jnovnțli și raționalizări șl 
lin Buceceo-Botoșani, unitate care a fost {T’a^an ™'nS"™u7± 

Ak>;nn». „„„i* i„ ln nees?_ an, economiile realizate

o

prezcnt 
pe stu- 
In tlm- 
exnme-

(e- 
ittți

în cardiologia românească privind

___ exploatare. o 
itaje nete : faptul că nu 
lesă In mișcare slmpii-

cauzcle care trează IntlrzJcrl’ln va
lorificarea rezultatelor cercetărilor.

Avantajele cooperării pe parcursul 
activității de cercetare șl .dezvoltare

a te, „cu’ cadrele; din producție, "Jpcuraâ
1 greoi — șl aceasta este unnL’'‘dîntre

,a
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/ • D//V LUMEA ȘTIINȚEI Șl TEHNICII • DIN L UMEA

0 creație remarcabilă 
Ventilatorul Industrial 

„EJex-Coandăa

Fâurlrea unei economii modeme, de înaltâ eficiență. Impune.....___  promovarea în toate ramurile a cu
cerlrilor științei și tehnologiei avansate. Vor fi luate măsuri pentru dezvoltarea mai Intensă 
earentarlta. e.llaUMI.A ... U....US- .---------------- -----------în lehn|câf ch^fe ș| b|OlOgie".cercetărilor științifice naționalei cu deosebire în matematică și fizică.

NICOLAE CEAUSESCU

\ Pentru a contribui la tnlăptuirea acestor Intlicafll ale to
varășului Nicolae Ccanșescu, cuprinse în raportai prezentat 
Ia Conferința Națională a partidului, ziarul nostru îșl propune

sd deschidă o largă dezbatere tn cadrul căreia urmează sfl-șl 
exprime opiniile oameni de ștllnfă, specialiști din produc fie 
șl cercetare ș.a.

La ora actuală, cercetătorilor 
din domeniul tehnicii' li se cere să 
elaborez®, ln primul rlnd. soluții 
aplicative care să acopere nevoile 
economice și sociale ale ț’iril. Ca a- 
tare, este precis conturat obiectul cer
cetării : producția — șî reiese clar 
că în domeniul tehnicii nu pol fl 
admise cercetări științifice care, In 
final, să nu se concretizeze ln noi 
produse sau In Îmbunătățirea calității 
produselor existente, În noi tehnologii 
sau în perfecționarea tehnologiilor 
actuale, ln noi mașini șl Instalații de 
producție. Pentru aceasta, tre
buie lichidate uneîe aspecte ne
gative ; o parte dintre ele se datoresc 
chiar sectorului cercetării, lor cealal- ■ 
tă unor sectoare care concură ta fi- 
nnllzarea soluțiilor In producție.

Din volumul total al cercetărilor, 
do pildă, o proporție deloc neglija
bilă (13-18 la sută) au termene de 
Încheiere foarte lungi (4 șl 8 ani). 
Bunăoară, nu s-au putut Încheia 
In timp util, pentru a fi ma- 
terSallzate In producție, cercetă
rile, proiectele șl Încercările ex
perimentale întreprinse în peri
oada 1US8—1970 privind unele mo
toare de autocamion șl, ca urma
re, s-a recurs la Importul de licențe 
șl documentații. Tot 1a fel. plnă 
ln anul acesta, deși definitivate In 
1970, nu au fost aplicate In practică 
soluțiile constructive dc etanșore 1a 
sapele dc foraj cu conuri, stabilite 
de IJ?.C.UJP. și brevetate In țară șl 
străinătate, cu toate că efectele favo
rabile se cifrează la peste 9 milioane 
lei, dintre caro circa 4 milioane aport 
valutar rezultat din export Este greu 
de justificat, de plldă^’dd/ch realiza
rea unei mașini relăUv'simple "de să* 
pat’ gropi pentru BfiTpIlddc ;Ițf UrtUITe 
electrice s-a prelungit 3 ani, îair — In 
final — s-a ajuns ta un produs Infe
rior celui realizat de tehnica actuală.

,In procesul dezvoltării cercetărilor 
tehnico, o importanță tot mal mare

o au întreprinderile. Cum se știe. In 
multe întreprinderi. In special ln cele 
construite In ultima perioadă, dotarea 
laboratoarelor uzinale de cercetare 
este mal modernă decil aceea din 
Institutele de cercetare. Aceasta, pe 
lingă condițiile favorabile create de 
contactul nemijlocit cu producția, 
permite dezvoltarea unei naivități de 
creație operative șl eficiente. SInt 
multe cercetări realizate In labora
toarele uzinale comparabile, ca nivel 
de tratare șl rezolvare, cu cele din 
Institutele de cercetare. Cercetarea ln 
întreprinderi oferă posibilitate^, de a 
se valorifica mai bine capacitatea de 
creație, cbncepțla Inglna-ească, a ca
drelor tehnico din producție. Se răs
punde în acest fel cerinței exprimate 
de secretarul general al*partidului Ia 
Conferința pe țară a Inginerilor șl 
tehnlcJanfflor șl care coincide cu do
rința majorității specialiștilor de a-șl 
fructifica cunoștințele și’ experiența 
pentru dezvoltarea producției șl nu în, 
scopul rezolvării unor probleme is'd- 
mlnlgtratlve șl birocratice.

Cde mal multe creații In domeniul 
tehnicii șl tehnologilloi de producție 
sint rezultatul conlucrării slrînsc din
tre ingineri, tehnicieni șl muncitori. 
Sint necesare, insă, o mai multă preo
cupare și inițiativă, o mai deplină 
angajare a cadrelor tehnice ln această 
direcție. Cu prilejul unei consfătuiri 
Intre special iști, care a avut loc nu 
do mult, a Ieșit In evidență faptul că, 
la cuploarele tip tunel fabricate de 
uzina „Tchnofrig*-Cluj din anul 1032, 
Întreprinderile de panificație, . cum 
sini cele din SIbtu, lași, Constanța, 
București, au adus reale perfecționări 
ln vederea reducerii consumului de 
combustibil șl realizării unor pror 
dure ritjxartaarc calitativ.' Surprinzi!- , 
tor «te că, abia In cadrul acestei 1 
consfătuiri, centrul de cercetări șl în
treprinderea constructoare nu luat 
notă de aceste îmbunătățiri, dnd, In 
mod normal, lor le-ar ti revenit snr-

dna să se ocupe, ln primul rlnd, da 
perfecționarea Instalațiilor pe care le 

, concep șl Ie produc.
Este timpul — In lumina hotăririlor 

Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român — ca ministerele șl 
centralele'să ia măsuri pentru scurta
rea termenelor de finalizare a cerce
tărilor șî aplicarea rapidă în pro
ducție a rezultatelor acestora, să asi
gure o conlucrare mai bună Intre 
cercetare șl întreprinderile producă
toare. Aceeași strinsă*' conlucrare 
este necesară Intre cercetare șl 
proiectare, pentru a dezvolta ac
tivitatea de proiectare tehnolo
gica In ministere șl unități produc- 

. Uve. In vederea modernizării rapide 
n producției. SInt multe aspecte cu 
caracter organizatoric, care ar putea 
fi luate ln considerare, în acest scop. 
Faptul că, ,In prezent, materia
lizarea unei cercetări face obiec
tul a trei «ecțluni separate de 
Plan (pionul de cercetare știin
țifică. de valorificare a cercetări! 
științifice șl planul pentru introdu
cerea progresului tehnic) are urmă
toarea consecință : nu se Iau In con
siderare, încă de ta începutul cerce
tării. unii factori esențiali, cum sint 
realizarea experimentărilor _»l a lu
crării de Investiții, activitatea de 
proiectare SI Se execuție s.a. Așa se 
explică existenta unor discontinui
tăți In ciclul cercetare-prolectare- 
producție și, mal ales. In trecerea 
de la faza de laborator la fazele pi
lot, semllndustriale șl industriale. Tn 
acest context, forma nu stimulează 
conținutul ; colaborarea din prima e- 
tapă dintre cercetător, proiectantul 
tehnolog șl So - utilaje țU'•’nial debnr-

z ----——————
în ultima vreme, tn eercurlle de specialitate se dis

cută tot mal mult despre o nouă direcție de investl- 
> gsțle In sfera cardiologiei, abordată de colectivul Cen

trului do cercetări medicale din Tg. Mureș. -„Editura 
Academiei* a scos șl ea, recent, de sub tipar, un volum 
consacrat noilor Ipoteze, Intitulat „Funcția de trans
port a serumalbumiriel". In dorința de a prezenta ci
titorilor esența acestor Ipoteze, ne-am adresat auto
rului — dr. S. L CSOGOR, cercetător științific la 
Centrul ds cercetări medicale din Tg. Mureș.

•— Fdrd s exagera, se 
constată că s-a creat In 
ultima vreme o adeedrn- 
td no ud psihoză — cea a 
colesterolului; dl do jus- 
tiflcată este aceasta, după 
opinia do., și ce conside
rente v-au determinat «d 
cd consacra! I cercetările 
tocmai acestei chestiuni 7

— Actualitatea aspecte
lor. țlnlnd de rolul coleste
rolului face să se vorbeas
că tot mal mult despre n- 
cesta, deși locul și Influ
ența sa ln bolile cardio
vasculare, do exemplu, 
slnt încă Insuficient pre
cizate. Se știe că alero- 
Bcleroza este o boală ge
nerală, metabolică, deter
minată de un mare nu
măr dc factori . dlverșL 
Dereglarea metabollsmu- . ,
Iul (datorită unor factori 
da risc, Intre care obezl-

■ tatea, diabetul, sedentaris
mul) duce, ln timp, ta le
ziuni vasculare, caracteri
zate in primul rlnd de In
filtrația cu lipide (gră
simi) — Înainte de toate 
cu colesterol — a pereți
lor arteriali. Clinic, pro
cesul atgrosclerotîc eo 
datorează obsîruărll (gltu- 
Irtl, lnfundărll) parțiala 
(sau totale) a vaselor le
zate. Procesul degradator 
este Insă deosebit de 
complex ; ln simptomatica 
bolii, perioadele active 
sînt urmate adesea de al
tele, staționare sau chior 
involutive ; pol exista și 
discordanțe între cele trei 
aspecte mai importante — 
clinic, morfologic, biochi
mic...

— ln ce constă ipoteza 
originală pe care afi tan- 
sat-o 7

— Pa baza cercetării 
proprii, cu caracter fun
damental — privind func
ția de transport a ©erum- 
albumlnel — am formu
lat, acum 8 ani1, noua ipo? 
teză do lucru in sfera 
genezei 
Știind

aterosderozcL 
că una dintre 

funcțiile de bază ale sln- 
gelui constă In transpor
tarea substanțelor nutri
tive și a produselor me
tabolice de la un organ la 
altul, am presupus că, ln 
unele cazuri, acest trans
port lntlmplnă dificultăți 
din cauza solubllltățll li
mitate a substanțelor 
transportate, Ideea era cu 
atlt mal validă, cu cit 
acest transport se reali
zează diferențiat, cu/ aju
torul unor „vehicule* re-

latlv specializate : globu
lele roșii servesc. In. pri
mul rlnd, ta transportul 
oxigenului și al bioxidu
lui de carbon ; proteinele 
plnsmatlce participă șl 
ele ta foarte multe pro
cese de transport. Intre 
care la cel ni lipidelor 
(grăsimilor), printre ele 
numărindu-se șl coleste
rolul. Datorită faptului că 
acestea din urmă sînt

— In urmă cu fref ani. 
Aceasta Impunea să sa 
determine cantitatea do 
lipide oferită țesuturilor 
peretelui arterial de că
tre plasma sanguină. Di
ficultățile metodologice 
ne-au Împiedicat Insă, 
timp de 5 ani, să avan
săm In confirmarea sau 
infirmarea Ipotezei noas
tre. Tn anul lBffi) am a- 
juns, totuși, ta un model 
experimental corespun
zător : am amestecat se
rul cu ulei de parafină șl 
nm determinat cantitatea 
de colesterol care difu
zează din ser In uleiul de 
parafină, tn cursul aces
tui proces, proteicele 
plasmntlce cămin In ser 
șt nu suferii nici o modi
ficare In sensul denatu
rărilor ; colesterolul, care 
poate difuza ln uleiul de

.... ; • • ; . . A
sănătoși de cele două sexe 
(se știe că bărbații sint 
expuși ta un risc mult 
mal mare dedt femeile 
— diferență ce tinde să 
dispară la o vlrstă de 
(S—70 nnl). De asemenea, 
am investigat persoane cu 
obiceiuri alimentare spe
cifice, precum șl bolnavi 
ce'suferă de > afecțiuni 
prodlspozante ta alero- 
scleroză (diabet, obezitate, 

. hlpbtlroldie, hlperllpe- 
mie ș.a.). Aceste exami
nări ne-au Llustrat, l'n 
mod convingător, că dife
rite condiții de generare 
a aterosderozel sint înso
țite șl dc o creștere, 
semnificativă, a cantității 
de „colesterol difuzlbil* In 
ser. Avem de-a face, deci, 

, cu un Indicator 'valoros al 
fenomenelor de apariție a 
bolii.

