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Pentru toți lucrătorii ogoarelor,

pentru toți specialiștii, pentru

comitetele județene și toate

Mult iubite tovarășe Maurer,

(Continuare In pag. a Vil-a)

Dan MÂ.TEESCU

Roma : Conferința Uniunii interparlamentare

'/■ ' i.ț:

iteme'»i externe’ la soluționarea cu succes a compiexe- 
lezvoitărll economice.-' culturalo $1 'sociale a țării, Ia nflr-
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CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

(Continuare 
In pagina a VTI-a)

11 Nicolae Caaiișescu și Zăng
Itck au rostit toasturi. In 

Viu. tovarășul NiCOluC

După convorbire, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a reținui la dejun pe tova
rășul Zâng Zun Thek.

Au participat tovarășii Ion

lături de țara noastră, 
pe listele da pnrtletpa- 
ro figurează, pînă In 
prezent. 22 de țări cu 
participări colective, 
cub pavilioanele națlo-

O Activitatea ideologică -educativă măi strîns legată de

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL.REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

COMITETUL CENTRAL 
AI. PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN,

htribuție mai substanțială la însușirea viitoarei

statornicite 
___  __ ___ , România 
și Republica Populară Chineză, Intre' 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, Intre cele două 
popoare frățești; sxprlmlndu-so con
vingerea că ele servesc construcției 
socialismului In cele două țări, cau
zei socialismului In lume. S-a rele
vat însemnătatea deosebită pe care

n avut-o pentru dezvoltarea acestor 
relații vizita delegației române de 
partid țț guvernamentale conduse de 
tovarășul' Nicolae Ceaușescii, efectua
tă In 1971 In R. P. Chineză, convor
birile dintre conducătorii de partid 

.șl de stal al celor două țări. Evodnd 
acest moment remarcabil din rela
țiile româno-chlneze.. , reprezentanții 
Combinatului petrochimic din Pekin, 
Șantierului naval din Șanhal, Comu
nei populare Mo Lu șl al construc
torilor podului do In Nanking — 
membri al delegației — au transmis 

! tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu urările și 
salutul cordial al comuniștilor șl tu
turor oamenilor muncii. din aceste 
unități pe. care le-au vizitat oaspeții 
români In vara anului 1971. La ria
dul său, tovarășul Nicolae Ceauș eseu 
le-a transmis, din partea sa și a to
varășei Elena Ceaușescu, urări de no! 
succese, multă sănătate și fericire.

întrevederea s-a desfășurat totr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

economico! ®

specială) O REPORTAJ PE GLOB (pagină specială)

Ten-luan, însărcinatul cu afaceri a.l. 
al R. P. Chineze la Bucureștii!

Cu-prilejul întrevederii, conducăto
rul delegației a transmis-salutul 
prietenesc adresat de tovarășii Mao 
Tzedun și Ciu En-lai tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
C'aușescu a transmis tovarășilor 
Mao Tzedun și Ciu Fai-lal, din 
partea sa șl a tovarășului lori 
Gheorghe Maurer, un cald salut, cele 
mal bune urări.

în cursul convorbirii s-a dat o deo
sebită apreciere relațiilor strinse de 
prietenie șl colaborare 
intre Republica Socialistă

A/iața/i nț&rri aț i o n a I ă

riale, ea: Anglia, Aus
tria, Belgia, R. P. Bul
garia, ÎL S. Ceho
slovacă, Chile, R. P.D. 
Coreeană, Cuba, Dane
marca, Elveția, R. D. 
Germană, R- F. a Ger
maniei, Italia, Japo
nia, R.S.F. Iugoslavia, 
Irlanda, Israel, Olan
da, R. P. Polonă,

ambasadorul ILP.D.' Coreene Ia 
, BucureșlL" ' ;.

Cu prilejul Întrevederii,"4 conducă
torul delegației guvernamentale co
reene â transmis tovarășului Nicolae 
Ceausescu,. din partea tovarășului 
'Kinvtr Sen,' câkțp urări prietenești, 

,-. <de .sănătate ?! - letțâjp,-. împreună" cu 
urările- de noi.-aiccese adresate' po
porului român In opera de" cbriâtrulrȘ 
si socialismului in țara noastră.

Mulțumind pentru salutul" șl 
urările idrewite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu * transmis la rlrtdul său 
■tovarășului" Klm Ir 3en un mesaj de 
cordialitate ,-i prietenești urări de 
noi jucpese In joanrucUț..șodalU- 
mulul In R. P. D. Coreeană.

în cursul Inlrevedaril a fost ex- 
prlmdlă' satisfacția pentru relațiile 
strinse de prietenie și rolnborare 
dintre .Partidul Comunist Român «I 

JiApartidul Muncii din Coreea, dintre 
cele două țâri }1 popoare, împreună 
eu convingerea că aceste raporturi 
se vor dezvolta pe mal departe !n 
Interesul ambelor popoare $1 al tu
turor forțelor asillimperiallsie, slu
jind cauzei generale a soctallsmiilus 
și păcii.

în codrul convorbirii s-n efectuat 
o informare reciprocă privind activi
tatea șl preocupările actuale ale ce
lor două partide șl a avut ioc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale vieții Internaționale. ,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
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Ne este deosebit cȘe plăcut ca, la împlinirea viratei de 70 de ani. să-țl 

aducem un ^fierbinte salut tovărășesc din partea Comitetului Centrai al'Parti
dului Comunist iRomări,. a Consiliului de Slat șl a Consiliului do Miniștri., să 
te felicităm din- toată Inima si să-ți adresăm colo mal bune urări do sănătate, 
viață lungă și fericire. ' . . , i ■

Dorim, cu acest prilej, să dăm expresie înaltei stime șl prețuirii deosebita 
pe care U le poartă partidul șl întregul .popor pentru Îndelungata șl-rodnica 
activitate desfășurată In mișcarea revoluționară, pentru hoiărirea și pasiunea 
cu care, te-ai devotat slujirii nobilelor Idealuri de libertate și progres tale na
țiunii noastre, cauzei- înfloriri! șl prosperități! României. Patriot șl jrevolu- 
ționar înflăcărat,'profund atașat celor mal vitale interese ale poporului ro
mân — ,al cărui fiu'de nădejde ești — al participat activ, Încă din anii grei 
al ilegalității, la lupta proletariatului din țara noastră, a partidului comu
nist, pentru Înlăturarea regimului burghezo-moșieresc1 de exploatare șl asu
prire. pentru, făurirea, unei lumi | mal bțme. mal drepte'pe pămlntul patrieL- 
Prin ardoarea și '-abnegația cu care ți-a! pus cunoștințele'șl “puterea de mutică 
In slujba acestei mărețe lupte'«al dai up înalt exemplu do înțelegere a ma
rilor comandamente ale-dezvoltării revoluționare, progresiste • a -țării, de- 
monșbrind prin-Intrcâgh-țl activitate că drumul InletectuaîltățiI noastre ,nu 
poate fi altul dec» acela pe care merg! In atrinsă. alianța clasa muncitoare, 
țărănimea, masele nrîuncltoare din Romfinla — drumul arătat de Partidul 
Comunist Român,-in rlndurlle căruia al'Intrat șl In care a! vftzut Întruchipat 
tof ceea ce are map Înaintai, mai ’ demn șl mai valoros conștlLnța: acestui

Marele complex ex- 
pozlțlonal din Piața 
Sdntell din Capitală 
trăiește din nou febra 
pregătirilor : In peri
oada 15—21 octombrie, 
aici va avea loc cea 
de-a doua ediție a Tir- 
gului internațional — 
București.

Tlrgul Internațional 
_  București constituie 
o nouă și convingătoa
re expresie a politicii 
partidului șl stalului 
nostru de dezvoltare a 
colaborării și cooperă
rii economice șl teh
nico-? ilințlflce cu toa
te țările socialiste, cu 
celelalte țări ale lumii. 
Această manifestare 

'comercială da prestigiu 
se înscrie ca o reală 
contribuție Ia lărgirea 
schimbului de expe
riență și de bunuri In
dustriale intre state, la 
crearea unui climat de 
colaborare șl Înțele
gere Intre popoare. A-

v -------

IN ZIARUL DE AZI

organelor și unităților agricole," a tu
turor cooperatorilor și mecanizatori
lor. Acum’este timpul dnd trebuia 
să sa concentreze absolut toate forțele 
de muncă capabile să contribuie in 
grăbirea recoltării, să fie folosită În
treaga capacitate de lucru a mijloa
celor mecanice și de transport, să se 
facă lotul pentru ca nimic din pro
ducția acestui an «A mu bo risipească, 
să nu se deprecieze.