— în ce ar consta im
portanța știlntlflcâportanfa ftilntiflcă ti 
practică a acestei desco
periri 7

r r , „
— Pe baza datelor ofe

rita de studiul „colestero
lul difuzlbil* putem ști, 
cu relativă precizie, că a- 
vem de-a face cu o atero- 
scleroză. Studiile fiind 
Încă ta început, mal ră- 
mln de elucidat multe 
aspecte : eventuala legă
tură cauzală dintre creș
terea „colesterolului difu- 
zlbll* șl nterogeneză ; me
canismele prin care facto
rii ce contribuie ta apari
ția bolii determină creș
terea cantității „colestero- 

dlfuzlbil* ; lmpor-

sint, demonstrate cu prisosință de 
practica mondială șl de la noi din 
țară. în unele locuri, din momentul 
In care încep să se definească — In 
cercetare — procesele tehnologice 
pentru realizarea, de pildă, a unul 
nou produs, se „ata.<-ă“ și studiile ne
cesare proiectării șl construirii In
stalațiilor, studiile economice de ren
tabilitate a produsului, cte protecția 
muncii ș,n. ; ca atare, pe măsura a- 
vansărll lucrărilor, se pot lua ded- 

î ellle necesare pentru ca Intre înche
ierea cercetărilor șl fabricația efecti
vă să fio Intervale de timp minime. 
La.no! In țară, asimilarea dispoziti
velor de precomprlmare a betonului 
«-a făcut Intr-o perioadă rotativ 
scurtă și datorită faptului că. In ca
drul Institutului de cercetări care 
s-a ocupat de această problemă 
(T.N.C.E.R.C.), s-au asigurat atlt ex- ; 
perlmentarea, rit șl proiectarea In
stalațiilor. Conlucrarea este cu atlt 
mai obligatorie, cu dt practica de la 
no! din țară arată că, In unde ca
zuri, cercetările trebuie cel puțin 
parțial reluate, consumlndu-se timp 
pentru a fi adaptate condițiilor reale 
din Întreprinderi șl completate In 
privința tehnologiei. Pe această cale, 
se vor putea înregistra progrese in 
rezolvarea completă a problemelor, 
.pvltlndu-sc situații tn care, prin cer
cetare, se obțin valoroase rezultată ln 
ce privește punerea ta punct a u- 
nor tehnologii. Insă, utilajul necesar 
aplicării lor nu este studiat In pa
ralel șl poate fl construit numai par
țial . In tară. Acesta este cazul fabri
cării unor cimenturi solicitate de eco
nomia națională.
- Dtsdgur,: sini -.necesare unde - mă- 
suțir.cu .ea.rac.ler organlzatorip.jțare 
șăiasigure cadrul propice conlueritrll j 
în lnstltutde mixte , de cercetări șl 
proiectări, de pildă, problema este 
mal ușor de soluționat. Esențială este 
însă șl cultivarea spirltulnl de co
laborare Intre cercetători, prolectanțl, 
tehnologi, constructori de mașini, ca
dre din întreprindere ; la (el șl ne
cesitatea rolaborărll colegiale, a în
crederii reciproce, întemeiate pe 
iul comun pentru care activează 
speelallșlll din țara noastră : dezvol
tarea multilaterală a economiei. An
gajarea dt mai deplină a Intelec
tualității tehnice In îndeplinirea o- 
biectivelor stabilite de Conferința 
Națională a partidului trebuie să m 
reflecte șl In concentrarea tuturor e- 
forlurilor pentru promovarea pro
gresului tehnic ln producție. Schim
bul de Informații, de opinii Intra 
cercetare, proiectare, producție, tre
buie sS albă dublu sens, țlnlnd sea
ma de faptul că cercetarea științifi
că poate trage condurii din activi
tatea practică. Acest schimb va con
tribui la lichidarea unor neajunsuri 
legate de o anumită subapreciere a 
rezultatelor activității de cercetare, 
de ezitările unor specialiști din pro
ducție de a aplica imediat unele so
luții sau de n fie adresa Institute
lor dc cercetare In rezolvarea pro
blemelor practice.

Prof. dr. Ing. Oliviu RUSU 
președintele Consiliului Nojionol 
al Inginerilor și Tehnicienilor

Iș

La centrala de termofleare 
August din Capitală s-a instalat șl 
pus în funcțiune unul din primele 
exemplare dc ventilatoare Indus
triale „EJex-Coăndă* — realizat 
de colectivul Institutului pentru 
creație științiflcâ șl tehnică prin 
exploatarea Ingenioasă a unora 
din ir o multiplele șl Interesantele 
particularități ale „afectului Cdan- 
dă“. Importanța ventilării Indus
triale este azi determinată de ce
rința asigurării unei atmosfere 
curate, igienice, In spațiile de pro
ducție. ca un factor Important 
apărarea sănătății " .
realizarea unei Înalte productivi
tăți, precum șl de volumul apre
ciabil al cheltuielilor pe care Ie 
necesită realizarea, funcționarea și 
întreținerea Instalațiilor de venti
lare. Valoarea anuală a lucrărilor 
de ventilare executate din fonduri 
de investiții, de pildă. Însumează 
la noi, încă de pe acum, eHeva'suto 
de milioane de let Cifra urma să 
crească rapid ln anii următori.
Totodată, consumurile materiale
sint tot mal mori : consumul, do 
metal se ridică încă de pe acum ta 
circa 30 000 tone pe an ; consumul 
anual de energie electrică este de 
peste 500 000 060 kWh. în același 
tLmp, actualele instalații de venti
lare nu uu totdeauna o eficiență 
maximă, o siguranță tn exploatare 
corespunzătoare.-

VentLtatorul „Ejex-Coandă* .a șl 
pus In evidența. In exploatare, o 
seric de avani' 
ore nici o pli 
fică mult construcția și conferă o 
deplină siguranță In funcționare. 
Totodată, este utilizabil șl ln 
medii explozive : In plus, se eco
nomisesc însemnate cantități' de 
metal șl energic. Prin generalizarea 
utilizării in economia națională a 
acestor noi ventilatoare bc des
chide perspectiva soluționării opti
me a problemei ventilării Indus
triale In țara noastră, se măresc 
considerabil economiile ta fondu
rile de Investi ți L

MUREȘ: Tehnologii 
antipoluante

Concomitent cu preocupările 
pentru realizarea sarcinilor de pro
ducție, ln numeroase unități Indus
triale din Județul Mureș sa între
prind cercetări, soldate cu măsuri 
vlzlhd combaterea poluării apelor 
curgătoare prin îmbunătățirea sis
temelor do epurare șl decantare. 
La Complexul de selecție șl' tes
tare a porcinelor de la Garneșțl — 
unul din cel mal mari consuma- 
tort .de.apă .de pe Valea Mureșului — 

''.‘a fost realizat un sistem suplimen
tar de. epurare n opelor reziduale 

.’"față do vprtrvedcrllo proiectelor.

asigurării unei

In
oamenilor 51

substanțe practic Insolu
bile ln apă, transportul 
lor In singe se realizează, 
sub forma unor complexe, 
cu proteinele ptasmatice, 
cunoscute sub denumirea 
de llpoprotelne. In cazul 
in care capacitatea de a 
transporta lipide o nres- 
tora este Insuficientă, In
teracțiunea dintre protei
ne șl Uplde devine mal 
alabă, lipidele nu mal pot 
ti menținute in torentul 
circulator șl, din acest 
moLIv, ele se depun pe 
pereții vaselor sanguine. 
Ca atare, am presupus ca 
o astfel de dereglare (In
suficiența funcției, de 
transport a proteinelor) 
Joacă un rol important — 
poate chiar de seamă — 
in apariția nterosclerozel, 
evident alături de alte 
mecanisme patogene.

— C'lnd s-a trecut la 
verificarea In laborator a 
ipotezei 7

parntinfl, este flxabil de 
lipoprotelne, af.lindu-se in 
stare difuzabilă — șl din 
acest motiv 1-nm denumit 
„fracțiunea dlfuzlbllă a 
colesterolului seric*1 sau, 
mal pa scurt, „colestero
lul difuzlbil*.

— Deci, s-a pus proble
ma elucidării rolului Ju
cat de „colesterolul difu- 
ribll* In geneza atero- 
sclerozei. Cum se com
portă si ln timpul acestui 
prore» 7

— Răspunsul la această 
întrebare l-am Jfisit de- 
terminlnd cantitatea „co
lesterolului difuzlbil* In 
serul persoanelor expuse 
ta acțiunea factorilor de 
risc, amintiți anterior. 
Examinările — circa 2 7®D 
de cazuri plnă In 
— au fost făcute 
dențl (odihniți șl 
pul sesiunilor de
ne), precum șl pe adulțl

lulul difuzlbil* ; Impor
tanța clinică a rezultate
lor obținute.

Dar șl de ta acest nivel 
al cercetărilor se pot' se
siza multiple avnntoje 
pentru om și nctlvltatea 
clinică. Posibilitatea evi
dențierii procesului etero
gen la o persoană daiă 
poate asigura depistarea, 
prin control In ..mesă, e- 
vcntual, a celor expuși la 
un risc crescut de a se 
îmbolnăvi de ateroscle- 
roză. Contribuie tot
odată șl ta determinarea 
eficacității măsurilor te
rapeutice, In cazul ace
lorași persoane vizate de 
ateroscleroză. De alt
fel, ln ț colaborare cu 
Clinica medicală II din 
Tirgu Mureș om șl 
început evaluarea valorii 
„colesterolului difuzlbil* 
prin metode modeme de 
explorare a metabolismu
lui lipldîc. Aceste cerce
tări, deși preliminare, au 
evidențiat lotuși modifică
rile ample și rapide ale 
„colesterolului dltuzlbir 
ln urma unor măsuri an- 
tlaterogene, contribuind 
ta alegerea unei terapeu
tici intime ln tratarea 
aterosclcrozeL

Convorbire 
consemnalâ de
Teodor CAZACU

Conferința națională a 
electricienilor din Româ
nia, care a avut lcc in urmă 
cu doi an! la București, a 
adus ln atenție, printre alte 
probleme, limitarea pier
derilor de curent electric. 
Acestea sint încă Inevita
bile pe întregul traiect el 
producerii, transportului șl 
utilizării energiei de acest 
gen. In asemenea condiții, 
accesibilitatea găsirii unor 
soluții mal economice, In
tr-un vfitor cit mai apro
piat. pentru limitarea aces
tor pierderi, este cu atlt 
mal presantă, cu cit numai 
In sfera transportului de 
pildă, pe o astfel de „linie 
da transport*, costul cu
rentului consumat prin în
călzirea conductoarelor (c- 
fectul Joule) reprezintă a- 
proape jumătate din costul 
Întregii linii. Pe de altă par
te, înmulțirea tot mal rapi
dă in ultimul deceniu a li
niilor dc transport aeriene 
a curentului electric — in 
special, de mare șl foarte 
mare tensiune — creează 
terioase impedimente de 
ordin economic șl ln ame
najarea teritoriului.

Studii recente. Întreprin
se In mal multe țări, prin
tre care șl Franța, dau cls- 
tlg de cauză, in această di
recție, aplicațiilor tehnici
lor bazate pe frig, oșa-nu- 
mltel „crloelectricltăți*, re
zultată din simbioza crlo- 
gcnlei cu electrotehnica. 
Ele se bazează pe proprie
tatea materialelor cxidu- 
cătoare de electricitate de 
a fi lipsite de rezistența e- 
leclrică la temperaturile 
foarte Joase (adică, cltcva 
grade ’ deasupra Iul zero 
ibsolut). Dar avantajul 
cel riial frnportant ar fl a- 
cela că. atunci dnd nu se 
încălzesc, acești conductori 
permit asigurarea unei 
densități de curent cu 
mult cuperioară (de circa

Este vorba de montarea ln aval 
de stația Inițială de epurare a 
unei noi stații de dorinare a ape
lor ce urmează a fi deversate In 
Mureș, sistem aplicat pentru prima 
oară In țară șl care aro o deosebită 
eficiență. Acțiuni asemănătoare se 
Întreprind și la Combinatul dc în
grășăminte azotoase din Tg, Mureș, 
un alt mare consumator de apă din 
acest bazin hidrografic. Aici. log. 
Ioan Șuteu și maiștrii Olimpiu 
Stringu șl Dumitru Lazăr au pro- 
Î>us și modificat procesul tehno- 
ogic de preparare a amoniacului 

In scopul utilizării cu maximă efi
ciență a arsenului șl carbonatulul 
de potasiu tn procesul de pro
ducție prin reducerea pierderilor 
ln condensele reziduale. Modifică
rile aduse contribuie șl la reduce
rea substanțială a cantităților de 
abur supraîncălzit care se folosea 
la captarea șl concentrarea compu
șilor reziduali In vederea folosirii 
lor In' procesul de producție. Sint 
In curs, de asemenea, cercetări 
Îirlvlnd soluționarea epurării gaze- 
or reziduale dc oxid de azot, ca șl 

a altor surse de poluare a mediu
lui

CLUJ : 0 Inițiativă 
șl roadele el

Cadrele didactice șl cercetătorii 
Institutului politehnic din Cluj 
au inițiat o amplă acțiune de spri
jinire a eforturilor productive ale 
întreprinderilor industriale șl de 
construcții sub lozinca „Silința — 
factor activ tn îndeplinirea înainta 
de termen a planului cincinal". 
Colectivul catedrei de beton ur
mai, . de pildă, condus de profe- 

■ aorul unlv; Ing. Mircea Mlhăllcscu, 
a-a angajat să.urmărească a- 

. pllcarea unor soluții tehnica c-

flclente șl economicoase 
tiarele dtorva mari obiectiva 
din Județele Arad, Alba și Cluj, să 
ofere consultații științifice unor 
întreprinderi do prefabricate din 
beton privind creșterea calității 
produselor. Specialiștii catedrelor 
dc tehnologia metalelor, prelucra
rea metalelor la cald, termotehni- 
că, electrotehnică, construcții de 
mașini șl ale altor disciplina 
împărtășesc experiența tehnlco- 
ștllnțlflcă inginerilor șl tehnicie
nilor de Ia uzinele „Industria slr- 
mel* din CJmpia Turzil, întreprin
derea „Bihorul* din orașul Dr. Pe
tru Groza, de la unele întreprin
deri bucureștene, cn șl ale unor 
Importante fabrici șl uzine dujeno 
(Intre care „Unirea*. „Carbochim*. 
JSinlcrom* și „Porțelanul*).

PRAHOVA : Procedee 
modeme de extracție 

a țițeiului
Specialiștii Institutului de cerce

tări șl proiectări țiței' șl gaze din 
CImpinn s-uu făcut, cunoscut! ln 
ulllmll nnl prlntr-o'seamă de rea
lizări obținute In folosirea celor 
mal moderne tehnologii de foraj- 
cxtracUe. "între acestea se numără 
procedeele moderne de extracție a 
țițeiului prin combustie subterană 
și cu Injecții do apă sau gaze In 
strat, din care rezultă sporuri Im
portante de țiței, precum «!■ o efi
ciență economică dc peste 30 mi
lioane lei anual. Numeroase cerce
tări au fost întreprinse. In dome
niul modernizării și automatizării 
proceselor tehnologice In această 
ramură. De pildă, pe fișa de In
ventator, a .comunistului. Ion Nico- 
lac se‘află zece invenții brevetate 
alltrtn;tară, dt • șl pesta hotare. 
Eficienta Tor economică’: circa S 
milioane lei anual.