Mai mult ca orldnd este necesari 
organizarea judicioasă u muncii, o- 
rientarea eforturilor spre lucrările de 
primă urgență, cum sini stringere® 
grabnică a legumelor, fructelor și 
strugurilor — produse perisabile, care 
se depreciază datorită intemperiilor, 
preluării cu lntlrxlere sau conservării 
necorespunzâtoare. La recoltarea a- 
cestorn- din grădini, vil și livezi tre
buie să participe toți locuitorii sate
lor, iar In timpul liber, duminica, pot 
oduce o mare contribuție elevii și 
studenții, numeroși oameni ai muncii 
de la orașe, deopotrivă Interesați in 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației. Este necesar să se. ia de Îndată 
măsuri pentru a asigura preluarea 
tuturor cantităților de legume din 
cooperativele agricole șl Întreprinde
rile agricole de filat, transportul ra
pid ol acestora cu toate mijloacele 
disponibile.

De primă urgență slnt încheierea 
recoltatului la floarea-soarelnl, trans
portul și-depozitarea corespunzătoare 
a întregii cantități de semințe, pro
tejarea grabnică a. acestora Împotriva 
intemperiilor, folosirea tuturor spa
țiilor care pot fi imediat destinate a- 
ccstul scop.

O mare concentrare de forțe este

Strângerea grabnică ; a recoltei, necesară la recoltarea porumbului, a-
transporlul șl depozitarea tuturor cordlndu-se prioritate eliberării tere-
produselor toamnei, In cel mal scurt nurilor pc suprafețele destinate in-
tlmp ș! în cele mal bune , condiții, săinințărli, griului. Iniruclt culesul
pentru a evita orico risipă sau pier- porumbului nbcesltă cel .mai nțare
derl, constituie, In prezent, preocupa- 'voluin'de muncă, ie impune corela-;
rea do, căpetenie, ă organelor, .și or- , Lrca 'judicioasă, h flecflreL operațiuni, 
gnnlzațlilor do partid dâ la sate, a mobillzarcn tuturor/ forțelor pentru
-------- ,*_■-j.a iUOT jjjniiori" plhă In J noapte; 

indiferent de starea tlmjjulul. ToIț 
odată, in această perioadă trebuie 
grabnic lichidată raminerea In nrniA 
la insllozarca furajelor in cooperati
vele agricole. Ultimele date centrali; 
zale Ja minister, in ziua de 22 sep

tembrie a.c., arată că această lucrare 
s-a efectuat in proporție, de 78 la sută 
lnJLA.8. șî numoi 2S la sulă In coo- 
.perativcle agricole. Or. in acest an 
există condiții deosebit de bune pen
tru n asigura o cantitate corespunză
toare de nutrețuri Insltozate.

Paralel cu stringerca, transportul șl 
depozitarea recoltei este necesar să 
sa Încheie pregătirile pentru irtsâmln-. 
pi ren griului și să ce treacă In efec
tuarea acestei lucrări in zonele din 
centrul și nordul țării, peste tot acolo 
unde recomandă specialiștii.

Mobilizarea tuturor torțelor In ve
derea executării lucrărilor de sezon 
trebuie să asigure Înlăturarea Impli
cațiilor legale de starea timpului, 
pentru că nu so poate eștepta un 
timp, mal prielnic, nu se poate justl- 

Ucn rămlnerca In urmă a lucrărilor 
din' cauza umidității. Pentru antre
narea largă a Întregii țăr&nlml, a tu
turor locuitorilor satelor la lucrările 
agricole este indispensabilă' partici
parea efectivă la recoltat și la 
celelalte. acțiuni de sezon n se- 
CTC-tarlior comitetelor de partid, 
a primarilor șl președinților coo
perativelor agricole. El ' trebuie să 
constituie peste tot un exemplu In- 
suflețltor, sA contribuie efectiv la în
lăturarea dificultăților,' să asigure 
efectuarea tuturor lucrărilor, In orico 
condiții climatice, In cel mnl scurt 
timp poslblL

Tovarășul Nicolae Ceausescu. la
cre tor genera! el. Partidului Com'u- 
nist Român, președintele .Consiliului 
de .Stat al /Republicii .Socialisto 
llomflnln.. Împreună c-.i tovarășul ■ Ion 
Gheorghe Maurer.A membru al Co- 
mltelului Executiv; al Prezidiului 
Permanent, al C.C. aî P.CR..‘ pre- 
■ședlntele Consiliului -.de ‘Miniștri, 'a 
primit, vineri, 22 - septembrie; pe Io
va fășuT ZSng Zun Thek. membru 
supleant al Comitetului Politic al 
■C.C. al. Partidului Muncii Jln Co
reea. vicepreședinte a! Cabinetului 
de Sîlnlștri al R.P.D. Coreene, ore- 
ședlntele părții coreene In Comisia 
Interguyernani'intalA consultativă In 
problemele'relațiilor economice șl 
tehnlco-ștllnțlfice dintre ReDubllca 
SoctaltstȘ România șl R.P.D. Coreea
nă conducătorul delegației suvea- 
nnmontale economice , care se află 
In țara noastră.

Au participat tovarășii fon Pățan. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicenre- 
ședlnle, al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române in comi
sia Interguvernamentală consulta
tivă, Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român. precum și Radu 
Constantlnescu. vicepreședinte al co- 
mlsfel guvernamentale de colaborare 
șl cooperare , economică șl tehnică.

Oaspetele a fo3t Insolit de LI Ghl 
Sen. vicepreședinte nl Comitetului 
pentru relații economice externe.' 
Bang KI long, adjunct al ministru
lui Comerțului exterior, membri ni 
delegației, precum șl'Kang lăns Săp.

Ghebrtihe Maurer, Gheorghe Pană; 
Ion Pâțan, Ștefan Andrei, Teodor 
.Marinescu, șeful secției - relații ex
terne. a C.C. al P.C.R.. Corneliu. 

.MAhășcpJmlniitrul afacerilor exler; 
ne. Nlcofiie Agachl. ministrul lndus7 
trltd. .mfialurgii:®, Gheorghe Oprea, 
consilier, la C.C. Bi P.C.R., membri-ai 
cțțnduȚ^irunar ministere cponomicc.

Au luat parte rnembrll delegației
Sjvernamehtale economice din R.P.D. 

breeariă ți Kang îăhg'"SAp/ătnbasa- 
■'.dorul iccslei țâri 'a București.

în timpul dejunului, c'nre s-a dps- 
I fășurnt intr-o ambianță prietenească, 
ftovnrășll ’ 
fiZun Thi 
rtoastul

Ceaușescu 3 ț:,us:

PW?r. , ,, .. .
i ,In anll de după eliberarea țârii al militat cu entuziasm șl Inn&cftrare. ală
turi de ceilalți tovarăși din conducerea rpartldului șl statului,' pentru instau
rarea și, consolidarea puterii populare, pentru edificarea, orindulril jnol. eo- 
"clallste. în-muncile de Intdtă răspundere ce ți s-au încredințat. Drin activi
tatea desfășurată, Indecsebl după Congresul al IX-lea nl partidului, al nd’jș 
o contribuție deosebit de prețioasă la elaborarea' șl înfăptuirea In practică a 
politicii noastre Interne' și externe. In soluționarea cu succes a complexe
lor probleme ale
marea tot mal puternică n rolului conducător al partidului nostru comunist 
In întreaga societate. în .spiritul profundului Internaționalism ce caracteri
zează politica partidului și statului nostru, ai acționat neobosit pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării cu țările socialiste, șl cu celelalte state ale 
lumii, .pentru Inlfiriren solidarității cu partidele comuniste și' muncitorești 
frățești, cu forțele nntllmperlallsle de pretutindeni, pentru promovarea nobi
lelor Idealuri ale păcii șl Înțelegerii Intre’ popoare.

Apreciem In mod deosebit pasiunea cu care muncești In prezent, pentru 
transpunerea Iri viață a vastulul program stabilit de. Congresul al X-lea șl de 

'Conferința Națională a partidului In vederea edificării societății socialista 
multilateral dezvoltate, a accelerării progresului material șl spiritual nl în
tregii țărL.îți dorim In continuare multă putere de muncă" șl multă,sănătate 
spre a putea încununa cu noi șl nol’succese activitatea rodnică pe care o’des- 
fășorl In fruntea guvernului României socialisto ?! In conducerea partidului 
nostru, 'pentru progresul șl prosperitatea patriei; pentru bunăstarea șl fericirea 
întregului "popor.