CONSTANȚA: Inovații 
și raționalizări de certă 

eficacitate
Inovatorii șl rațlonalizatorll din 

portul Constanța Iți unesc efortu
rile spre realizarea' unor dezide
rate de Interes general ln activita
tea portuară. Pe această linie se 
înscriu tonte cele 33 dc propuneri 
de Inovații înregistrate aici de la 
începutul anului, dintre care amin
tim : „Adaptarea aparaturii elec
trice românești la macaralele da 
diel tip „Uncev* — inovație pro
pusă de inginerii Ronlan Fabtan 
șl Silviu Băluță. „Cabină suspen
dată pentru supravegherea egali
zării încărcăturii vagoanelor Ia 
basculele» C.F.R. - din port* — rea
lizată dc Mlhal Alexandru șl Iile 
SUclaru. „Adaptarea filtrului de 
aer tip II-RM-M ta autostlvultoa- 
rele „Salev-D-23* — realizată do 
Nicolne Epure șl Gheorghe Dibus. 
Preocuparea pentru lărgirea mlș-

De cinci ani,-Varvara Bulinaru. int, .....
central al. Fabricii de zahâr din Bucecea-Botoșani, unitate care a fost ,„ 
dislinsâ ponfro rezultatele bune obținute anul trecut In activitatea in- pe nceM^ ca’levor <3^,1 8 taill- 
dusrrtala cu Ordinul Muncii cl. a lll-ci. lat-o, pe ilnâra ingmerâ, In fața oime lei, cit s-au înregistrat anul 

unui aparat de control al produselor fabricate trecut din această activitate In port.

10 m de ori mai marc), tn 
acest mod, volumul mate
rialelor și costurile amena
jărilor de profil vor putea t„___
scădea apreciabil. Pe ace- de sisteme de transport e- 
eași linie, specialiștii din 
numeroase țări apreciază 
că trecerea la crearea axe
lor eriogenlee de transport 
al curentului electric ar 
reprezenta o soluție cu

La detalii. Astfel, serioasa 
economii vor rezid ta în 

' sectorul mașinilor și insta
lațiilor aferente unor astfel

om șl, mal mult. ee.prevede 
ca rolul1 ei in contextul ci
vilizație! Să fij

.Încetat Din păcate, în uti
lizarea măritor el posibili
tăți. omul .este .Ir ca handi
capat de faptul „că" nu o 
poate depozita direct, sub 
formă de curent electric, 

: _ _____ >tlliza ln dl mal maro mă-

sporească ne* 
pacate. în utl-

nergetlc (altematoare, 
transformatoare. ■ eleclro- 
magnețl de foarte mare
putere). După cum. reduce- ___ ______ ,______
ril costurilor 1 eo adaugă șl pentru n o pășiră șl’a o w 
ușurarea transportului res-

servelor In momentele „do 
vlrf* alo cererii. Dtt altfel, 
unele'investigații — aflate 
încă In stadii incipien
te — lasă să se în
trevadă ca o soluție bo-

‘ binele de selflnducțle, ba
zate tot pe tehnici crio- 
ekclrice, care elnt capa
bile «4 Înmagazineze o e- 
nergle proporțională cu pă
tratul curentului care Ie’ 
parcurge. Cu densitățile de 
curent obișnuite, această 
energie InmâgarinabUă ar 
li Insă prea slabă la scara 
puterilor de rețea. Din 
contră, dacă densitățile de 
curent vor crește (fiind de 
10’ ori <mal mari) — așa 
cum am relevat mai înn-yș/y cum am relevat mai !na- 

Ba inie — energia Inmaga-

ft

mult mai fericită dedt ex
tinderea rapidă a rețelei 
do transport t ' J‘ 
înaltă tensiune, 
sub două aspecte 
ale : atlt ușurarea mane
vrării cantltfițllor de e- 
nergte, cit si desconges
tionarea mediului Înconju
rător (sistemul „de răcire* 
foîosît puțind fi îngropat 
ln pămint). Dar clijtlgurile 
cele mai mari vor apărea, 
eu pregnanță, abia dnd 
puterile de transport pe 
astfel de „linii c r logon I co* 
vor fi toarte ridicate.

Potrivit altor studii, a- 
vantajele sa vor Înmulți 
pe măsură' ce se va cobori

aerian de 
cel puțin 

e&ențl-

pectivelor instalații care, sură. Astfel că, ceea ce nu
astăzi, oo pare că nu ajuns, progresai mol rapid, plnă
sub aspectul dimensiunilor nu de mult, sub acest as- 

pt.c., au (ost mal ales cal
culele, caro mal de care 
mal ltwufiețltoare, la glo
dul descoperirii, totuși. In 
cele din urmă, a unei mo
dalități dc stocare a curen
tului electric. S-a apreciat 
că Intr-un astfel de caz 
s-ar dispune șl de «urse 
capabile să furnizeze „pu
terea de vlrf care, in ma
joritatea tlmpiilul. nu este 
utilizată. In același timp 
s-ar putea reduce chiar nu
mărul centralelor electrice;

pare că au ajuns, 
sub aspectul dimensiunilor 
și greutăților, la limita ma
nevrabilității prin mijloace 
clasice.

O altă perspectivă va
loroasă se referă ta reali
zarea așa-numilulul blo
caj de energie* prin 
mijloace eriogenlee. Pro
blema are o importanță 
capitală, s-ar putea spune, 
pentru civilizația actuală, 
pentru om, ln genere, din 
mai multe unghiuri de ve
dere ; pentru că slectrlcl- 
talca, prin toloSInțn ei u- ___  _ ______
nlversală, rămlne forma cea Intrudt stocajul, clnd cere- 
mal obișnuită de „cosmu- rea de consum c mică, 
mare* a energici de către

ar 
permite o restituire a re-

zloată se va ridica și ea la 
valori ce-ar deveni de a- 
cum Interesante, utile fio’ 
ori). Soluție valoroasă, cu 
atlt mal mult cu cit. In ast
fel de bobine, pierderile do 
curent (prin efect Joule) 
alnt practic inexistente.

Va fi necesară, In con
tinuare, intensificarea cer
cetărilor vlzind obține
rea unor ffupraeonducloare 
total satisfăcătoare. Mal a- 
lea pentru frecvențele do 
uz Industrial. Căutările In 
această privință vor fi «us-
ținute șl de progresul ' (ce ■ >' 
eu dorește a fi mol rapid 
și mal substanțial) din do
meniul fizicii energiilor 
înalte. Concomitent, sa cu
vin abordate și aspectele 
econom cs ale rezultatelor, 
ln vederea alcătuirii unor 
bilanțuri de cheltuieli cit 
mol concludente.

Este o direcție de Inves
tigație pe caro știința șl 

" tehnica actuală o apreciază 
ci fiind do cel mal mare 
viitor, ■ prin Implicațiile pe 
care rezultatele obținute ln 
final le vor avea pentru om 
șl civilizație.

C. TEODOR

I
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Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste România,

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de fell- 
cltfiri transmis cu prilejul ZUel Independenței Pakistanului. La rfndul 
meu vă transmit aceleași sentimente calde exprimate in mesajul Exce
lenței Voastre. - ' >

t ZULFIKAR. ALI BHUTTO
Președintele Pakistanului

PÂG/NA 7-

Ambasadorul Republidi Ursite Tanzania
crearea unui climat de încredere și 
pace In lume*.

„Poporul român — a spus ta con
tinuare tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
— a dus. o firea luptă pentru eli
berarea sa națională șl socială ; de 
aceea, el urmărește cu profundă 
simpatie șl solidaritate lupta popoa
relor africane pentru cucerirea șl 
consolidarea independenței națio
nale, pentru împlinirea aspirațiilor 
lor de progres șl o viață mal bună.

Actlvfnd consecvent in frontul for- ’ 
țelor antilmperiallste, România 
sprijină — moral, politic șl mate
rial — mișcările de eliberare națio
nală n popoarelor din Angola. Gui- 
nce.i-Uis.stiU, Mozamblc,'Namibia și 
din alte teritorii aflate tacă sub 
dominație colonială, condamnă cu 
fermitate politica de apartheid șl 
discriminare rasială promovată do 
către regLmurilc minoritare rasista 
din Republica Sud-Afrlcană șl'Rho-' 
desla*.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România a arătat :
■„O problemă fundamentală pen

tru pacea șl progresul umanității 
este lichidarea filării de subdezvol
tare șl a decalajului economie din
tre țările In curs de dezvoltare șl 
cele avansate. Lichidarea acestui de
calaj — caro trebuie să devină o 
preocupare permanentă a întregii 
comunități internaționale — Impune 
mobilizarea eforturilor fiecărui po
por pentru valorificarea resurse
lor naționale ta Interes propriu, lăr
girea’cooperări! Internaționale pe 
bșze echitabile, precum șl măsuri 
practice de sprijinire'a acestor e- 
forturl do către statele avarjuitc.

în România slnf bine cunoscute șl 
®e bucură do o înaltă apreciere re
zultatele obținute, ca șl* eforturile 
poporului’ tanzanlan, sub conduce- _ 
rea part!dolor TANU șl Afro-Shirazl, ' 
pentru coswolldarea Independentei 
sale economice șl' politice, pentru 
valorificarea; Lmportanțelqr sale re
surse naturale, ta scopul dezvoltă
rii economice șl sociale, al îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de 
viață. De asemenea, este, ’ cunoscu- 
■■’ și apreciată activitatea Intarnnțio- 

ilâ a R.U. Tanzania, dedicată asl-

Primire la C. C. al P. C. R.

H MlNlSffll,' ION GHEORGHE MAURER, 

ÎN R. $, f. IUGOSEAVIA 

încheierea convorbirilor oficiale 
. r"' ■-!' . fi ' - ' .

BELGRAD 10. - Trimișii speciali
George Ionescu și Station Morco- T____ _ __ _______ _______ _
vescu transmit : Ultima "zi n vizitei ral. Kocea Popovlcl, membru al Pre- 
președlntalul Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, in R.S.F.' Iugosla
via a foat consacrată convorbirilor 
eu președintele Consiliului Executiv 
al Adunării Republicii Socialisto
Serbia, Mllenko Botanici.

La convorbiri au luat parte Emil 
Drtgănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
române ln Comisia mixtă româno- 
iugosiavă de colaborare economică, 
și Vnslle Șandru, t ambasadorul 
Românie! In Belgrad.

Au luat parte Gemul BJedlcL pre
ședintele Consiliului Executiv Fede- 

zidîului R.S.F.' iugoslavia, Marko Ni- 
kezlcl, președintele C.C. al U.C. din 
Serbia, precum șl alți conducători al 
organelor de stat federale șl repu
blicane.

Au, participat persoanele oficiale 
române care-1 însoțesc pc președin
tele ConsJUuluI do Miniștri-

In cursul dejunului, desfășurat ln- 
tr-o atmosferă caldă, cordială, au fost 
rostite toasturi.

Saluttad călduros pe șeful guver
nului român, președintele Consiliului 
Executiv al Adunării R. S. Serbia. 
Mllenko Botanici, a evidențiat avan
tajele pe care le oferă vecinătatea 
cu Românta. pentru o contribuție 
sporită n acestei republici, la dez
voltarea relațiilor româno-iugoslave.

Menționtad că vizita sa ta Iugo
slavia a prilejuit discuții deosebit de 
utile cu președintele guvernului Iugo
slav. Gemal Blcdld. precum șl cu ' 
conducători al unor guverne republi
cane. tovarășul Ion Ghcorghe Maurer 
a arătat că ele au definit contururile 
desfășurării activității ■■noastre comu
ne pe planul relațlRor româno-lugo- 
slave și ta unele" probleme Inter
naționale do interes comun, ta ca- 1 
drul generai trasat de Intllnlrlle care 
au avut toc Intre tovarășii Nlcotae 
Ceaușescu șl Ioslp Broz Tlto.

Vorbitorii au toastat ta sănătatea 
tovarășilor Nlcotae Ceausescu și Iosip 
Broz Tito, a conducătorilor guverne
lor celor două țări, pentru continua 
dezvoltare a prieteniei româno-iugo- 
alavc.'

In cursul după-amlezll, președin
tele Coiisllîuiul de Miniștri al Re-' 
publici! Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer. Împreună cu soția 
șl persoanele oficiale caro l-au în
soțit In vizita de prietenie In ILS.F. 
Iugoslavia, a părăsit Belgradul

cu, ocazia schLmburilor de: vizite alo 
diferitilor conducători ai celor două 
țări ale noastre, Intre care al doilea 
vicepreședinte și prlm-mtnLstru nl 
țării mele care n vlzdLnt Românta, in 
fruntea unei delegații guvernamen
tale, anul trocul. Aceasta nu este nici 
retorică, nici istorie. Acestea stat 
faptele care nu dus la lnlcnsiflotrea 
cooperării reciproce intre cele două 
țări ale, noastre. De fapt, poporul 
Tanzaniei a. Început să beneficieze de 
pe urma acestei cooperări. Activita
tea depusă de experții români In 
diferita domenii’, aflnți In tara , mea, 
constituie un ajutor neprețuit in pro
iectele noastre de dezvoltare.

Speranța noastră este ca guvernul 
Republicii Sodaiirte România să con- " 
ttauc pe dl posibil să facă utilizabilă 
pentru Tanzania experiențn ce ta țepi
lor români ; aș dori să le urez bun 
venit celor care.'ta viilor, vor putea 
veni și munci alături de noi. Aș dori, 
de asemenea, să mă folosesc de acest 
prilej pentru a exprima sincera noas
tră gratitudine guvernului și poporu
lui român pentru asistența acordată" 
ta dezvoltarea țării mele.

Contribuita dumneavoastră, In orice 
formă ar fi, este deosebit de apre
ciată șl pot asigura pe Excelența 
Voastră că ea va fi Întotdeauna folo
sită din plin". '

Luînd cuvlnlul, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu, a mulțumit pentru ă- 
predcrile făcute la adresa țării noas
tre șl pentru mesajul transmis din 
partea președintelui Republicii Unite 
Tanzania căruia i-a ndresat, ta rindul 
său. un salul prietenesc șl cor
diale urări de sănătate șl fericire, 
Da asemenea,’ tovarășul Nlcolao 
Ceaușes-eu a adresat poporului tan- 
zantan, din partea poporului român 
și , a sa personal,, urarea de a ob
ține succese tot mai Însemnate pe 
calea construirii unei societăți noi. n 
consolidării independenței naționale 
șl dezvoltării eeonomlco-sociate da 
sine stătătoare n patriei — Republi
ca Unită Tanzania.

.în continuare, tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu a spus : „Am avut plă
cerea să vizitez. In acest tm, țara 
dumneavoastră, să cunosc nemijlo
cit sentimentele prietenești alo 
poporului tanzanlan, să-1 apreciez 
eforturile șl realizările pe care le-a 
obținut și le obține, după înlătura
rea dominației străine, In lupta pen
tru asigurarea unei ■ yțcțl libero , șl 
prospere.