Lai sărbătoarea Împlinirii a 7 decenii de viață; îți transmitem, scumpe to
varășe Ion Gheorghe Maurer, un călduros șl din Inimă „La multi ahl”.

S.U.A., R. P. Ungară, 
U.ILS.Ș.. insumlnd cir
ca 6f'O firme --
șl peste 100 fir
me cu participări In
dependente. atlt din 
țările cu partldpărl o- 
flciale, cit și din alte 
Sri ca : Franța,

ixcmburg, Liech
tenstein șl Suedia, pe 
o .suprafață totală de 
'circa 38 (Bă mp.

Tirgul Internațional 
din București vâ avea 
un caracter speciali
zat. fiind profilat pe 
prezentarea de produ
se din subramurile „de 
vlrfȚ, purtătoare de 
progres tehnic țl eco
nomic,- ale Industriei 
constructoare de ma
șini : energetica. elec
tronica șl electroteh

Aș dori să exprim încă o dală sa
tisfacția conducerii noaslre de partid 

(Șl'de stat pentru relațiile bune din-- 
ire România șl R.P.D. Coreeană, 
dintre partidele noaslre. Vizita pe 

, care delegația .d'n R.P.D. Coreeană 
o face in România pentru discutarea 

"'problemelor • colaborării economice 
este, de altfel, o expresie a acestor 
bune relații.

între ’ partidele șl țările noastre 
s-au dezvoltat șl se dezvoltă relații 
rodnice. Vizita pe care am făcul-o 

. eu un an In urmă In țâra dumnea
voastră, convorbirile cu. tovarășul 
Kim Ir Sen și ceilalți conducători 
de partid șl de stal an contribuit la 

: evidențierea de noi posibilități în

Lucrările sesiunii Adunării Generale. înscrierea pe 
ordinea de zi a propunerii României privind creș
terea rolului O.N.U. în viața internațională

în cursul dupfi-nmlezll de vineri, 
tovarășul Nicolae Ceau.șescu, secretar 
'general nl Partidului Comunist Ro
mân, [președintele Consiliului de Stat, 
a primit delegația de activiști nl 
Partidului Comunist Chinez, condusă 
tlî tovarășul lang Clun-pu, membru 
al C.C. si P.C? Chinez, secretar nd- 

fjunctî al Comitetului provincial Liao
ning (al P.C. Chinez, membru al Bl- 
roui'ti Permanent ăl Cohiltetulul re
voluționar provincial, care, la invita
ția C.C. sl P.CR, face “o vizită 'In 
țara noastră.

La întrevedere au/particlpat tova- 
rtfșii iGheorflhe Pană, membru al Co- 
mileSulul Executiv, ai Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.IL, Cornel, Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, ge- 
o-etar ai C.C. al P.C.R., Mlu Oobres- 
e:i, membru supleant nl Comitetului 
Executiv al C.C. a! P.C.1L, Ștefan 
Andrei,, sacretar a! C.C." al P.C.R., 
Ion Circei; șef de secție la C.CS al 
PCJR.
-"A luat ■ parte,"de asemenea, Van

Alegeri anticipate în R. F. a Geimaniei, la 19 no 
iembrie (Corespondență din Bonn)

Mi
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■ Intr-una din «limlnețlle Ire- I 
culc, ta stația de filtre a platfor- | 
mei C.E.I.L: «fin Șlghctu-Mar- 
mațlcl z-a produs o explozie. Do I 
ta aceasta a izbucnii apoi un 1 
puternic Incendiu. Erau In • 
perlcpl valori rnaterin’e de ■ 
zeci do milioane de Ici. For- I 
mațta civilă de pompieri din a 
combinat a intrat imediat în ăc- ■ 
țiune. Alarmată, In. sprijinul el I 
a Venit șl o formație de pompi- I 
eri militari din localitate, con- 1 
dusă de locotenentul Ion Sin- I 
giorzan. După o luptă'dirză cp | 
flăcările, bunurile amenințate I 
erau In' nfara oricărui p«»r!col. ■ 
Pompierii Iți făcuseră datoria. I

La datorie

i serele Cezțlru- I
I fructe Luduș. •

I
I
I
I
IJ

praf 1 
il da |

I

S-a Infimplai In
Iui de ■ legume ji fructe Luduț. • 
Intr-una din zilele trecute, ro-j ' 
jlile ctaticalc aici an foii tratate 
cu un amestec format ‘ din praf 
de var fi azotat de amoniu. în 
dimineața urmdtoare,* cei ce e- 
feciuatard aceaM operație a- 
ueau sd gătească aproape întrea
ga cultură de tomate din tarele 
1 fi 2 compromisă 1 Explicația 7 
Oxidul de calciu, in combinație 
cu azotatul de amoniu, se trans- 

. formase In asotat de calciu piui 
apă fi— amoniac. Acesta din 
urmd, degajindu-te, a produs ar
derea plantelor. Paguba te ridică 
la clteca sute de mii de lei. Abia 
după acest „efect* cei în cauță 
au dercoperitiCă plantele trebu- . 
iau tratate mai Intîi doar Cu i 
de par fi apoi, la un Inlcrml 
clteva sile, cu azotat de amoniu J . 
Dar „reacția® nu s-a terminai. I 
Acum, ea, urmeitză tă fie eonii- 
nuatd cu ancheta de rigoare. $1, f 
fără tă anticipăm, vinovății pot 
fi siguri cd-i vor simți efectele 
pe propriile lor buzunare.

I 
. I 

La un pas de | 
[catastrofă:;.;
F ■ ' b •jzjmoo rl ui'.rti:|

în stația Chlmogeni din rasa B 
Direcției regionale C.F.Tl. Con- g 
stanța s-a produs o ciocnire în- ® 
tre un tren local de persoane 
care circula pe distanța Constan-; 
ța—Negru Vodă ți o locomotivă 
care efectua manevre în stație.. 
Cauza ? în urma cercetărilor c- 
fcclunte, comisia de anchetă a I 
stabilit că mecanicul de pe loco- i 
motiva trenului de pbrsoane’nu I 
a respectat semnatul de oprire I 
la intrarea in stație. De, data 
aceasta, tamponarea S-a soldat 
cu accidentarea Ușoară e 5 pasa
geri ți avarierea celor două lo
comotive. Dar cit a mal Upslt ca,’ 
de la o asemenea' ..simplă nea
tenție®, să’nu se ajungă la o I 
adevărată catastrofă ? I

la crimă
Paznicii Ion NedClcu din co- | 

muha Pechea (Galați) l-a sur
prins IntȚ-una din iriiclc trecuta | 
pe Nicolae Stolen, in cirstd de j 
S9 de ani, furind struguri dintr-o . 
vie, aflată tub supravegherea 
sa. S-a .îndreptai cu bicicleta , 
spre cl fi i-a cerut ti-l urmeze. , 
în clipa clnd â ajuns intă Bn&fi 
hoț, acesta s-a năpustit asupra | 
lui ți, la urma unei lovituri pa- i 
termice, l-a doboril de pe bici
cletă. în cădere, I.l1}. s-a lovit cu | 
capul de ghidon ți a decedat. . 
Dispărut de la fața locului, au
torul acestei Japie a fost arestat 
fi urmează să fie deferit instan
ței de judecată.