După cum vă este cunoscut, țara 
noastră esto angajată, ta prezent, 
tatr-un vast program do făurire a 
unei societăți noi — soci etatea so- 
iiîalîsta multilateral dezvoltată — 
care să asigure întregului popor un 
nivel do trai tot'mal rldiral, o,v.ln- 
ță- pașnică-și "ferirităi * »
" Mllltlnd " fermî’3p<mtrti’: reălîzâfea 
acesta! ample șl complexe opere, po
porul român, care" de ‘mal btate' de’ 
un sfert do vene- și-a luat soarta: In ‘ 
propriile -mltol, eslo profund Inte
resat ta statornicirea unul. cJimal 
de pace și colaborare cu celelalte 
state ale lumii, pe bnzn stimei ș! 
respectului reciproc. Noi considerăm 
că nu Irebtile precupețit nici un efof.t 
pentru stabilirea între statele lu- , 
mi! n unor relații de tip nou, în
temeiate pe principiile denlinel egh- 

fELjj resoeclulul .tar.
dependențe!' suveranității ; națio- ■ .........—............ .......... ( 
terne, avantajului reciproc, renun
țării In forță ș! In omenințaren cu 
forța ta fnoorturilo ' internaționale. 
După convingerea noastră. numai : 
așezarea acestor, principii Ia baza 
relațiilor dintre state ponte asigura' 
0 largă 61 fructuoasă colaborare In
tre popoare, poate duce In evita
rea conflictelor șl încordării, Ln

Marți după-amlază, tovarășul Cor
nel Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Romftn. a primit pa reprezen
tanții ziarelor de tinerel care au luat : 
parte la îniJlnlrea recfectorilor-șefî 
șl șefilor secțiilor extemo al zinre-

lor de tineret din țări socialiste șl 
unde țări europene.

La Intilntre. care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă prietenească, a 
participai tovarășul Marțian Dan, 
prim-seeretar aț C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tineretului.

Lutad cuvlntul cu prilejul prezen
tării scrisorilor, ambasadorul tanza- 
ntan Daniel, Narcis Mton;;a Mloka a 
transmis președintelui^Consiliului de . 
Stat, tovarășului Nlcolâe Ceaușescu, 
un cordial mesaj de salut din partea 
președintelui Republicii Unite Tan
zania, Julius Nyerere, a guvernului 
și poporului tanzanlan.

„România.șl Tanzania — a spus ln 
continuare vorbitorul — au multe lu
cruri comune. Noi avem aceeași is
torie. Ambele noastre țări au' cunos
cut dominația străină. Ambele noas
tre popoare au luptat, pentru cuceri
rea lndepcndanțcl, ln caro nu numai 
că ținem, dar vrem s-o menținem șl 

, s-o apărăm cu tărie. Noi, de aseme- 
“rfea, avem același destin. Ambele 
noastre popoare stat hotărî te să con
struiască socialismul. Este adevărat 
desigur că Românta construiește so
cialismul ta condiții diferite. Esto 
ndevârnl. că exista deosebiri Însem
nate In ceea ce privește gradul do 
dezvoltare» Este adevărat, do aseme
nea, că fiecare dintre țările noaslro 
iți are propriile sale clemente obiec
tive și subiective, ca, de pildă,, tra
dițiile șl alte particularități sociale.

Dar acestea slnt fără importanță. 
Principalul este că ambele țâr! țin
tesc șl se străduiesc să construiască 
o societate prosperă ln care toți 
membrii săi să fie egali și nimeni să 
nu exploateze.

Mal mult, Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Unita Tanzania 
slnt conduse de partide ale munci
torilor șl țăranilor. — Partidul Comu
nist Român șî Uniunea Națională A- 
fricană din Tangantka, respectiv. 
Partidul Afro-ShlrazL- întreaga acti
vitate n partidelor noastre este dedi
cată Intereselor maselor populare șl 
au un dușman comun — capltallsmui 
șl exploatatorii clasei muncitoare".

în continuare, ambasadorul tanza- 
nlan a spus „Faptul că Românta șl 
Tanzania au puncte de vedere simi
lare ln majoritatea problemelor de 
importanță Internațională este blrte- 
cunostut Sprijinul dumneavoastră n- 
cordat permanent mișcărilor de eli
berare din Mozamblc, Angola șl 
Guineea-BIsaau este apreciat in motî 
deosebit de «poporul tanzanlan. ‘ La 
fel și solidaritatea dumneavoastră to
tală cu poporul Zimbabwe, cu poporul 
dtn Namibia și Africa de Sud, rare 
luptă împotriva rasismului șl regi
murilor minoritare. Ambele noastre 

; țâri nutresc o puternică dorință pen
tru pace, dreptate șl demnitate In 
toată lumea.

Acesta este scopul pentru care, In
diferent de lipsurile șl limitele lor, 

.cele două țări ale noaslre-șint mem
bre șl subscriu idealurilor Organiza
ției Națiunilor Unite.

așteaptă și sjterălBățln^ețcfdlnțbogala™ 
dumneavoastră experiență Tn‘ con
strucția socialistă*.

„Guvernul meu șl • poporul Tanza
niei — a spus in continuare vorbito- 

■ rul — doresc ca actualele relații cor
diale dintre Republica Socialista Rb- 

: mânia șl Republica Unită Tanzania 
să fie menținute și lărgite In toate 

, direcțiile. Evident, recenta vizita a 
Excelenței Voastre in Tanzania nu 
numai că n consolidai relațiile cor- 

; diale existente Intre cele două țări, ________ r,........... .  ......
dar n deschis, totodată, noi zone do ifiâ'țîTn drepturi.’' "resnect'ui’uî 'în- 

_ cooperare in domeniile economic, so-’ .iĂter.dehțc! șl su.
dai, cultural șl politic, in interesul nnle. neamestecului ln treburile» in- 
reciproc. ....

Ca un rezultat al vizitei fructuoase 
a Excelenței Voastre In fora meu,- 

; calo acum evident șl de necontestat 
că intre conducătorii Republidi Unite 
Tanzania șl cel al Republicii Sodn- 
liste România există un, respect sin
cer șl o încredere reciprocă. Acestea 
au fost, de asemenea, exprimnlo și 

: Ambasadorul Kepotfeii Islamice'Mauritania
în cuvlntul rostit cu prilejul pre

zentării acrișorilor, ambasadorul Sl- 
di Ilouna Ould Sidi a arătat printre 
altele :

„PermlteR-ml să vă spun cil slnt 
de onorat și de fericit do a fi fost, 
ales să reprezint țara mea pe Un
gă Excelența Voastră șl frumoasa 
dumneavoastră fort, a cărei istorie, 
aceea a poporului șl a partidului 
său, constituie un exemplu pentru 
eratele care și-au căpătat recent in
dependența, Ip căutarea unei căi 
sănătoase care să le asigure dez- 

‘ voltaiea independentă. Totul a fost 
• pus In practică In țara dumnea- 
j voastră pentru a-1 permite să fio 
un factor activ in politica do. deș- 

' tindere, de pace și da cooperare In
ternațională*. . . .

în continuare, vorbitorul a spus : 
! „Noi apreciem, in Mauritania, gri
ja dumneavoastră constanta de. o 
promova o politică de progres, do 
unitate cu toate: țările socialiști șl 

.rolul dumneavoastră în' mărețe 
; front' revoluționar 'titondlal în coln- 
! borare cu forțele a'ntilmperlalktc. 
! Partidul dumneavoastră, Partidul 
! Comunist Român, l.șl îndeplinește 
' rolul său de foțță politică conducă

toare pe culca progresului, spre so- 
' clnlisrn prin dezvoltarea șl lărgirea 

, democrației ■ socialiste, reallzlndu-;?! 
I astfel misiunea ra istorică revolu

ționară.. Țara mea, ca orice altă fo- 
i ră iubitoare de pace și de dreptate, 
admiră curajul: poporului român, 
hoMrirca sa de n construi — unit In 

: jurul partidului său comunist — un 
l stat sodalist modem.’ 
! Partidul Poporului din Maurita
nia șl guvernul său se felicita — șl 
nu fără mîndrie — de sprijinul fă
ră rezerve șl de ajutorul ntll de 
eficace pe rare partidul, guvernul și 
poporul român le-au acordat ti le 

■. acordă popoarelor care mai luptă 
: Încă împotriva dominației, opresiu- 
1 nil șl a tuturor celorlalte forme ale 
: colonialismului și neoeolohlallsmu- 

Iul și pentru consolidarea indepen
dențe! lor*. ’

..Fidelitatea față de principiile re
voluționara — a apus ln continuare 
„...■„.„™;.-l Maurllânlei — este 
una din nobilele sarcini pe care și 
....... e... .
poporul român. Guvernul, partidul 
șl poporul mnuritan nprectnză rolul 
pe care țara dumneavoastră II joa- 

:.i acest domeniu, salută acțiu
nea hotărltă șl constantă a politicii 
dumneavoastră de denunțare a ne
dreptăților comise In Orientul A- ■ 
propint și în Vietnam..

Slnlem fericiți să constatăm că 
pozițiile noastre.slnt asemănătoare șl 
in alte probleme Internationale și în 
special ofirmarea poziție! dumnea
voastră bine cunoscute *— reînnoită 
la ultima Conferință Națională a 
partidului dumneavoastră din 10—21

Excelenței Voastre In Tanzania 
numai efi a consolidat relațiile 
diale existente Intre cele două țâri,

cooperare In domeniile economic, so- 
’ *u9n1 ’■ m»1 liini-WMs 1 «1 S îSr« î f-r». ■ 4wl-râs«îf&iM«î

, reciproc.

I-

ambasadorul
, Jeleu fixat partidul, guvernul 
j' Jtf w ■ “ . _ —....    -- , . -

șl poporul mnuritan apreciază rolul 
pa care țara dumneavoastră II Joa
că In acest domeniu, salută acțlu-

t

F

ta-
nai - -j._____; __
gurărli păcii In lume și realizării 
unei cooperări frucluo.i'io Intre na
țiuni.

Constatăm cu satisfacție și eu a- 
cesț prilej; domnule ambasador, că 
bunele relații existente po multiple 
planuri' Intre România șl Tanzania 
au înregistrat In ultimii ani o creș
tere' substanțială,; că există largi 
posibilități pentru dezvoltarea lor 
continuă, In interesul șl avantajul 
reciproc al celor două popoare.

în ceea cu o privește, Republica

guvernamentale economice din R. P. 0. Coreeană
Marț! dimineața a sosit’în Capi

tală o delegație 'guvernamentală c- 
conomică' din R.P.D. Coreeană, con
dusă do Zâng Zun Thek; vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D Coreene, președintele păr
ții 1LP.D. Coreene In Comisia Inter- 
guvernamentală consultativă In pro
blemele relațiilor economice și teh- 
nlco-șlilnțifice dintre Republica So
cialistă România șl R.P.D. Coreeană.

participa' la luerârilo 
sesiuni a Omlslel. 

aeroportul Otopenl,

Delegația va . 
cele! de-a treia

La soalre, pe

de MînJștrl au în-La Consiliul ,
ceput. marți dupâ-amtază, convor
birile In cadrul celei de-a IlI-a se
siuni a Comisiei lnterguvemamen- 
tale consultative In problemele re
lațiilor economice șl tehnlco-jtlințl- 
fîce Intre Republica Soctatiatâ Ro
mânia șl Republica Populară Demo
crată Coreeană.

Delegația , română , este condusă de 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele păr
ții române In'Comisia Interguvcma- 
menlală. Iar delegația coreeană, do

niștri. președintele păr- 
n'Comisia Interguv'crna- 

.... ........._i 
ZĂhg Zun Thek, vicepreședinta al

■I

oaspețU au fost Intlmpinati de Ion 
Pățan. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părtii ro
mâne ta Comisia interguvernamen- 
tală consultativă Radu Constant!- . 
născu, vicepreședinte al Comisie! 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică t'l tehnică, pre
cum șl de membri ai delegației gu
vernamentale române In acsastă co
misie. ,

Aii fost prezent! Kang lăng Slip, 
ambasadorul R.P.D. Coreene ta 
București, șl membri al ambasadei:

' ■ *'
Cabinetului de Miniștri, președintele 
părții R.P.D. :■ Coreene ta Comisia 
interguvemamentaiâ.

La ședința de deschidere a oesl- 
unil a mal luat parte Kang lăng Săjp, 
ambasadorul ILPîD. Coreene la 
București
■ Pe agenda convorbirilor figurează 
probleme privind dezvoltarea In 
continuare a colaborării economice 
și tehnico-șlitațtflce Intre Repu
blica Src alteță România și Repu
blica Populară Democrată Coreeana.'

___________________ ___________________ ’
Din partea Iugoslavă au fost pre- 

zențj Dușan Gllgorîevici, membru 
al Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave ta Co
misia mixtă tagoslavo-română de 

, colaborare economică, Polar Kostlcl, 
membru al Consiliului Executiv Re
publican, Iso Njegovan,- ambasadorul 
iugoslaviei la București, conducători 
al unor mari Întreprinderi din 
Serbia.

In cursul convorbirilor, desfășurate 
Intr-o atmosferă do lucru, priete
nească, au fost examinate rezulta
tele obținute ta ultimi! ani ta dez
voltarea relațiilor economice Intre 
întreprinderi românești șl Întreprin
deri din Serbia, exprimlhdu-se sa
tisfacția pentru evoluția lor continuu 
ascendentă Relcvtadu-se largile po
sibilități existente de amplificare a 
reloțiitor economice, j-a Insistat În
deosebi asupra unor măsuri referi
toare la cooperarea in producție. 
De asemenea, au fost evidențiate 
rezultatele colnborărll științifice, 
recomandlndii-se intensificare?, con- 
lartelor și acțiunilor de cooperare 
Intre institute din România șl Serbia.

Șeful guvernului român și soția 
nu fost apoi oaspeți In un dejun 
oferit ta onparca lor de Mllenko 
Bolnnlcl șl soția. i

z i I e i
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I,

acordurilor semnale „intre cele două 
țări, jpre" binele popoarelor român 
și tanzanlan; “nl "cauzei ' colaborării 
șl păcii ln lume*.

în Încheiere, 'tovarășul "Nicolae 
Ceaușescu a ural '.aimbașadorulul 
tanzanlan succes- deplin In realiza- 1 
ren misiunii ce l-n fost încredința
tă și l-a asigurați do' sprijinul . Con
siliului de . Stat, al guvernului șl al 
său-personal. ț ; ‘ ,

După ceremonia prezentării scri
sorilor de, acreditare. ‘ președintele 
COMlllulu! da Stat,; tqyartșul Nicolae 
Ceaușescu, h avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
Republidi Unite' Tanzania, Daniel 
Narcis M’.onga Mloka.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor ți ln convorbire nu partici
pat Constantin Slălescu, secretarii! 
Consiliului de Stat, și Cornellu Mă- 
nescu, ministrul nfncorlior externe.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialista România, Cor- 
nellu Mânescu. a primit o telegra
mă de mulțumire din oariea minis
trului afacerilor externe al R. D. 
Vietnam. Nguyen Duy Trinh, pen
tru telegrama transmisă cu prilejul 
celei de-o 27-a aniversări a procla
mării R. D. Vietnam.

’’‘Mlnlslrtri afacerilor externe ap Re
publicii’ SocialistoRomfffffi; Correa^ * 
Miî"'Mânescu, a adresat 6"‘ telCgramte 
de felicitare noului mtaHtru al afa
cerilor externe aL Republicii Araba 
Egipt,-' Mohamed Hasswn El Zayynl., 
eu prilejul numiri! sate ta această 
funcție.’ - - ......

în răspunsul primit din par
tea mtotslrului nfrcarilor externe ăl 
Republkdl Arabe Egipt se exprimă 
mulțumiri cordiale pentru felicitarea 
ce l-a fost adresată. ' / ' .

♦ , '
ăfnrțl, delegația militară o Repu

blici! Franceze, condusă de genera
lul de armată aeriană Fnanșoâs 
Maurin, șeful Statului Major ni ar
matelor, care. La Invitația generalu
lui colonel Ion Gheorghe, priin- 
adjunct al ministrului forțelor ar-‘ 
mata șl șef a! Marelui Stal Major, 
face o vizită of letală in țara noastră, 
a plecat talr-o călătorie La Con
stanța.

*
Marți după-amlază a sosit In ,Ca-

★

Urii naturii din R.P. Bulgaria, Tnnko 
Markov, care, la Invitația conducerii 
Ministerului Economiei Forestiere șl 
Mdteriale.lor. de .Construcții,' va face 
o vizită ta țara noastră.

La sosire, pe Podul prietenie! de 
la Giurgiu, oaspetele a fost întlmpl- 
nnt de Flilp Tomulescu, adjunct al 
ministrului economiei forestiere șl . 
materialelor' de construcții, de fuiic- 

țSpM GmboSiv, 
^R.P. Bulgaria '.la'; I

- r- ' .a. ' '
Sub auspiciile A-r^demle! Republl- 

' dl SoctaJlate Românta șl Consiliului 
Național ar inglnerilor 'șl Tehnlcte- 
nitor, marți a avui loc la.'București 

1 ficslunea' științificii cimemornllvă. 
organizată cu prilejul împlinirii a 
IOT de’ani de la. nașterea Iui Troian

' " -- i ’' '

în cadrul turneului pc"rare !! în
treprinde ln fora noastră, baletul 
folcloric național „Aucaman* din 
Chite » -susținut, marți seara, ta 
București, un spectacol de gală.

Au participat Tamara Dobrln — 
vicepreședintă a Consiliului Culturii 
și -Educației Scclaltete. personalități 
ale vieții cultural-arlteîlce din Capi
tală, un numeros publl'c.
" Au fost prezenț! Hbmerb Jullo, 
ambasadonu Republicii Chile la 
București, membri ai ambasadei.

Efticii-
t'țvSi

<’

Președintele Consiliului .de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Mnurer, Împreună ,cu 
soția, a făcut o vlzilă prietenească in 

. Iugoslavia, la invitația președintelui 
'Consiliului Executiv Federal al;Repu-_ 
blicil Socialiste .Federative Iugoslavia" 
Gemal Bledicl, in perioada 12-19 sep
tembrie 1972. - i

Președintele guvernului român ■ 
fost primit de cîltrc președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii, Comuniș
tilor,! din Iugoslavia, Ioslp Broz Tlto, 
cil care a^avuț-o convorbire .cordială,; 
priotenelweă.,,. î 
țPreședihlelef lon Gheorgha- Mnurer 

a vizitat Republicile Socialiste Mace
donia, Slovenia, Bosnia șl He-țego- 
vlna și Serbia, uncie s-n intllnlt și a 
avut convorbiri cu președinții Consi
liilor Executive ni acestor republici 
șl alto personalități.

în baza celor convenite cu ocazia 
convorbirilor dintre secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Românta. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Socialiste Federativa Iugoslavia, pre-, 
ședințele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Ioslp Broz Tlto. de la 
Porțile de Fier, din mal 1072. preșe
dinții guvernelor celor două țări, îm
preună cu colaboratorii lor. contlnu- 
Ind practica tatllnlrilor frecvente, au 
făcut un larg schimb de păreri cu 
privire la măsurile concrete pentru 
promovarea In continuare a relațiilor 
româno-lugoslave, precum șl ta le
gătură -cu uneia probleme Internațio
nale' aetualo de interes comun.

Apreciind pozitiv dezvoltarea rela
țiilor româno-lugoslavc in tonte do
meniile,. premieri! Ion Gheorghe 
Maurer șl Gemal Bledicl au eviden
țiat r.o! j>oslbl 1!tâjl de lărgire șl pro
movare a acestora, pe multiple pla
nuri, ; și au subliniat că guvernele 
celor două țâri se vor angaja tot mal 
mult In înfăptuirea programelor de 
colaborare existente, precum și'ta gă
sirea urtor noi căi do Îmbogățire a ■ 
conținutului ți a tuturor formelor de 
cooperare.

Cela două părți au constatat cu deo
sebităsatisfacție că,-ta perioada care 
a trecut de 1a tatllnlren președinților 
guvernelor celor două țări din Ianua
rie 1970, relațiile economice româno- 
iugoslnve au cunoscut o dezvoltare 
continuă. Schimburile comerciale nu 
sporit In hnul 1971 cu aproape 00 la 
sulă față de anul 1970, aceeași creș
tere urmind să elbă loc, potrivit pre
vederilor Protocolului comercial, șl 
în cursul anului curent. Această ma
jorare considerabilă a volumului 
schimburilor de mărfuri a fost urmată j 
și de îmbunătățirea slTuduril lor, ta 
sensul măririi ponderii produselor fi
nite, ta primul rtad nle industriei 
construcțiilor, de mașini, care ta pre
zent constituie circa 35 la sută din 

.volumul total al schimburilor. La 
creșterea volumului schimburilor do 
mărfuri și la îmbunătățirea structurii 
tor nu contribuit In mare măsură ac
țiunile de coonerare șl specializare 
in producție, livrările reciproce care 
decurg din acesta acțiuni reprezen- 
tlnd ta anul 1072 circa 39 la șută din 
volumul total nl schlmburilor de măr
furi,

Președinții color două guverne au 
Indicat ca In perioada următoare să. 
®e Intensifice acțiunile ta vederea 
unei mai bune utilizări a posibilități
lor existente’pentru dezvoltarea coo
perării de lungă durată în producție, 
o specializării șl livrărilor reciproce, 
ta domeniile construcțiilor d« marini, 
electrotehnicii, electronicii, chlmlel-si' 
petrochimici, enerrctldl. 'metalurgiei, 
s a. precum al pentru extinderea co
laborării ne torte nlote ’

Cel doi premier! au convenit să 
se Intensifice activitatea pentru 'fi
nalizarea, In termene rit mai sour*, 
te. a acțiunilor ăe colaborare șl spe
cializare :le lungă durată. In curs 
do balațlve.'astfel Incit să se creeze 
premise pentru dezvoltarea schim
burilor do mărfuri, • po perioada

*
De la bordul avionului, șeful gu

vernului român , a adresat președin
telui Consiliului Executiv Federal 
următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republici! So
cialiste Federative Iugoslavia vecine 
șl prietene, aș dori, dragă lovarttac. 
Bledicl. să vă adresez‘tacă o dată 
cele mal calde mulțumiri pentru pri
mirea șl ospitalitatea Cordială de 
caro ne-nm bucurat In lot timpul vi
zitei șl su exprim convingerea că dis-

1973-1975. peste volumul prevăzut 
ta, actualul acord comercial de ctacl 
ani.

Cele două părți nu apreciat rezul
tatele colaborării directe Intre orga- 

_ rtelc șl organizațiile economice cu 
profil similar din cele două țări,' șl 
în mod deosebit activitatea Comisiei 

■ mixte Tomflno-iugoslnve, de cola
borare economică, și au convenit’ ca 
aceste legături șl colaborarea să fl« 
extinse ți In viitor.

S-au stahUit măsurile concrete țin 
scopul dezvoltării colaborării in' țlo- 
bjenlite; ger^tărtii,științifice ,șj,, teh^ 
nplogîce^ ca șun .element., deoșeWJ i dj>.» 
important gț.pentru eficacitatea, bo- 
JaboriLrii economico a celor „două, 
țări..

Părțile șl-ou exprimat dorința hro- 
clprocă de n Intensifica și exlir.de 
colaborarea In domeniile culturii șl 
artei, invățămlnluiul, presei și jrn- 
dlotelcvlzlunii. S-a căzut de acprd 
asupra unor măsuri privind dez
voltarea In continuare a relațiilor 
eonsutare șl colaborarea ta zonal de 
frontieră. {

Subliniind actualitatea șl iruem- 
nătatea pozițiilor în problemele [ta- 
ternațlonaîe, expuse ta comunicate
le comune elaborate cu ocazia jln- 
tilnlrllor dintre secretarul general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al jRe- 
publ'cl! Socialiste România, Nlcplae 
Ceaușescu, șl președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, losîp Broz. Tlto, de 

nlșoara ta 1871 șl,do lă P<jrțl- 
Fla- '!n .acest an, cel doi pre- ... .

vie-.

ani.

la TI ml 
le de'”._........ ................
inleri au efectuat un schimb de|pă- 
reri asupra unor probleme ale j. l_ 
ții Internaționale, Îndeosebi ta legă
tură cu pregătirile, ta cadrul multi
lateral, In vederea Conferinței, pen
tru securitate șl colaborare ta |Eu- 
ropa, relațiile șl acțiunile celor <Jouă 
țări in Balcani, evoluția evenimen
telor in Vietnam. Laos șl Cambotl- 
gla,-precum șl In Orientul Apropiat, 
Aii rost abordate, do asemenea, pro
blemele legate do creșterea rolului 
Q.N.U. ta menținerea șl lntărlroa1 pă
cii mondiale șl ta dezvoltarea coope
rării Internaționale. |

Președinții celor două guverne au 
relevat, totodată, importanta șl nece
sitatea intensificări! acțiunii. tuturor 
țărilor șl mișcărilor progresiste șl iu
bitoare de pace pentru consolidarea 
păcii șl securității, dezvoltarea coope
rării internaționale, pe baza egalită
ții In drepturi, democratizarea rele-, 
țlllor Internaționale, participarea tu-’ 
turor țărilor — mari, mijlocii șljmici 
— la rezolvarea problemelor Inter
naționale, precum șl pentru soluțio
narea conflictelor pe cale pașnică.

Cele două părți au subliniat șl cu 
acest prilej poziția cunoscută a sta
telor lor cu privire In necesitatea 
re-speclărll neabătute In retatillb in
ternaționale a principiilor suverani
tății si Independenței nnțtorhie. in
tegrității teritoriale, neamestecului In 
treburile interne ale altor state, e- 
ghlitățll ta drepturi, avantajului re
ciproc. care constituie o condiție e- 
sențlală a întăriri! colaborării și co
operării Internaționale, a păcii și pro
gresului in lume.

Părțile au constatat Identitatea sau 
marea apropiere a punctelor de ve
dere n’.e celor două.guverne față de 
problemele ce au fost discutate.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă prietenească și ta spirit de 
deplină încredere șl Înțelegere mu
tuali care .caracterizează relațiile da 
prietenie șl bună vecinătate dintre 
cele două țări. ,

Președintele Consiliului de Miniștri, 
al Republicii Socialista România, Ion 
Gheorghe Maurer, n adresai, pre
ședintelui Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Soctallsta Federati
ve Iugoslavia. Gemul Bledicl. s! so
ției sale. Invitația .de a face o vizită 
prietenească ta România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data vizi
tai urmind să Ce ■ stabilita ulterior.

*
cuțillo utile pe 
spirit de prieten' 
proră vor 
L
precum șl la cauza păcii și socialis
mului. ’ ' .

Folosesc șl acest prilej pentru a 
adresa popoarelor iugoslave prietene, 
precum șl dv. personal, cele mal bune 
urări de noi succese In opera de con
struire a socialismului ta Iugoslavia.

k’-iuta țJ. UUjAl-tUIUIU&U fc» . IS-vrJIt.

piuita ministrul silviculturii șl ocro- (Agșrprcis)

?. :'"Î q ’> ’Sri
pa- principiile egalității, respectului 
independenței șl suvcranltalll națio
nale, lieamesteculur în treburile In
terne și1 avantajului reciproc — prin
cipii larg recunoscute de popoare șl 

— ... ----------- . . ---- -  --------- pe care însăși viața, experiența In-
tațlfle multilaterala cu noile state tomaționalA le-a confirmat drept 

singurele care pot . asigura dezvol
tarea normală șl fructuoasă a rapor
turilor dintre state, colaborarea și 
pacea Intre popoare".

în continuare, tovart-p:! Nicolae 
Ceaușescu ta spus :

„Romflnta acordă o mare atenție 
dezvoltării relațiilor sale cu tinerele 
state independente, sprijină lupta lor 
pentru dezvoltarea de sine stătătoa
re,' Împotriva politicii Imperialiste, de 
dominație și asuprire, a colonialis
mului și heocolonlalLsmuluj. Conside
răm câuriă din "problemele cete mal 
Importante ale epoci! noastre, de care 
depind progresul șl pacea întregii 
omeniri, este lichidarea stării de sub
dezvoltare; economică șl socială, a de
calajului economic care separă țările 
ln curs de dezvoltare de cele avan
sate. Pentru, aceasta slnt necesare, e- 
forturl din partea fiecărui popor pen
tru va torLflca rea "resurselor naționa
le. în Interes' propriu, lărgirea coope
rări Internaționale pe baze echitabi
le;'-sprijinirea acestor eforturi de că
tre statele avansate, de" comunitatea 
Internațională". ’ .