I

a
I
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Am remarcat, în cursul ■ Investiga
țiilor noastre, preocuparea multor 
organe de partid pentru antrenarea 
comisiilor de propagandă nu numai

sarcî
Prin hotdrireo Plenarei C.C. o! P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, pe 

Ungi comitetele de partid din întreprinderi, initituțil. comune ți uni- 
t<5fi soda listă din apriculîerd s-Bu tefilnjirt -comtrtlfe pe probleme t veo- 

. ^mofnice, organizatorice ți «te vieții interne de pariid, ale activită/il de _______ ______
propepundâ, invățămlnl și cultură. Expresie a preocupărilor conduce- I* efectuarea unor analize și studii

, ;ril de pariid pentru incelățenlrea ta practica vieții,de perlid a'meto- sau Ia exercitarea' controlului, cl â
defer; muncii șl conducerii eolectice, comtrillc pe prot''»™- 5-_- 
să sprijine organele de partid în elaborarea holărlrilor ți'îmbunătăți
rea conducerii vieții-economică fi soclal-politice. La aproape un an __ __  _ ___ _ _____
de lâ Organizarea ior,-am investigat in clteva întreprinderi modul in, poliflco-ldcoîoglec șl _"cuUuraJ-edu- 
care comitiite .‘de projjagii'nrid iji fac simțită prezența in cadrul ceti- " ’ ■
pitdf li po!itico-tdeo!og:ce ,fi cultural-educative. :

Jnecpem aceste Însemnări, cu os 
constatare pozitivă : in numeroasa rată de cele 32 de birouri ăla or- 
Intreprinderl,* comisiile da- propa
gandă, in ‘ componența cărora ' 
fost atrase cadre- cu o bună 
tire șl cu experiență ta acest 
meniu, au reușit să- se afirme crt 
organisme viabile, ce .aduc o reală 
contribuție la imbunălățirea activi
tății. Weologice-educaUvn. Inițiind 
studii și analize șl ; contribuind la 
exercitarea controluhit, ț— 
propagandă au pus- 1a tadtmînâ co- 
mliclclor de pariid date șl fapte : 
noi, concluzii șl sugestii valoroase 
pe baza cărora acestea au adoptat 
măsuri eficiente lnlr.-nn șir de do- ' 
menii. Astfel, la 'Fabrica do confec- \ 
ții șl tricotaje București, unde peste 
3 KK) de comuniști șl- alți oameni nl 
ni uncii au stadial anul trecut in n- , 
proape HOT de cursuri diferite ale ln- 
vățămlnțului do partid; comitetul .do 
partid a antrenat comisia de pro
pagandă, formulă din 33 de membri, 
la analiza și controlul tav&țătatalu- 
lul. Răspund formele-de studiu or
ganizate in fabrică necesităților și 
preocupărilor cursanțllor ? Cdm se 
desfășoară dezbaterile ț Care este 
participarea cursanților la discuții ? 
Cum se realizează legătura dintre 
problemele teoretice abordate și 
realitățile de la fleeare Ioc de mun
că ? Iată numai dteva dintre între
bările - cărora au: căutat să le răs
pundă membrii Comisiei. Concluziile 
acesteia nu, dezvăluit organului de 
partid O seamă de deficiențe, mai 
ales ta pregătirea propagandiștilor, 
In melodica conducerii cursurilor.
In ronspetaft comitetul de partid a B.u
organizat, pentru o parte din cel conctazllte acestei Inv^tlgaUl 
™ m=.1?Ta8.a„ndRU’ semnificativ til In perioa& lhnuarec-
consuliațll la iemelo mnl dificile, august, pesta 7 COT de salariațl ni fa-
lo-a pus la-lndcirină cu nud. multă brtdl au participat la vizitarea colec-
mx-ralivl nle ■ material documentar Uva a unor muzeo expoziții, Iar
Pflv.ii?.r. ln..“UY,*»1®». întreprinde- | mal mult de. .2 000 do muncitori, ^el.

...-----ți eoinlsle n invtaUgâglFJ  ̂ (te statedu^îidk^ a^tectejțrozitlve.; te^uie. să '

HCTlvitJitnn mnite.illrn* flf» rtrnnacrnn- .• .. . —* ■ •.

J

1

sau Ia exercitarea controlului, cl șisau Ia exercitarea controlului, ci șl 
^bterne ta mroirea la transpunerea In fapt a bolărirl-

"lor adoptate, la indcpllnlrca sar
cinilor înscrise în agenda înnneii 

catlve. La uzina „Automatica®, de 
&lidă, paralel cu urmărirea modulul ■

i care se studiază șl sint însUșlle' f;iti ciaic so sIuujLolzu și suit insiișiie
Vllatca cultural-edueafivă desfâșu- .documentele Conferinței Naționale,

în perioada imediat următoare ma-
ganlzaUUor , de bază, de comlteteio rcluFfcrum aFcomuWn«OTcel "mal 
de sindicat și ILT.C. împărțită In 5 ’ ? ■ -- •

participat la

ii

de mult le pbl ajata accsie comisii 
In întreaga lor acilvllitc. Astfel, lh 
lipsa Îndrumării necesare, unele <s>- 
mlsif nu reușesc/să-și axeze activi
tatea pe obiectivele nețurile, majore 
ale activității economico șl Ideologice, 
și mai ales nu abordează , aspectele 
lor cniltaUve, de conținut Am citit 
concluziile unei analize efectuate 
de comisia, da propagandă de la 
uzinele „Laromel® asupra .eficlenr 
țel munci! . țdeoioglce-educatlve. 
Ne-am așteptat să găsim o alta* 
liză de profunzime' Care săj Ur- 
mărKiscă1'ronlrlbuțta mmidf' polilî- 
co-educative' la generalizarea exem-

' .’7,”';.'“^'pentru
___ J .sarclnltor ■ cincinalului 
înainte do termen, la combaterea 
unor “mentalități și atitudini Jriupo- 
iate, cum stnt cele privitoare la; în
călcarea disciplinei muncii, lucrul 
de mlntutata, calitatea slabă a 
Unor produse. în loc de ncfehsta 
erau enumerate fraze generale des
pre învățăminlul de, partid,, munca 
de la om la om, agitația vizuală 
etc. Cite puțin der-rpre toate, dar ni
mic aprofundat Aduce ceva nou o 
asemenea investigație ? Găsește în 
ea comitetul de partid o imagine 
exactă a realităților, pe baza căreia 
să poată adopta cele mnl p&lrlylte 
măsuri de îmbunătățire a muncii 7 
Răspunsul nu ,poate fi,' deșigur,- da
cii negativ. •

Am dori hă semnalăm șl un alt 
aspect in care se face. (Imțită lnsU- 

• flclenta Îndrumare a activității co
misiilor de propagandă de către co
mitetele de ,_ .„"LI --i
faptul că. In frecvente cazuri, cei 
mal mulțl dintre membrii" lor hint

■ doar», cu numele. La uzlnh de metale; 
neferoase „Laromet®,. de "pildă, pe 
la Ir ti c comisia este alcătuită din 18 oa
meni, dar la activitatea fel participă

mulțl dintre membrii comisiei de piului Înaintat în luptanu :Z _______— ... , . . ,,__________ e ______ _ ____ __ _ ,__ _  ~
pregă- coleciive, comtafn a participai la «propagandă nu participat activ ta realizarea 

ist db- diversele acțiuni cu caracter edu- popularizarea tezaurului do Idei al î~-'->- ■ -popularizarea tezaurului de idei al

eo misiile de iHSEUiNAa DESPRE COMISIIIE DE PROPAGANDĂ
ALE COMITETELOR DE PARTID. . .....

î - - '... ■ 'L . - - ' ■ ■ - J' ■ ■ ■ .

I

conferinței. Iată el leva asemenea ac
țiuni : la indicația comitetului de 
partid, un colectiv al comisiei a luai 
parte la pregătirea adunărilor de 
partid consacrat® dezbaterii acestor 
documente, a dat ritapuruturi Inire- 
liărildr puse ; in continuare, pornind 
de In aceste Întrebări, membrii co- ' 
misiei au susținut consultații ta 
cabinetul de ștllnte sociale al u- 
zhiel, po teme ca Importanța șl căile 
realizării Înainte de termen n cin
cinalului, direcțiile de ' dezvoltare 

,—..-r--- ------ soclal-economlcă a țării in următoa-
itru, organizarea rele decenii, perspectivele do dez-
inalitfiți ole vie- voltaro a Industriei electronice șl e- ■ ■

ledrotehnice, ramură in care este doar 3~mereu același, care au șl 
indusă și uzina „Automatica® ele; -
La, Fabrica de elemente pentru ou- 
tomatlzări am remarcat sprijinul 

de activizare n pe care membrii comisiei de pro- 
pagandă îl dau pregătirii perio
dice a celor 7 colective obștești de 
agitație. Tot aici, comisia de pro
pagandă Îndrumă colectivul stației 
de radioamplificare in alcătuirea 
programului pentru Cele 130 de mi
nute, cit durează, in medie, zilnic 
emisiunile stației.