Reterindu-se la, relațiile — 
măno-ntauritane,. tovorășul N. 
Ceaușescu a arătat;:

„Deși țările "noastre se află la mari 
distanțe una de alta, există, după 
convingerea mea, reale poslbUIlăU ca 
relațiile rornâno-mauritarte — care șl 
plnfi acum au cunoscut un curg as
cendent — rt se dezvolte mnl pu
ternic Ini Interesul deplin ai celor 
două popoare, al cauzei păcii și co- 
labortrll internaționale.

încredințat că misiunea dumnea
voastră în România va send dezvol
tării șl amplificării relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România si Republica Is
lamică Mauritania, vă doresc, domnu
le ambasador, deplin succes In mun
ca de Înaltă răspundere ce vi.s-a în
credințat și vă -asigur că vă, veti 
bucura de tot sprijinul Consiliului de 
Slat, nl guvernului român și a! meu 
personal*. .

După solemnitatea prezentării geri- 
Eorllor de acreditare, președintele 
Consiliului io Stat, tovorășul Nicolae 
Ceaușescu, a jvut o convorbire .-or- 
dlală, prietenească cu ambasadorul 
Republidi 'slamlco Mauritania. Sidl 
Bounn Ould Sidl.

La seremonia prezentării tcrisorl- 
tor și ‘ta ronvorbl-e gu Mrtlelpat'■ 
Constantin âtălescu. secretarul Con
siliului 3e Stal, iî Cornellu Mărtescu, 
ministrul afacerilor externe.

, jiȘ,;..:;! ?<? 'ta''::..:?’"’, .c.l:

lulle 1972 — do a lupta pentru lichi
darea fenomenului de subdezvolta
re economică a țărilor, de a favori
za lărgirea colaborări! Intre state
le in cura de dezvoltare șl de a 
dezvolta continuu pe aceste baze re-

Independonte din Africa și din 
Asia*. ■ -

Referlndu-se In relațiile româno- 
mauritanc, vorbitorul a spus :

„Raporturile noastre bilaterale, 
deși se află la Începuturile lor. slnt 
încurajatoare. Schimburile de" dele
gații sini frecvente intre cele două 
țări alo noastre. Nu a trecut nici o 
lună do clnd o importantă delegație 
română a vizitat oficial Mauritania. 
Rezultatele acestei vizite constituie 
— după, părerea noastră — un 
succes pentru Întărirea cooperării 
noastre. Pot să vă asigur, domnule 
președinte, că, In ceea ce mă pri
vește, voi face totul pentru dezvolta
rea șl întărirea raporturilor dlnire 
cele două țări ale noastre — rapor
turi caro slnt deja încurajatoare — 
pa. baza egalității ®i a respectului 
mutual". . .

Lutnd cuvlntul, președintele Con
siliului do Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a urat ambasadorului

__ _____■_!, muîțumlndu-i pentru 
ipreclerUc făcuta la adresa itomfi- 
ilel socialista, a partidului șl- do-
„Poporal român nutrește puternic© 

__ .ta „.ta J, ;":’—'3 șl stimă 
față de .țara dumneavoastră ri do

mutual". ' . . _
stilului de Stat, tovartșilî Nicolae

/

mnuritan un călduros bun venit în 
țara noastră, i.....................

porului român.

sentimente de prietenie șl stimă 
față de .țara dumneavoastră ș! da 
poporul nuiurltan, cunoaște șl apre
ciază eforturile rale pe calea conso
lidării Independenței naționale, a 
dezvoltării economlco-soclale de sine 
Btătătoaro. a valorificării In interes 
propriu a bogățiilor naționale.

Așa după cum nțl remarent — a 
spus in continuare tovarășul Nicolae 
Ceausescu — întreaga noastră țară 
se află angnlatfl cu toate forțele 
sole In îndeplinirea unul amnlu 
program de dezvoltare economică și 
socială — programul făuririi sode- 
țSțll socialiste multitateral dezvolta
te — elnlxsrat de Congresul al 
X-lca el partidului : Potrivit hotărl- 
rllor adoptate de recenta Conferință 
Națională a partidului, oamenii 
muncii din România desfășoară o 
susținută activitate pentru realiza
rea planului cincinal înainte de ter
men» oentru a asigura mersul îna
inte al tării pe calea progresului șl 
bunăstării.

Consacrat 4ceste! zoste opere, po
porul român rate profund Interesat 
ln statornicirea ta lume a unul rit
mat de pace si rolnborare tu telc- 
lalte popoare, pa baza Încrederii, fil
me! ?! respectului reciproc. Conside
răm ctf trebuie deptwo zforturi ocn- 
tru promwareti largă Intre state a 
unor relații de tip nou, Întemeiate

_ - ro* 
Nicolae 
nil tpH

SPORT • tSPORTf• SPORT, ©SPORT,

Fotbal 4

Meciul România — Finlanda 

este așteptat cu interes
HELSINKI (Prin telefon). — 

Stadionul olimpic din Capitala Fin
landa!' găzduiește astă seară. Inee- 
ptnd de la ora 18,30, meciul do fotbal 
Românta-Finlanda,: , _ conllnd pentru 
'p.rcLiminarlile celei de-a X-a ediții 
a campionatului mondial. Vremea 
tari este excelentă,; Jar Interesul pu
blicului fîc așteaptă a fi pe măsura 
importanței partidei.

Remanierea echipei finlandeze. In 
fond întărirea’el prlntr-o masivă 
„Infuzie" do 'tinerețe, ca șl rezulta
tele obținute in ultimul an : două 
victorii — cu «elecționata olimpică a 
R.F.G. șt. In preliminariile rampto- 
nntulul mondial, cu echipa Albaniei, 
precum șl un meci egal cu reprezen
tativa U.R.S.S. — constituie baza 
speranțelor ee și le pun Iubitorii 
fotbalului finlandez In formația lor. 
„Nu cred că noua noastră echipă — 
spunea antrenorul Laaakoncn — 
mal poate plordo vreun med pe te
ren propriu™*

- Echipa țări) noastre este decisă' 
să abordeze cu toată seriozitatea a- 
ceaslă Intllnlre, chior iacă Indlspo-, 
n'bllltățile de ultimă oră au creat 
unele dificultăți antrenorului Angelo 
Nlculescu In alcătuirea raprczentail- 
vci. Nu estg razul desigur să dis
cutăm acum dacă pregătirile și efec
tivul lotului întrunesc sau nu ta a-

censlă oră sufragiile celor mal mulțl 
dintre specialiști. Important,este ca 
echipa co va ti aliniat* să asigure 
un Joc pe măsura exigentelor unei 
dispute sportive do o asemenea an
vergură. Fotbalul flnlahdez, mal 
exact, reprezentativa alcătuită este, 
desigur, net superioara formațiilor 
pa care le-am văzul cvolulnd In ul
timii ani. Credem Insă eă In partida 
de astă scară coechipierii români nu 
ceva mal multe șanse deril partene
rii de întrecere. Experiența și teh
nica lui Dinu. Lucescu, Răducanu, 
Dumitru șt a celortalți, dorința do n- 
flrmare.a tinerilor Dobrău și Nae 
lonesțu. șl, In ultimă Instanță, ambi
ția sportivă a tuturor „celor unspre
zece* vor fi In măsură să satisfacă 
dorințele îndreptățite ale suporte
rilor.

Fotbaliștii noștri nu făcut ieri spre 
seară un ultim antrenament do aco
modare pe gazonul stadionului o- 
llmplc., manlfesttnd o bună dispozi
ție. Dar lată șl formația caro va 
evolua azi : Ifildueanu — Sătmărca- 
nu, Dobrâu, Dinu, N. lonescu—Du
mitru, Radu Nunweill&r—Lucescji, 
Domlde, Neagu, FI. Dumitrescu.

Pe mlino, sper, cu vești bune.

Ion DUM1TB1U
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care le-am purtat în 
prietenie si Înțelegere red- 

• servi la Întărirea continuă; 
a cblaborâril dintre țările noastre,
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IN FAVOAREA NORMALIZĂRII 
RELAȚIILOR DIPLOMATICE 
DINTRE CHINA Șl JAPONIA

MOSCOVA 19 (Agerpres)
Silviu-P(K

★
Tovarășul Alexandru Tonescu, re

dactor șef al ziarului „Scintela", a -- <—i. t- 7j_ d(? j Szy(l- 
Troulul Politic,

fosi primit, în ace
lak, membru al 
secretar al C.C. ol P.M.U.P.

timp, toate

„Pentru pace in regiunea Mării Baltice"

Comunicat

■’ r . • j ,| . 7> iț
NEW YORK 10 (Agerpres).'

o

DESCHIDEREA CELEI
DE A XXVII-A SESIUNI A

ADUNĂRII GENERALE A 0. U.
NEW YORK 10 — Corespondentul 

nostru C. Alexandroaic trans
mite : La sediul Națiunilor Unite 
dta New York -au început, marți 
după-amlază, lucrările celei de-a 27-a 
sesiuni ordinare a Adunării Gene
rale a. Organizației Națiunilor Unite. 
Ședința inaugurală a fost deschisă de 
Adam Malik, ministrul afacerilor ex
terne al Indoneziei, președintele sesi
unii precedente a Adunării Generale.

După deschiderea lucrărilor, păs
trarea tradiționalului moment de re
culegere șl numlrda comitetului de 
verificare a deplinelor puteri, plena
ra Adunării Generale l-a ale3 pe 
Stanislaw Trepczynskl, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Po
loniei, In calitate de președinte al 
celei de-a 27-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Agenda provizorie a leslunll În
scrie ,1CO de probleme.

Dată fiind însemnătatea probleme
lor aflate in programul de lucru al 

> sesiunii, plenara a hotărit limitarea

■ ■ ■ ' ' ;
la maximum a timpului rezervat pro
blemelor organizatorice și procedu
rale, spre a se putea trece imediat la 
dezbaterile de politică generală și 
începerea lucrărilor pe comitete, In 
așa Iei incit sesiunea să poată fi In- 
chetată !n Jurul zilei de 20 decem
brie a,c.

*
La New York a soslț.lunl seara, 

George Marovescu, prim-fidjund al 
ministrului afacerilor externe, locții
torul șefului delegației române la 
cea de-a XXVII-a sesiune a Adună
rii Generale n Organizației Națiuni
lor Unite, Împreună cu ceUalțl 
membri al delegației.

Pe aeroportul Internațional „Ken
nedy",* delegația română a fost In- 
tlmplnală de ambasadorul Ion Datcu, 
reprezentantul permanent a! Repu
blicii Socialiste România la O.N.U., 
Cornel Bogdan, ambasadorul Româ
niei In S.U.A., de membri ai Misi
unii diplomatice române pe .' 
O.N.U. șl ai Ambasadei române 
Washington.

MOSCOVA

Tovarășul
L. Brejnev a 

vizitat paviUonul 
României

de la Expoziția

bruxelles întrevedere

Manea Mănescu
k . -O' > S ^4 (;

BRUXELLES 10 (Agerpres)I'"».'-. |'.'-’) ■ —
Președintele Consiliului Economic al 
Republicii Socialiste România. to
varășul Manea Mănescu, care se află 
In Belgia. In fruntea unei delegații e- 
conomîce, a avut, marți, o Întreve
dere eu Pierre Marinei, ministrul bel
gian el afacerilor externe, comerțu
lui 'exterior șl cooperării’pentru dez
voltare.

Pierre Harmel
Au fost examinate, lntr-un 

de cordialitate șl Înțelegere recipro
că, aspecte legate de dezvoltarea, In. 
continuare, a relațiilor dintre cele 
două: țărt

Ministrul Pierre Harms] a oferit un- 
dineu In onoarea delegației economi-, 
ce române.

ACȚIUNI OFENSIVE
9

ALE FORȚELOR PATRIOTICE
9

VIETNAMUL DE SUD 19 (Ager- 
pres). — Ofensiva unităților Frontu
lui National de Eliberare In zona 
Ptatourilor Centrale, dedanșată rim- 
bătă, a intrat In a 4-a zi. Unitățile 
F.NJS. au ocupat statele majore 
districtuale din Mo Duc și Ba To, 
iar la 10 km nord-est do Da Nang 
eu cucerit o poziție Întărită a Inami
cului, provodndu-1 acestuia pierderi’ 
grele In oameni șl echipament do 
luptă.

După cum precizează agenția 
Reuter, platul major districtual de

la Ba To, din provincia de coastă 
Quang Ngay, este al 4-lea obiectiv 
militar de Importanță deosebită cu
cerit de patrioți de la lansarea noii 
ofensive tn zona Platourltoc Cen
trale.

Potrivit unor rapoarte Inițiale, In 
districtul Mo Duc, palrloțll sud-vlet- 
namezl au ocupat - Înălțimea 59 — 
punct chele la vest de orașul d!s- 
trlcluEl cu același nume — precum 
șl o poziție a Inamicului la sud de 
podul Vo.

respondență du la Silviu Podhta : La 
19 septembrie, tovarășii Leonid BrpJ- , 
nev, Alexel Kosighin Dmitri Po- 
leanskt, Mliicll Suslov. Fiodor Ku
lakov, precum șl vicepreședinți al 
Consiliului de Miniștri ăl U.R.S.S. și 
miniștri ai guvernului sovietic au vi-, 
zllat pavilioane ale Expoziției Inter
naționale „Tehnica agricotă-72" din 
parcul. Sdkolnlli’, din Moscova.

Itei Intrarea In pavilionul țării noas
tre, Inalții oaspeți nu fost Intlmplnațl 
de Ion Clubotaru, Însărcinat cu afa
ceri o. I. al Românie! In U.R.S.S. 
Alexandru Mărgăriteșcu, adjunct al 
ministrului construcțiilor de mașini, 
Valerlu Bârbulescu, șeful Agenției 
economice a țării noastre, la Moscova, 
șl de Paul Niculescu, directorul pavi
lionului.

Conducătorii de partid șl de stat 
sovietic! s-au Interesat Îndeaproape 
de sentanfttaaroa universală cu 48 de 
rinduri „S.U.P.-48", de tractoarele de 
43 CP, de mașinile pentru lucrări In 
pante șl do motopompcle expuse, 
care funcționează cu aceleași motoare 
cu care sini echipate ^tractoarele. 
Explicațiile au fost date de MIhal 
Calotlță, director general al Centra
lei Industriei de. mașini agricole, și 

. de Valertu Bărbulescu.
5.' ’■ ' ■: -1 • 1 *. • i;i' - -i:

a I
Ședința Sovietului 

Suprem
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 'Co

respondență de lo Silviu Podlriă : La 
10 septembrie au începui la Krem
lin lucrările sesiunii Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Pe ardinea de zl' 
figurează : măsuri pentru imbunăta- 
țlre& in continuare a ocrotirii nalu- 
ril ți uilllzarea rațională o resurselor 
naturale, proiectul de lege 'cu privire 
la statutul deputațllor sovietelor tie 
deputațl al oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică, alegerea Tribuna
lului suprem ai țării, precum șl ra- 
lincarea decretelor emise” de l'rezi- 
dlul Sovietului Suprem de la ultima 
sesiune pini in prezent.