1 'coHritm-eă comitetului de partid,- acilJ !;i 'cuțl damtal^Hu'îlilcrc și urtil';- ’.'i >'î tetefrtat'te'mrilu Ir.irt,....___
fl activitatea comisiilor de propagan

dă nu n atins cotele dorite, nflln- 
du-se încă sub semnul formalismu
lui șl Improvizației. Cauza esențiala 
ni se pare a fi insuficienta lndruf- 
mare din partea comitetelor de par
tid care nu au înțeles pe deplin cit

că tiv organizate pentru cel aproape 
16 GOT de Batarlali de aid, a consul
tat zeci șl îsute de muncitori, mal a- 
Ies tineri — al căror număr trece 
do 3 COT — asupra Calității șl rezo-
riânțel acestor acțiuni, dar mai ales 
asupra preferințelor șl nevoilor oa- 
menilori S-a «acumulat astfel un 

. mare număr de observații critice șl 
sugestii privind diversificarea te
maticii conferințelor, simpozioane
lor și îmbogățirea conținutului lor, 
vizitarea In colectiv a unor muzee 
ți expoziții, vizionarea unor filme 
ți spectacole de teaL„, 
de intiinirl cu personalități nle vie
ții politice, culturale șl științifico 
ele. S-au născut tot atund nume
roasa propuneri de în ființare a- Unor 
formațiuni cultural-artlstlce In- ca
drul întreprinderii, de acțiyizore a 
mișcării sportive. în Întreaga activi
tate cultural-educntivâ din perioada 
care a urmat s-a ținut seama de. .. ■

ianuarie-

■'Jl

«wm' i-
Inlrafă, In ‘orbita-industrializării, vechea „Cetate de Scaun-, Tlrgovișle, a 
făcut un săit in contemporaneitate ți prin marele num&r de unitfiii de 
servire modern dotate : de alimentajie publică, supermcgozinul ,/dondial" 

■ ți altele. In fotografie : noul complex „Casa de mode" din Tîrgovițto

SCRISQRI CĂTRE REDACȚIE^

A

■Pentru .wriee salariat din sectoarele de servirii, îndeplinirea sarcini
lor îiiseamiil. în rapt, satisfacerea cerințelor cetățenilor.

■ Scrisori sosite Ia redacție aduc insă in discuție diverse aspecte ce de
notă o mentalitate dăunătoare potrivit căreia nu salariatul trebuie ’să 
stek la dispoziția cetățeanului, cl Invers. Astfel de manifestări sini pe 
buni dreptate dezaprobate'de cel ce au scris redacției țl care ne-au 
adresat — pe această cale ’rugămintea de a Ie supune atenției foru
rilor de resort.

ropagandA; de către ct>- 
pârud. Este vorba de.

Berăria, „Carpați® Brașov. La 
o masă — cinci persoane. Au co
mandat ataci .țflelci â ta Bra
șov® a 0,80 lei porția. La plată 
Insă, ospătarul Ion Maxim (cart, 
după cum s-a dovedit ulterior, 
practica acest sistem sub oblă
duirea'șefilor săi) a luat In. cal
cul un preț cu aproape 30 la sulă 
mal mare ! In fața unci atari 
„majorări® de preț, unul dintre

In cadrul Comitetului de stat 
pentru prețuri, a. sesizat condu
cerea O.N.T „Cnrpați® Brașov. 
ȘI răsplata cuvenită celor ta cau- , 
ză n-a Intlrztat : ospătarul LM. 
■ fost sancționat cu desfacerea 
cor Icnetului de muncă, șeful de 
Bală Ion Sîpos— retrogradat din 
funcție, iar șefului; do unitate A. 
îonuiBS 1 s-n aplicat o reținere 
din. salariu. Ca să vadă ș! el ce 
preț se pune pe respectarea pre
țurilor !

RubricS radacloIS de i 
Dumitru ITUCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corcipondenții „Scinteîi®

I
I
I

cei clnd consumatori, Inspector I

I
I
I
I
I
I
I

Aveam nevoie de un 
ttiofâr eleilrlc, pbiilru 
tnajina de cusut. După 
iffitdle căutări, am gă
sit linul, la prețul de 
733 ici, la magazinul 
cliff sir. .30 Decembrie 
nr.'. 24 al eobperatiyci 
,,£leclr6i»blnajul“. DarJ 
mai bine nu-1- găseam. 
Clnd am ajuns, acayă 
șl am pus motorul ; in 
funcțiune am consta
tat că acesta scotea 
un zgomot puternic și 
avea o turație 
măre. ; L-nm . dus 
pol' la/magazin. , 
pot schimba — 
sp-.is VI nză tonii, pvy, Jr.’ 
Aiui,f.-„< 
Ghiocel v
ajuta conducerea cno- ^rtjik’tîl rtrolTiimb 
jwratlvel®. Acolo, un 
funCțibitai" binevoitor care, printre altele,

ft cartea

: „La.rt-mă,‘ 
pafce l ’Ce

sfăiult să merg 
*-• u 

wi.,yel-,nr. 2S0, 
‘ «ăFo 

str. 
la 
ă- 
ih 

i» In

mi-u spus 
omule, iri . 
vrei, al luat , motorul 
de in BnlhO ? Mergi ta 
magazinul de unde l-ai 
cumpărat, să-și spargă 
capul vinzătorul cu el®. 
Am insistat, cerind să 
ml se dea alt inotor. 
„Poți să mergi, unde 
vrei, că tot nu 15-11 
schimbăm® — au fost 
ultimele Iul cuvinte.

Rezultatul ? Am plă
tit 753 lei ca să țin un 
motor drept bibelou. 
Cel care Îndrumă n- 
cCiislăZ cooperativă 
știu cum nlnt serviți 
cumpărătorii prodîLse- 

P’WÎ? - Wre ?

m-a-JKiJB.— 
la șecțlâ anexă dl 
Calcă Grivițel nr. 25 
la tov. Preda, < 
m-a trimis. in 
Axlnle UdrCânu, 
tov. Roth, întfurit 
ceata era plecat 

1 cohceditij m-aJ luă' 
primire; un olt lucră-

■ tor, care, după; ce a 
probat motoriii, a spus 
că trebuie reboblnat 
Dar, pentru ; că șl 
dlnsul pleca in conce
diu șl: nu avea cine 
aă-1 relwblneze, m-a 
îndrumat... la sediul 
central, in sir. Ghio
cei nr. 20, Ia iov, in- 

rglner Bărbiei. Dgei, â- 
‘’‘cblo de Unde'KfeiiSăriV .

® f^prlmlre ’ Un olt f‘r’ UJ ’
feaî firing- al cărui nume PT* , — 'C.
hu-1 ’mâl fin mintej blocul 7, sc. D, et 4, 

‘ , ap. 40, sectorul ?

a

îbaiB
liyclalte Sarcini obștești. Desigur, este 

mal combd să so apeleze mereu' hu- 
mai la acei oameni care se ■ achită 
conștiincios, cu simț al răspunderii, 
de sarcinile primita, dar, In condițiile 
clnd mulțl membri al comisiei hint 
dnacElvl, raza do acțiune a acesteia 
rămino limitată, concluziile Ol nu 
valorifică priceperea șl experiența 

■ 'coJeclivuhii.d V - •
Un rol Important In sporirea efi

cienței activității comisiilor do pro
pagandă 11 au organele orășenești, 

1; ?muntajpalș.; șț-judQ'cftfe de partidojja 
• pcrlodta 

_ _____ _____ ________ _ ’ aceștan 
comisii, schimburi ’ de texptiriență. Ar 
Ti, fără Îndoială, un sprijin deosebit 
de util pentru aceste comisii, pentru 
îmbunătețirca și creșterea eficienței 
nclivitățll lor.

Sllvln ACHIM

Noul spital din Baia Mare
'I

-•?

Ț-I

sau In* 
alo al-

Răspuns 
la întrebările 

cititorilor

Deunăzi am poposLt 
la cabana Valea Slrn- 
betel (cotă 1401 m)j'

rutului . cîi»3 * ctHCiaiio.probe existente In do- retaS

ce uî- există probe de vino-

prea
Inâ- 

'Nu-1 
mi-a 
Dar 

wSsV'iî^rnHeaU ja se?, 
căiilrâlJUi- ătț..
*' fir.- 20, 6.V te

CURIER JU R ID IC
1 . ; r- ■ ' \

solicitudinea

■P

cunoscut cl din cauză de forță ma
joră, nu s-a pulul pre-

. zenta pentru a ®e a- 
pAra sau a intro
duce in termen o cale .------ ------------------ —
de atac, (recurs, revl- cursul judecății asiu- 
zuirc' etc.) poate cere, . 
pe , cale de contestație

sori adresata redacției, fca liolhriril respecți- pre 
in legătură cu conți- '■'» 5i trimiterea cău- frai 
nulul acestui drept, cu Spre rejudecare.
garanțiile prevăzute do . Drop .ui de apărare
lege pentru exercita- luvlnulmlul (per-
rca lui In fiecare fază <Je C!jr« ®«
a procesului, am so- efectuează urmărirea 
licitat să răspundă' penală) sau inculpata- 
tovarășii Votai Rlzea, mp?Jjdirector adjunct, și trjva <Jrc!$,,s"a l0US n

— - mișcare acțiunea pe
nală, fiind parte In-

Este c„...... .. 
orlce perena nă, ; 
Intr-un proces, 
ferent de natura lui; 
aro asigurat șl garan
tat, prin lege, dreptul 
do apărare. La între
bările puse de rital ----JIL — —
mul ți cititori prin «cri- ®m recurs, dcsfllnța-

dlroclor
loan Itnlamanu, consi
lier in Ministerul jus
tiției.

în dreptul de apăra
re, ca și In alte drep
turi garantate do lege, 
se reflectă caracterul 
democratic al organl- 

, zării justiției In țara 
noastră.

Noțiunea de „apăra
re® se referă, pe de o 
parte, te valorificarea 
oricăror Interese ale 
părților, ocrotite da 
lega, tar pe de altă 
parte, ea cuprinde

fi asistate sau repre- tor 
zentate 'do,.. 
tor. în ambele' In- îlarea adevărului nu- 
țelesuri, dreptul ' de mal in măsura tn care

In mod real și concret, 
crearea, condiții- .

Iar in situația In care 
la Judecarea " cauzei, 
apărătorul lipsește $1 
hu poate ti înlocuit, 
procesul se amină. Tn 

lența este, de aseme
nea, obligatorie șl In 
cauzele eiitd legea 
irevede ș pentru in- 

lețiunea săvirșita 
pedeapsa închisorii 
mai mare de 5 ani 
sau clnd Instanța • -a- 
preclază sta inculpatul 
(ori altă parte) nu 
șlșnr putea’ face sin
gur, apărarea.
-O prevedere im

portantă a legii este 
cea referitoare la 
dreptul ’ Inculpatului 
da a lua' contact cu 
apărătorul său. To
tuși. In caz că intere
sele urmăririi b Cer, 
acest lucru poato fi 
interzis, ta mod moti
vat. pe 6 durată de 
3f) zile, cu posibilita
tea prelungirii acestui 
termen, dacă este ne
cesar. încă 30 zile.

, Precizăm Insă că 
luarea ' de: contact cu 
apărătorul nu poata îf 
Interzisă la prelungi
rea duratei arestării de 
către Instanță șl. nld 
la prezentarea mate
rialului de urmărire 
penală.
■ Atlt In procesul ci
vil. cit șl in procesul 
penal, o Importanta

do opăraro o consti
tuie obligația organe
lor de justiție de a

Că inul ți uiți cfelfi- 
țctil, obișnuiesc ți eu 
să Inllrzll In fața raf
turilor din librării, in 
căutare du noutăți li
teraro. înir-v.na din zi
lele trecute, afiln- 
du*mâ în librăria „Ml- 
Itall IlmlnescU® din 
București teii fost 
ntartorul următoarei 
inUfnpiarL Doi turiști 
străini nil solicitat U- 
nbr vlnzătoare volumul 
tfe poezii de M. Efni- 
ncsCU, In lirtlbă frân
ează; tipărit In Editură 
„Albatros®. Salariatele 
librăriei, fără să re 
uite cel ptițlsi prin rnf- ■ 
tuflie Su. Cărți, ău ro- 
fnutdcnt celor <lol tu
riști i că Volumul res
pectiv S-o epuizat - do 
mtilt Răspunsul Vin*

■ etcăr.'s;;t 
zătoarelor m-a 'ulmii 
deoarece; cu b _. 
înainte, observasem 
căfieă respectivă pe 
Undi din raftprilo li
brăriei respective; VI- 
zliid demmăgîren ce
lor doi sdlltitatorl, 
fh-am dita cu s-o Caut 
și, Ihtr-adevhf, am gă- 
Bll-b, dar nu ta •sectbi 
rul de "p&ezic, rl 1a cel 
de proză, nlÂlurl de 
cărțilo Iui M. Sado- 
vennu. Ain arătâl-o tm- 
lof două VlnzătbafO 
(rol «taro vbtau b-o ■ 
cumpere pledaseră), și 
acestea hu început să 
să întrebe una pa alta 
rind a fost adUKl car- 
lehi \

Deși faptul nr părea 
iiiitaf, am ținut sări 
relatez din două mo-

lit, Uve : pe de e pofte, 
zl pentru că dotată lip- 

sa\de solicitudine tf 
Unor- vinzătorl do la 
unitatea rCSbdctîvă; 
iar pu dâ altă parte — 
parlicipurea scăzută < H 
porBotalUlul librăriei 
ta prezentarea șl re- 
cumofittafea Cărții. 
Consider fterorar ea a- 
ccșlln Stă poarta discu
ții cu cumpărătorii, să 
le recomande și să io 
dita anumite detalii 
dfsprc conținutul unor 
cărți. Aceasta nr veni 
în sprljtalii, uitai eer- 
t;lri civilizate a cbtft- 
țonilor.

Gfeb C1OLCAN 
Aleea Macaralei, 
nr. 9, Bucuroșii

io..:/al V—'■ ț’3 -F» teleorș . t

La discreția cabanierului...

tr^un proces penal), 
prezintă și unele as
pecte eu caracter spe-

„ . . «dnL Astfel, declarat 11-
parțe, ea cuprinde le Învinuitului 
dreptul acestora de a aripatului ori__ ___

’ - „ părți din procesul
rentate de un apăfă- penal pot servi ta a* 
lor. în ambele In- Ilarea adevărului nu- 
țelesuri, dreptul " de fhal in măsura ta care 
apărare esîe garantat, . corespund cu alte fap
ta med real și concret, te . șl Împrejurări ce 

' prin crearea condiții- . rezultă . din ■ celelalte 
lor legale și de ordin . P*»be existente ta do- 
malertal care il asl- sar. tar in mul cted
gură. în. rele ce ur- « stă probe de, vino- [or Q0 m a
mpaata. ne vom, re- jARc. tavlnullte sau e |n dl;x.v,lla
feri ta astfel de -ga- inculpatul are dreptul ai„ au,_
ranțli procesuale.

Mal Inlil. .îndepli
nirea .procedurii da

■ teltare. Ații in pro
cesul civil, dt Șl in 
cel penal, judecata nu 
poale avea loc ta ab
sența părților, decit 
dacă ■ procedura do ci
tare a fost îndeplini
tă legal. Totodată, 
menționăm că adu
cerea la judecată a 
Inculpatului. arestat’ 
este- obligatorie. Pen
tru pregătirea apărării'- mar ui termen 51 cura.au, u
™,<„ 5 au nu-ri jajft- 35K 

. lnte. de.termen In pro- ■ - - - • ■ n ~
J BttU

3 zile libere In cele inculpatul; nu ri-a ales' traren lorrir 
penam). Ori de alo un auarfitor se va de- aducere, ami 
ori ®o constata efi p^ar- .senina unul din ofl- 
citaîfi In r™xl tegal. ,re ghfla' apărâtorohii“ da- 

semnat din oficiu în
cetează la prezentarea 
.linul

înculpatu! are dreptul 
, să- >■ dovedească lipsa 
tor de temeinicie.

O altă garanție pro
cesuală o constituie 

. dreptul ,învinuitului 
’ sau Inculpatului de a 
S asistat ds un npă- 

tor In jlot cursul 
procesului penal. Ce- nctiv® al 'instanței ta 

•■•lor’ce slnt ta situația ••■-- — 
de o nu-șl putea an
gaja un avocat. li se 
acordă apărare șl a->

Inculpatului'. arestat efCcUv garantat și
„ tul este minor-sau ml- prin posibilitatea pe

liter lin tcrmen șl cind cnrc o au toate păr-
sfl sff facă din timp (cel Stft 0^1m’ ariXntn 11,0 ,h nroccs 0

rle.. Ceea ce înseamnă ■ surite reglementate de 
că dacă învinuitul sau lege pentru admtals-
inmiinnihi .n,, «i.n ' trarta lorrtmandat de 

______ . amendă pen-. . 
tru martorii care nu 
se prezintă sau exper- . 
ții ce nu depun la 

'timp rapoartele de » 
expertiză etc.).

părților actele din do
sar-, toatei chestiunile 
de fapt șl de drept, 
precum ș1| necesitatea 
unor probatorii, care 
vin In sprijinul solu
ționării cauzei» Aceas- 

, ta reprezintă ceea ce 
cursul legea numește „roiul 
L nl .'S-sMjțaS'raIn

descoperirea adevăru
lui. ' ,: fi- te’-" r ' ?