La lucrările sesiunii participă Leo
nid Brejnev, Nikolai Podgornli, 
Alexel Kbsighin și alțl conducători 
de partid și de stat sovietici.

Raportul la primul punct al ordi
nii de zi a fast prezentat de Vlndl- 
mlr Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. Uniu
nea Sovietică, a relevat, printre al-

Sprijin propunerilor G. R. P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

HANOI 10 (Agerpres). — Comitetul 
pentau>reunJffcare națională al Adu- 
nâril- NaționjiIe a R.11 , Vletnaip ,a 
exprimat, lnlr-o declarație dată pu- 
bllettațH." un sprijin deplin "față do 
declarația din 11 septembrie u Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului do Sud șl 
declarația din 14 septembrie a Gu
vernului RJD. Vietnam in legătură 
cu Încetarea războiului de agresiune 
ol SuUJL și restaurarea păcii In 
.Vietnam.

Comitetul face un apel către 
Adunările naționale și populare alo 
țărilor socialiste frățești, către po
poarele iubitoare de pace și drep
tate din Întreaga lume, inclusiv 
către poporul nmerlcan, să întreprin
dă acțiuni puternice pentru a deter
mina Administrația americană să 
pună capăt imediat războiului de a- 
greaiune din Vietnamul de sud șl să 
adopte o atitudine serioasă față de 
punctele do vedere formulata 
G.ILP.

PEKIN. — Norodom Stanuk, șeful 
statului cambodgian șl președintele 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giel, și Perm Nouth, prlm-mlnLslru. ol 
Guvernului Regal de Uniune Națlo- 
- • - ' r' ' ținte al Bl-

--------/ au "primit 
po Nguyen Van Quang, ambasadorul 
Rcpubllcit Vietnamului de Sud In 
R.P. Chineză. Cu acest prilej,’ Noro
dom Stanuk a declarat că G.R.U.N.C 
sprijină fără rezerve declarația din 
11 septembrie 1972 a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud cu privire la res
tabilirea păcii In Vietnam, subliniind 
că „aceasta reprezintă o contribuție 
ncllvă la ca ura comună a, celor două 
popoare".

ului, Regal 
nală al Cambodgiel, președl 
roului Politic al F.U.N.K., 
po Nguyen Van Quang, ombasad 
Republicii Vietnamului de Sud 
R.P. Chineză. Cu acest prilej,’ N

PEKIN 19 (Agerpres).'— Clu En- 
lal, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Go Mo-Jo. vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din Întreaga Chină șl președinte do 
onoare nl Asociației de prietenie 
Chlna-Japonla. Ci Pin-fel, ministrul 
afacerilor externe, șl Llao Cen-clh. 
președintele Asociației de prietenie . 
China-Japonia, nu primit delegația 
ParUdulul Liberal-Democrat din Ja
ponia, condusă de Zentaro Kosaka. 
membru al Dietei și președinte ol 
Consiliului partidului pentru norma
lizarea relațiilor dintre Japonia șl 
China, care se află In vizită tn 
R. P. Chineză;

In onoarea oaspeților japonezi, 
partea chineză a oferit un banchet 
Lui nd cuvlntul, premierul Clu En- 
lal n arătat că In prezent există o 
tendință generală a lucrurilor și o 
cerere populară de a promova șl 
dezvolta relațiile do prietenie chlno- 
Japoneze șl de a aduce la normal 
relațiile’ diplomatice dintre cele două 
țări.

La rindul său, Zentaro Kosaka a 
arătat că ■ delegația Partidului Libe
ral-Democrat a sosit In China ca un 
grup ‘care precede vizita premieru
lui Tânoka șl speră să îmbunătățeas
că' înțelegerea reciprocă, pe calea 
unor schimburi de păreri deschise șl 
complete cu conducătorii chinezi șl., 
prin aceasta, să contribuie la norma
lizarea relațiilor dintre Japonia șl

tele, V. Kirillin, se pronunță pentru 
dezvoltarea colaborării Internaționale 
In problemele ocrotirii mediului, 
ambiant șl utilizării raționale a re
surselor naturale. Raportorul a' tre
cu! apoi in revistă acordurile bila
terale semnate de U.R.S.S. cu alte 
«tale In acest domeniu șl s-a referit 
la măsurile luate și la legile adop-, 
tale pe plan Intern.

Lucrările sealurdi Sovietului Su
prem al U.R.S.S. continuă.

Vizita în Japonia a delegației P.C.R 
condusă de tovarășul 
Paul Niculescu - Mizil

comuniști din adunarea legislativă a 
orașului.

Comitetul prefectural a organizat 
un /miting consacrat prieteniei din
tre Partidul Comunist din Japonia 
șl Partidul Comunist Român, Cu 
acest prilej au luat cuvlntul Tomlo 
Nlshlzawa, membru al Prezidlulu' 
C. C. al P.C.J., Shlnzo Yasul, 
membru nl Prezidiului G C. el 
P.C.J„ președinte al Comitetului 
Îirefectural Kyoto, șl Paul Nicu- 
escu-MizlL Vorbitorii au scos In 

evidență etrlnsele raporturi de co- 
.laborare tovărășească dintre cale 
două partide, subliniind, Jn acest 
context Importanta deosebita po 
care nu avut-o vizita In România o 
delegației conduse do președintele’ 
Prezidiului CC. al P.C.J.. tovarășul 
Kenji Miyamoto, convorbirile pur
tate cu delegația P.C.R.. condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușcrcu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

TOKIO 19. — Corespondentul A- 
___ -a Horea Tuia, transmite : In 
___ de 18 șl 19 septembrie; dele-

gerpres. Horea Țulu, transmite : In 
zilele de 1B șl 19 septembrie; dele
gația P.C.R., condusă de tovarășul 
Paul Nlculescu-Mlzll, membru al 
Prezidiului Permanent, al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., înso
țita’de tovarășul .Tomlo Nishlzawn, 
membru al Prezidiului C.C. ftl,P.C.J„ 
a vizitat Kyoto, unul dintre brațele 
principale ale Japoniei și important 
centru de cultură cu vechi tradiții 
revoluționare.

La sediul Comitetului prefectural 
Kyoto al P.C.J. a avut loc o Intil
nire cu activul do partid. Au fost 
vizitate apoi Combinatul Kawashirna 
Textile Mills Ltd„ una dintre im
portantele întreprinderi care produc 
țesături de artă, șl una dintre princi
palele școli de meserii ale orașului.

Membrii delegație! au fosi oaspeți 
ni primarului orașului Kyoto. Mnloki 
Funahashl, avlnd o convorbire prie
tenească cu acesta șl cu deputațLl

r ’ ■■

PARIS. — Reprezentantul general 
al R.D. Vietnam la Paris, vo Van 
Șungir â, făcut o vizită.; jărimfilul mi
nistru francez Pierre Messmer, căruia 
l-a inminut declarația guvernului' 
R.D.V. din 14 septembrie privind so
luționarea pașnică a problemei viet
nameze. Tolodatâ, șeful guvernului 
francez a fost informat despre lupta 
dusă de poporul vietnamez pe fron
turile militar, politic și diplomatic.

Pierre Messmer a reafirmat poziția 
Franței in problema vietnameză. 
Printre altele, el a menționat că gu
vernul francez este favorabil creării 
In Vietnamul de sud a anul guvern 
cu trei componente șl retragerii tru
pelor americane.

PARIS.' — Organizațiile politice șl 
religioase ale rczldențllor vietnamezi 
In Franța-au’adoptat o declarație co
mună In care exprimă un sprijin de
plin față de propunerile conținute In 
declarația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu ai Republicii Vietnamului 
de Sud din 11 «eptembrle 1972.

! 
L

In oralul veit-german Kiel au 
luat jflrțlt tradiționalele „Zile 
ale, păcii in regiunea Mdrii Băl
tire”. Lz .v

■ prerentanfii unor organizații ob- 
ftefti din Danemcrcn, Finlanda. 
R. D. Germană, IL F, a Germa
niei, Norvegia, R. P. Polonă,. 
U.ILS^. Cu accrt prilej, ta Kiel 
a acul loc conferința internațio
nală „Pentru pace In replunea 
Mării BaJIIce, pentru lecuritate

fi colaborare In Europa". In 
rezoluțiile adoptate, p-artfcipanfll 

-ialută ^Jorturlle depute in di4 âî 
tice". La ele au luat parte re-- . reefia destinderii tn Europa, 

convocării Conferinței general 
europene pentru teeurilale d 
colaborare. Totodată, cel pre- 
tenți ji-au exprimat tolidarila- 
tea cu lupta popoarelor Un In
dochina, au cerut încetarea ime
diată a bombardamentelor ame
ricane asupra teritoriului ll. D. 
Vietnam.

Delegația de partid 
și guvernamentală 

a R. Ș: Cehoslovace 
a sosit în

BERLIN 19 — Corespondentul nos
tru, Ștefan Deju, transmite : La invi
tația C.C. al P.S.U.G. și a guvernului 
Republicii Democrate Germane, marți 
a sosit ta Berlin, intr-o vizită oficială 
de prietenie, o delegație do partid șl 
guvernamentală a Republicii Socin- 
tlste Cehoslovace, condusă, de Gustav 
Husok, secretar general al CC. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Pe aeroportul Schbnefeld din Berlin 
oaspeții au (ost intlmplnațl de Erich 
Honecker, prim-secretar al CC al 
P.S.U.G.. do Willl Stoph. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., do 
alțl conducători de partid șl de tta» 
al R.D. Germane.

din Orientul Apropiat 
® LUĂRI DE POZIȚIE DUPĂ RECENTELE ACȚIUNI MILITARE 
ALE ISRAELULUI ÎMPOTRIVA LIBANULUI © CONVORBIRILE 

ANGLO—EGIPTENE
NEW FORK 10 (Agerpres). — Ca 

urmare a evenimentelor de la 10 sep
tembrie, cind unități Lwaellene de 
Infanterie blindată, sprijinite de avi
oane, au pătruns pe teritoriul Li
banului, a lit delegația Libanului, dt 
și delegația Israelului au întreprins 

i 1 i'- ‘fi î-1 T ■■' li

Danemarca și Piața comună

INCERTITUDINILE
i.

UNUI REFERENDUM
După cum este cu

noscut, Folketlng-ul
(parlamentul) danez a

.‘adf
cir

loptat, nu de mult, arată că 12 din cel 70 
141 de voturi și 34 de membri al grupu- 

contra, legea privind Iul pâri 
aderarea Danemarcei clal-derm 
la Comunitatea Eco
nomică Europeană. _ __________

Prin votul paria- ceasta, «crie. 
meniului — care a a- ' - - '
vut, In fapt, valoarea 
unei recomandări —' 
nu au fost Insă înlă
turate toate obstacole
le din calea acestui 
pas. Hotăritor va fi 
referendumul din 2 
octombrie, care este 
chemat s& spună ulti
mul cuvint In această 
problemă — spre deo
sebire de referendu
mul similar, -din Nor
vegia ce se vn desfă
șura la 24 șl 25 sep
tembrie șl care vn a- 
vea doar un caracter 
consultativ.

De altfel, dacă vo
tul din parlament. ar 
fi avut un caracter 
decisiv, atunci nu ar 
fi putut consfinți In
trarea Danemarcei In 
C.E.E.. De ce ? Pentru 
că. In acest caz, ar fi 
fost nevoie do o mo
dificare a constituției 
care să conserinezo 
renunțarea M unele 

. drepturi suverane ale 
țării, consecință a a- 
derărli. Or, pentru o 
asemenea modificare 
este nevoie de o ma
joritate de cinci șe- 
simL Această majori
tate nu a fost tnal ob
ținută. In fapt, »dver- 

i snril C.E.E. au obținut 
cinci voturi mal mult 
dealt ăr fi fost nece
sar pentru a Imptedl-

rlamentnr so
cial-democrat au votat 
împotriva proiectului 
de lege amintit A- 

„Neue 
Z.Qrcher Zeitung", do
vedește cit de profund 
sint scindați social-de- 
mocrațli In problema 
aderării. De aseme
nea, împotriva atleră-

ril au votat lot! cel 17 
deputațl al partidului 
popular socialist Au 
mai votat contra pa
tru deputațl al parti
dului venstre (soclal- 
llberal) și deputatul 
groenlandei. Cei doi 
deputațl al Insulelor 
Fâroa s-au abținut, 
deoarece pentru acest 
grup de insule proble
ma aderării la C.E.E. 
se va pune abia peste 
3 ani.

între 
partidele urmăresc c-.i 
atenție atitudinea opi
nie! publice care a- 
cum, in ajunul refe
rendumului, cunoaște 
diferite oscilații. O a- 
numită neliniște In 
rindurlle i ’ "
C.E.E. a produs publi
carea rezultatelor ulti
mului sondaj țfectuat 
de Institutul Gallup 

să. In

pe se cexprimă pentru l 
. aderare n scăzut cii 3 / 
la sulă, insumlnd as- 1 
tăzl doar 41 Ta sută, l 
In timp co cel al ad- I 
vcrsarllcr a eres- t 
cut : cu 4 la sută, rS- / 
didndu-se acum la 35 1 
la sută. 24 ta sută din i 
corpul electoral este ’ 
încă ncdecla. Pentru 1 
obținerea voturilor lor i 
se dă acum marea bă- \ 
tălie Intre adepțli șl Z 
adversarii Pieței co- 1 
mune. ■ l

După cum remarcă ; 
ziarele occidentale, nu \ 
încape îndoială-că re- 1 
zultatul votului din 1 
Norvegia va exercita o l 
influență certă asupra 
electoratului danez. ) 
Potrivit aceluiași In- i 
stihii, ducă norvegie- I 

' nil «-ar exprima im- 
potriva] aderării, a- i 
tunel Tn Danemarca/ 1 

. s-ar ajunge la o sl- ' l 
tuațle de paritate. 38 
in sută:pentru și 38 in I 
sută contra, ceea ce. I 
In mod practic, 'ar e- 1 
chlvala cu un vot,Im- i 
potriva: Intrării In / 
C.E.E. într-un ase- 1 
menea caz, dar jl In l 
cazul cdnd adepțli In- ) 
trărli Iri Piața'comună 1 
vor obține o majorita
te redusă, se contu
rează. potrivit obser
vatorilor scenei poli
tice daneze, perspacll- 1 
va unei serioase crize 
interne.'