Drepîul , de apărare 
este, de" asemenea.

l-.:”*" “7* “i-V t ---- „ OAGfcl IJUIJK* IM.U.6LUF WUL1.I VL1I“
tea objțmtă n-a fost cp,. Precizăm că dele-
arnlriă. Judecarea cau
zei. De asemenea,-par
tea care dovedește că. dpărător ales.

Un impresionant, număr da mari ipilale modern, dotate tporesc în aceri 
cindnal Xerireti materială pută în -slujba ocrotirii iănăîâjîi omului. în fo

tografie: noul -spiței din Baia Mare

!*¥•'■' **Â - ®.\,
• Foto : M. AndricMcu’7,. ••• ■. ■’ ■ ; - ■ '• • i

r - ■' ■ '

’ 41UW ce n®o accssora
pentru industria ușoară .

Atlt prin formula organiza- 1 OM do tfpodlmcnsiunl aslmlta' 
lorică adoptată — reunlreti a 4 ....
tmltfițl Industriale î ..Flamura 
roșie® Sibiu. „II Iunie® Galați. 
Fabrica de ace de tricotat Bucu
rești ți . Ambalajul metalic Ti
mișoara — dar mal ales.prin 
potențialul ftehnic șl aman de 
rare.dispune. Grupul întreprin
derilor industriei de accesorii 
pentru Industria ,ușoară Sibiu

—■« cq principalul

!

vede ea turiștii să fie după o așteptare de n-
, , cazați imediat, dacă proape 7 ore, cabanle-

biite! (cota 1401, mJ* sini locuri disponibile rul ne-a poftit,-In sfîr- 
rdlh JMUnțll > Făgăraș^ hm lnSlnlht țlti'’Mi., cărăm saltele

fare numai mire o- ir-o Mia de mese goa- 

cvio vom fi cazați 
pesta noapte.

j Arh mat fi înțeles 
‘ a” dacă am fi 

noaptea‘și ca
bana ar fi fost plină 
Dar noi eram acoîo 
de la ora 8 dimineața 
șl cabana era aproape

— La» noi cazarea se ți pături din pod In
faro numai intre o- tr-o Mia de mese soa
rele 15—19 ; dacă nu 18, spunîndu-ne că n- 
vă convine puteți colo vom

Cmd am făcut bb-

4 pem.ru inuusina ,ușoara aiuiu
I câta considerat cn principatul
l furnizor de piese anexe neie-
’ saro zecilor de mil de mașini
l șl instalații din dotarea Indus-;
l triel noastre ușoare. In scurtul 
1 răstimp de numai un an. care 
ț r trecut de la înființarea sa. 
! 'grupul slbtan este cunoscut as- 
ț tflzl de numeroșii săi beneficiari 
l ' șl cn un furnizor oreocunat in 
1 permanență de .diversificarea 
i produselor, ilement important 

‘ pentru flecara unitate tn tmbu- 
ț nâtftțlrpa calității ’ producției.
( introducerea unor'tehnologii noi 
1 de Inbrlcație, reducerea import 
i tarilor. Care sint noutățile In

■ I. această i direcție ?
ț — într-un singur an. nonieh- 
t clnlopul de accesorii al celor 
" patru unități nle grupului nos- 
ț ; tru s-a Îmbogățit cu peste

; . această < direcție ?

i etalojul de accesorii 
" patru unllfițl nle unii 
4:r tru s-n îmbogățit

Io — ne-a spus tag. Mircea 
Popeanoș, directorul general ăl 
Grupului întreprinderilor in
dustriei do accewrll pentru ln- 
dtislrta ușoară Sibiu. COT dintre 
acestea —• care au adus șl o 
economie - valutară de 3.3 mill-' 
nane Iei -r revin fabricii ..Ha
ni era - roșie® din Sibiu. Do apre- • 
cler! cu lotul aparte se bucură, 1 
de.plidă, garniturile rigide imn- l
tru cs-delo dq bumbac, cursorii .'
din metal șl mase plastice pen-, ț 
tru filaturile,de lină șl bum- i 
bac. noile li-url de țevi textile. 1 
O ultimă noutate, așteptata ea ,1 
viu Intere» de mal mult timp 
do beneficiarii noștri, o const:- l 
tuia spetele executate din pro- <
flic de aluminiu, la, care fiăaren )
dinților se face., in ioc de epsi- l
lor. cu rășini sintetica. Prin !
aceasta se realizează o opera-, » \ 
tivi late mnl mare a șuetelor (de Z
undo și un consum mai mic. de *
asifei de accesorii), obținerea 4
unor importante economii de ■’
cositor, îmbunătățirea colită UI )
țesăturilor. 4

Nlcoiie BHUJAN i
corespondentul „Sclnfeu" j

Revedeam cu emoție 
’bwste’ 1&H1F1 după a-
proape 10 tini. Buna 
dispoziție a durat Insă 
plita dndi a tfebdll ifi plecă, 
luăm contact cu cuba- emm 
nlefUl cnrc.’ prln com- 
portaroa sa, nă-a stri
cat, pur și simplu, că
lătoria și ziua de o- ' 
dlhnă.

La orn 0,13 grupul 
nostru, compus din 5 
persoane,. s-n prezen- „,.v.
lat la csibăiilef 'penlrti bolnavi, 
cazare. Nervos, cu tu- ( »»,„»»» , ui^.uu>
fățlțafea unul om de- ou mai avut Ioc șl cu 
rftnjat, nb-ă făcut -eu- ■ ' .
noscut" că locuri sint, venit după noi șl care," 
dar nu vom fi cazați bineînțeles, 
deat după ora 15 (I). Cazarea draodlaUl 

Regulamentul pre- In jurul orei 15, Electrice

încurcături... telegrafice
declarație .nă ta mine, 
mă oblig ta expeditor.

'Consir 
, clnd in

scrVațta că. printre poi „soluția1 
®Inț și oameni care'nu Itosil n 
se simt.bine, soția ca- ’ 
banlerulul ne-a apos
trofat : ,J

Cabana nu este ______
spital, trebuia sta1 sinț i goală. Cum de Ișl per- 
ocmA dacă sinieți mite cițbanierul să se 

'în- , ^teemenea . dteîțli ^'fcu lu'
tic- au niai tivul Ioc șl eu f
fcil* hlle petsț&ne cate âii 'j^gL « *

'rofldtau Air’lAMANDACHE 
.din Ministerul Energiei

La 16 august o. c.,- 
prin mandatul tele
grafic tir. 8®7, ml s-au 

‘expediat «Uri orașul 
Oltenite-Ilfov Kfâ le!» 
Dar nici dupĂ irei săp- 
tâmlni n-nm intrat in 
posesia banilor. In 
tontfi aceaslfi perioadă 
m-fim interesat, In d- 
teva rinduri, de soarta 
acestui mandat la O- 
flctal poștal nr. 1 din 
Calcă Victorie), do core 
aparțin, ailt la func
ționara de ta ghișeu, 
dt ?1 ta diriginte, că
ruia l-am lĂsat, pe 30 
august, șl o sesizare 
scrisă, înregistrata ta 
nr. Î019. La interven- 
țl llo mole, ml s-a co-

rut In&ț o de 
prin tare 6fi__ ___
că voi restitui banii In 
Caz do dublă Încasare. 
Dar s-au temut degra
bă de „dubla Încasa
re®, pentru că In ioe 
să primesc măcar o 
Singurii dală cei 000 de 
lei, așa cum am drep
tul, am -primit- rite- 
punsul că .mandatul 11 încurcăturii o

nu înapoi

Consider Că alunei 
, clnd in rasa poștei ir.- 
tră o sumă do bani, 

'.dar nu ajunge la des- 
■ llnalar, Ia sesizarea a- 
ceștuln sau a expedi
torului a r trebui să Se 
in măxuri imediate de 
resiitulre sau do achi
tare, urmi nd ca 
.—.—să fie 
descurcate în ,,famllla 

oficiu, poștei®.
respectiv nu apare re
cepționat la < 
Totodată, am fost sfă
tuita «ă aștept ca ex- , Mariana 
pCTlitoriil banilor să 
faci rectamațte la dfl- 
ciul din Oltenița pen
tru a-;! li restiluițl, 
doși trebuiau să ajrm-

TANASESCU 
B-dul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 
nr. 22, ap. 45, 
București

7

pem.ru
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-ACESTA AR TREBUI SĂ FIE CUVÎNTUL DE ORDINE

ÎN TOATE COOPERATIVELE
desfășoară recoltatul lntllnlt șl situații care fac excep- 51 ,ha s-au recoltat .mecanizat' Tn 

■< cu • ție de la prrecupareaL1.11 generală țlrh;î ce ««
' T. .......... .Roșia, _Bi

coltat cartofi,' altoie ca Racovlța,

Jo's nld nu vor să audă de ele, 
fapt pentru care slntem, nevoițl rf. 
lucrăm mal mult la Ijl.S.-nrl*. 
Care este explicația?