în ce privește P.C 
din Danemarca, westa ;r> <3 «ni<ițA?» cii.n' *-*duesiiaria*. wssw
80 P™nun5ft 'mpoiriva

IXS pUOLl „ j s »-! In 'ntrnnrRa

care arată
__ , ___ _____ ____ comparație cu Itina lu- 

ț ca o asemenea rcvl- ale. procentajul celor 
l___________________ _________________________

aderării jl in favoarea 
dezvoltării schimburi
lor combrctale cu toate 
țările; fără nici un fel 
de discriminări.

G. DASCALU

- ■ 1 ' ' y
REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA s Bucu reștl, Plata KrintrJI, Tel, 17 M10. 17 ;W'

Calea *Grivilel ar.
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demersuri pe lingă președintele Con- 
«!l!i:}'.i! de Securitate — Informează 
agențiile France Preăse șl Router. 
Nici una dintre cele', două delegații 
nu a cerut, Insă, întrunirea Consiliu- 

. lui de Securitate, relevă sursele ci
tate.

Reprezentantul Libanului, Edouard 
Ghorra, a cerut comunității interna
ționale „să condamne politica Israe
lului de recurgere la forță, violență 
șl terorism împotriva unui stat mem
bru al O.N.U.".

La rfndul său, reprezentantul Israe
lului, Yosef Tekoan, a căutat să jus
tifice atacurile armate larnellene îm
potriva refuglațlloT patestlnenl s șl a 
populnțlel libaneze, acțiuni ce nu-șl 
pot găsi nici o Justificare, ele repre- 
zentlnd in fapt o violare rnagrantă 
0 suveranității statului libanez.

Pe de alta parte. In ultimul raport 
adresat Consiliului de Securitate a- 
supra activității iul 'Gunnar Jarring, 
reprezentantul său pentru- - Orientul' 
Apropiat, secretarul general al 
O.N.U„,Kurt Waldheim, n declarat că, 
In ciuda eforturilor ■ constante între
prinse, ,,,nu a fost posibil un’proartcs 
substanțial tn rezolvarea conflictului" 

. din aceasta tonă. „Deși situația nu 
se prezintă In' mod.-favorabil, a men-' 
țlonnt Waldheim, noi ne vom conti
nua eforturile" pentru soluționarea 
crizei.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — In co
municatul’ privind vizita la Moscova 
a președintelui Republicii Irak, Ah
med Hassan El-Bakr, se relevă că In 
cumil convorbirilor purtate de șeful 
stalului Irakian cu Leonid Brejnev„ 
Nikolai. Podgornli șl Alex'ei KosSghki 
au fost discutate probleme ale rela
țiilor dintre cete două țări, precum 
și unele aspecte ale situației Inter
naționale actuale.

Părțile șl-au exprimat satisfacția 
față de dezvoltarea contactelor șl le
gă turffior bilaterale tri planuri multi
ple dintre U.R.S.S.* șl Irak, dintre 
P.C.XJ.S. și .Partidul Renașterii Socia
liste Arabe, "convenlndu-se ca aceste 
legături să se dezvolte șl șă se adin- 
cească In continuare, tn cursul con-’ 
vorbirilor‘au fost abordate șl proble
me referitoare Ia situația din Orien
tul Apropia!

Leonid Brejncv, Nikola! Podgornli 
șl Alexel Koslghln nu acceptat invi
tația, do a face o vizita de prietenie 
in Irak.

BELGRAD 19 (Agerpres). — ’ La 
Belgrad a avut loc, In prezența iul 
fosip Broz Tlto, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, ședința 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., ta care au fost analizate pro
bleme actuale ale situației interne șl 
Internaționale, precum și activitatea 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
enunță agenția Tuning. Biroul Exe
cutiv l-a Informat pe președintele 
Tlto despre stadiul pregătirilor In ve
derea celui de-nl 10-lea Congres ai 
U.C.Î. șt a celei de-a 3-a Conferințe 
a U.C.I., precum și despre îndeplini
rea unor sarcini concrete.

Biroul Executiv a subliniat necesi
tatea unei lupte mal Intense pentru 
aplicarea politicii partidului,’ înde
osebi a „Programului de acțiune" a- 
doptat la a doua Conferință a U.CI. 
De a-remehea! ‘ ‘s-a/subliniat cerință 
întăririi disciplinei de partid șl ridi
cării responsabilității comuniștilor 
pentru îndeplinirea sarcluSiot trasate 
A fosi evidențiată necesitatea întă
ririi unllălb rindurilor Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia pe baza 
principiilor centralismului democratic 
și pe calea excluderii acelor comu
niști oare nu urmează șl nu îndepli
nesc linia U.C.I.

Intilnire la Varșovia 
cu prilejul sărbătorii 

ziarului
„Trybuna Ludu‘

VARȘOVIA 19. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumi'rașcu, transmite : 
Cu prilejul sărbătorii ziarului „Try
buna Ludu", la Varșovia a avut loc 
luni o Intilnire a conducerii ziarului 
cu reprezentanți al unor organe de 
presă ale partidelor comuniste șl mun
citorești — participant! la acest e- 
venJment. La Intilnire au partici
pat tovarășii J. Szydlok, memhru al 
Biroului Politic, secretar ol C.G. al 
P.M.U.P., șl R. Frelek, membru al Se
cretariatului C.C. al P.M.U.P.,. șeful 
Secției externe a C.C. al P.M.U.P., 
precum șl reprezentanți al Secție! do 
propagandă, presă .șl edituri a C.C. 
nl P.M.U.P. și al Ministerului Aface
rilor Externe.

Ziarul „Scinteta" a fost reprezentat 
de tovarășul Alexandru Ionescu, re
dactor șef.

Tovarășul J. Bareckl, redactor șef 
ral ziarului „Trybuna Ludu", a vorbit 
pe larg despre activitatea și Barclnile 
actuale ale ziarului. Au luat cuvlntul 
toți oaspeții străini, care au vorbit 
despre experiența ziarelor pe care le 
reprezintă șl au subliniat, totodată, 
necesitatea dezvoltării, In continuare, 

>n legăturilor- prietene?ti dintre ziarele 
de partid. ■

■ A luat; de asemenea, cuvi ntul tc>s 
varășul J. Szydlak*, care a vorbit des
pre probleme actuale ale politicii In
terne și externe ale Poloniei popu
lare. ■ ,

WASITINGTON 19 .(Agerpres).- 
Contlnuindu-șl călătoria in. Statele 
Unite, delegația de președinți ol con
siliilor populare condusă de Gheorgho 
Cioară, președintele Consiliului popu
lar al'municipiului București, a vizl- 

■ tai unele instituie de invălărrilnt su
perior șl de cercetări științifice din 
statul California, printre care Univer
sitatea Stanford șl Institutul de cer
cetări Stanfqrdi Vizita a prilejuit un 
schimb fructuos de Informații și opi
nii cu privire la problemele de fnvă- 
țămlnt șl cercetare ala celor-două 
țâri.

tn cursul șederii In statul Califor
nia, delegația română a vizitat, da 
asemenea,' unele firme industriale, 
unități comerciale și agricole, precum

s u- a. Vizita delegației de președinți 
ai consiliilor populare

șl instituții cu activități locale din 
uneia centre urbanistice.

Delegația președinților consiliilor 
populare a sosit apoi la Denver, ca
pitala statului Colorado, unde n avut 
o intilnire cu John Love, guvernato
rul acestui stat, și cu membri ai gu
vernului local, precum și cu WilUam 
II. Mc-Nichols, primarul orașului 
Denver. Discuțiile s-nu desfășurat in
tr-o atmosferă de cordialitate, efec- 
tulndu-se un schimb util de păreri tn 
probleme'de Interes comun.

în statul Colorado, delegația ro
mână a vizitat, printre pitele, societa
tea de lngrășore șl valorificare a bo
vinelor „Monfort International Inc". 
S(Stalul general din capitala statului 

olorodo, precum șl unele școli de 
tnvâțămlnt mediu. •

transmit
*

SOFIA 19 (Agerpres). r— Agenția 
D.T.A. a difuzat declarația guvernu
lui R.P. Bulgaria In legătură cu re*- 
contele acțiuni militare ale Israelului 
Împotriva Libanului. După ce se a- 
rată că opinia publică a fost pusă 
din nou In fața unei încălcări a nor
melor do drept. Internațional șl a re
zoluțiilor O.N.U., in declarație se 
subliniază că guvernul R.P. Bulgarie, 
consecvent politicii de sprijinire a 
cauzei Juste a popoarelor arabe, con
damnă cu fermitate acțiunile agresive 
ale Israelului. , ■

*
LONDRA 19 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Egiptului, 
Mohammed Hassan El Zâyat, care’ se 
află la Londra Intr-o vizită oHclnlă, 
a continuat convorbirile cu omologul 
său britanic, Alee DouglasrHomc.’

Intr-un discurs rostit la dineul o- 
ferit in onoarea oaspetelui, ministrul 
de externe britanic, Alec Douglas- 
Home, a declarat că o pace Justă jl. 
durabilă In Orientul Apropiat trebuie 
căutată In codrul rezoluției Consiliu
lui de Securitate din .rolembrlc IB®7 
jl a mblinlat necesitatea reluării 
dialogului prin intermediul ambasa
dorului Gunnar Isrrlng, il sitei per- 
icane iau irganlzațli. „Dacă Marea 
Britanle ji-ar putea iduco rprijinul, 
Indiferent de maniera In care o /n 
face, jl dacă rele -două Părți ar ti de 
acord, noi vom ti gata să facem iot 
ce ne va sta In putință" — o decla
rat Douglas-Home.

Un purtător de cuvint al Forelgn- 
Otflcc-ulul a declarat, la 'ncheierea 
convorbirilor, că Mohammed Hassan 

i El' Zayat jl Alee Oouglas-Home au 
discutat despre .necesitatea ' comba
terii violenței, indiferent de unde ar 
veni aceasta", despre „conflictul, ara-

J bo-teraâlan In gener®!".
: ' sî ■ ■ 7 ‘ '

losip Sroz Tito,
Uniunii Comuniștilor Un Iugoslavia, 
l-a primit pe S. A. Dange, președin
tele Consiliului Național al Partidu
lui Comunist din India, aGat In vi
zită in R.S.F. Iugoslavia. Cu acest 
prilej, a avut loc o discuție priete
nească.

Cea de-a 8-a ConJerințâ 
regională pentru Europa a 
O.N.U. pentru alimentație și 
agricultură (FJLO.), 10 mro 
leu parte reprezentanți din peste 30 
de țări, precum și al unor organi
zații Internaționale, s-a deschis la 
MQnchen. Țara rsoastrt e®te repre
zentata de o 'Jelegațle ■ condusă de 
Ghcorghe Moldovan, adjunct ttl mi
nistrului agriculturii. Industriei ali
mentare jl apelor. Principala temă 
pusă In discuție o constituie dispro
porția dintre- țările dezvoltata sl cele 
in curs ie lezvoltare In ceea ce pri
vește producția jl comerțul cu pro
duse agricole.

însărcinnhil cu alacoii 
a.L al României în U.R.S.S., 
Ion Clubotaru, a srganlzat la 19 sep
tembrie la Ambasada română" din 
Moscova,o tonferlnță ie Dresă rorusa- 
ărâffi țelel ie-a ioua ediții a ringu
lui .nlernațlonal de la București, tare 
va avea loc Intre 15 și 24 octombrie. 
Conferința ie presă s-a Jesfașurat 
Intr-o îtmosferă taldă, orletenească.

Todor Jivkov, prlm-sccrctar 
al CC. ol P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat 11 R. P. Bulga
ria, . a primit pe cunoscuta militanta 
de culoare din S.U.A., Angela Davis,

Convorbiri americano- 
pOlOnO. Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, l-a primit, la 19 sep
tembrie, pe Stefan Olszowskl, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Polone,- care face o 
vizita oficială In S.U.A. In cursul 
convorbirii a fost analizata evoluția 
relațiilor dintre cele două țări ’șl nu 
(ost discutate alte probleme de In
teres reciproc.

Un acord comercial întră 
Uniunea Sovietica și Spa- 
nSn • fost încheiat In urma. unor 

'J'' ’S ' ' .
convorbiri care au avut loc la Pa
ris. Din partea 'sovietică, documen
tul a fost semnat de A Mandjulo, 
locțiitor al ministrului comerțului 
exterior, tar din partea spaniolă, de 
J. Ceron, director ol Serviciului ■ de 
colaborare și relații economice al 
M.A.E. si Spaniei — relatează agen
ția T.A.S.S.

Convorbiri îndo-polrisla- 
nCZe. *n ,ocaBtatea Indiană Su- 
chetgarh a avut toc. luni, cea de-a 
clncea rundă a , convorbirilor dintre 
reprezentanții militari ai Indici șl 
Pakistanului pentru stabilirea Unici 
de control dintre cele două țări, in 
zona Jommu șl Cașmir.

a.

Premierul Consiliului de 
Stol al R.P. Chineze, Clu 
En-lal, a avut o convorbire cu îm
părăteasa Iranului. Farah Pahlavi, 
care face o vizită de -stat In R.P. 
Chineză. La convorbire a participat 
primul ministru al Iranului. Amlr 
Abbas Hoiveyda, alltf înalte persona- 
litățl dln R.P. Chineză și Iran, rela
tează agenția China Nouă.

0 delegație a Ministerului 
Educației și îuvâțâmîutuiui 
din România, condusa & virgu 
Cazacii, prim-adjunct al mlnlsirulul, 
se află in Danemarca, la Invitația mi
nistrului danez al educației, Knud 
Helnessen.' unde realizează un schimb 
de experiență cu Instituții do învăță- 
mint mediu și superior din Copen
haga, Aărhus și alte 1-ocalitațL

Sprijinul candidaturii 
președintelui Nixon de că
tre tineret,' Ultimele sondaje 
„Gallup", efectuate Imediat după 
Convenția Partidului Republican, in
dică o creștere a sprijinului acordat 
președintelui Nixon de'alegătorii sub 
29 de ani care reprezentau împreună 
cu populația neagră, esența sprijinu
lui acordat lui George McGovern , 
— arată Intr-un articol publicat In , 
„International Herald Tribune" Geor
ge Gallup, directorul Institutului a- 
merican de cercetare a opiniei pu
blice.
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