Cum se desfășoară recoltatul 1 
cartofilor In Județul Sibiu ? în. zl- țle 
lele de 20—21 septembrie am fă- 1 
cut un raid In mai multe unități 
agricole din Județ. ’

ba cooperativa agricolă Avrlg se 
găseau In lucru 1-10 de cooperatori. 
„Că plouă, că nu plouă, am hotă
rî t să lucrăm din zori șl plnă sea
ra — ne spune brigadierul Gheor- 
ghe Moldor. De Ieri s-a Încins o 
adevărată întrecere", La fața lo
cului nveau suficiente dovezi In 
acest sens: cartofii au fost sor
tați pe trei categorii, tuberculii 
fiind puși In saci de polietilenă șl 
transportați imediat la rampa de

pentru'. strlnge'reă rapidă \ a carto
filor. în unele unități agricole’,, te
renurile ocupate cu cartoil șl,care 
urmează? să fie semănate eu «rin 
au fost recoltate șl eliberate tn 
proporție foarte mică. Iar pe de'altă 
parte se constată Intlrzlerl la-pre
darea-cantităților contractate. Ixi

„te ț

•«SRÎncărcare.
După nici o oră, ajungem la 

cooperativa agricolă Clrța. Aici, 
deși ploua, timpul era lmplnrit de 
oameni. „Locul doi obținut .anul 
trecut pe Județ la producția de 
cartofi, ca șl faptul că în acest an 
producția va fi cu 5 tone In hec
tar mnl mare față de prevederi au 
sporit ca niciodată ambiția coope
ratorilor șl mecanizatorilor noștri 
— spunea Slmlon Morar, pre
ședintele cooperativei. Punem na
re preț pe folosirea din plin a 
mljloaeetor mecanice de recoltare. 
Dispunem de 4 mașini de acest 
fel, cu ajutorul cărora am reușii: 
&ă mărim viteza de lucru zilnică 
la 6 șl 7 hectare. In felul acesta 
avem garanția că vom putea in- e mare nevoie de ele? Plnă In
cheia recoltatul în cel mult o săp- prezent — ne spunea tag. Iile Că-
tfimlnă". Insă, ta raidul nostru am tolu, directorul trustului — numai

£A RECOLTATUL CARTOFILOR 
iN JUDEȚUL SIBIU

K

Ca

adresate' organelor agricole din județele Iași și Bacău

1. De ce întreprinderea de transporturi auto lași 
nu trimite zilnic numărul de camioane 
contractat?

:i

,f.—-7,_----------  .1 prevăzute tn totalitate a fi semă-
Ump. ce cooperative' ca Bogatu, ante cu grîu.
jîuțla, Broștenl, Clrța șl altele se Pentru cooperative ca Ocna Sl- 
întrec In a folosi mașinile de re- blului Cristian, Co-nățel șl altele,
coltat cartofi,^ altele ca Racovlța, ritmul lent al recoltării cartofilor
Vutjpăr^ Ocna Sibiului, Arpașul .de și risipa • Înregistrată în timpul

transportului și depozitării se ex- 
plică șl prin carențele de natură or
ganizatorică. La acestea se adaugă 
St totala lipsă de îndrumare și con
trol din partea specialiștilor, a 
conducerilor de cooperative si a 
primarilor, așa cum am lntllnlt ’ 
la cooperativa Racovlța. Deși 
miercuri ■ 20 septembrie a ’fost 
zl frumoasă, cu mult soare. 
Iar cele 120 hectare cultivate cu 
cartofi erau nerecoltate,, foarte 
multi oameni lucrau din zorii zi
lei 'In executarea de ■ trotuare șl 
podețe In fața caselor. Căutlnd &ă 

. cerem cxollcatll Inglnerulul-sef, 
am aflat că e ln_. concediu. Con- 
tabllul-®ef ? în concediu. L-am la

J.

?

b

J

•i . ■ .,•■ I : . . ■

pildfi, duminica 17 septembrie, cooperativele agri- Hva Fintlncle, In 19 septembrie, n-a ajuns nici una din 
Țigana?! șl Perient n-au primit de la l.T.A. nici ,- - - - ■ mașinile promise.

S< I „A

De
coie _ . JMHJM
unul din cele 8 camioane contractate, Iar la coopera 

■ -Ci „f.'1i?i> "itehj'iri'iii UshV ’p '.'Bu. • I '
..■■;■ -• ■ . . ■ ..... . J.: - ■ lț i - - :■ . ’ •., . C

2. D@ ce se pierde timp la bazele de recepție ?
„Adesea; mașinile și atelajele noastre stau foarte Deosebit de urgente slnt măsurile pentru inlâtura- 

mult la baze, plnă descarcă — ne spune inglnerul-șof rea pierderilor la, floarea-soarelul. La baza de re
load Bareșcă de la cooperativa țErblcenl. La baza do cep.lo fljn gara Tg> Frum03 stau sub cerul liber, udate
recepție din Sîrca s-a pregătit numai o singură bandă . fo| b d -,d floarea.soart,!ui. Ș1 !a
transportoare pentru preluarea floril-soarclul la uscă- , 1 ‘ “ “ ■ • , , , , . ’ , *
tor. Mnșinils „tac coloană" la descărcat șl stau cite, 3-4 baza din ,Tg. Frumos mal trebuie preluate, de. In unl- 
ore. Din această cauză, In loc dc 4—5 drumuri pe zl tățUe din jur, circa 500 tone floarea-soarelul.. Aceste
plnă la baza do recepție, abia de s-au putut face 2 de cantități, se găsesc Încă pe ci mp, nerecdltate sau ne
flecare autocamion”. treierate.

- sa. j-a ! w

3. De ce se transportă pietriș cînd recolta 
e pe cimp?

Aceasta ora situația, In ziua do 21 septembrie, la 
cooperativa agricolă Răcăduni, județul Bacău, unde nu 
bc lucra In cimp.

~ Avem dțlva cooperatori la sortatul cartofilor - 
Informează Inginerul cooperativei, Ion Petrovid. N-am 
mobilizat prea mu Iți oameni pentru că nu ne-am aș
teptat ca vremea să so Îndrepte.

Ca stare, cooperatorii Ișl vedeau do treabă pe lingă 
propriile gospodării, lor tractoarele cu remorci erau 
folosite la transportul pietrișului pentru drumuri șl alei.

i

treierata.
Intătee ne arăta tov. Flllp Mo- 

tron, președintele cooperativei a- 
grlcole .Șellmbăr. „Toată sl,,...., 
o recoltăm manual /pentru eă e— 
lucrată In acord global ștan-avem 
cum folaal mașinile". Este acordul 

l1 o piedica In folosirea mași- 
. . Jx
, trebuie folosite Intens pentru a 

grăbi recoltatul și a micșora pier
derile, care slnt și in dauna coope
ratorilor. Unde poate conduce o 
asemenea înțelegere eronată a lu
crurilor se vede chiar la coopera
tiva Șttllmbăr. Plnă; Joi. 21 oeptem- 
bric/zc; —*------
din cele

data de 18 septembrie,, de ps cela 
5 138 ha ale cooperativelor agrico
le nu erau recoltate dcclt 814 hec
tare; adică numai 10 la sută. Ca , 
Justificare se invocă ploile căzute 
In ultimul timp dar, din cite ____ _
ne-am convins, cauzele slnt de al- global _ ,______ ,r„,___________
tă natură. Cu mult înainte de In- nllor de recoltat? Dimpotrivă, ele 
cejterea campaniei de recoltare, ......
trustul județean de mecanizare a 
agriculturii raporta că toate 
mijloacele mecanice de recoltare a 
cartofilor slnt pregătite. Cum slnt 
folosite aceste mijloace acum, ckid

Pentru buna • desfășurare a cule-,A «ir 
. sulul,strugurilor, comlletur'Judățean 

de partid a, sîâbHfK'dln iirnp, mfi-: ‘ 
suri pentru pregătirea spațiilor de ' 
depozitare, verificarea utilajelor 
de vlniflcațle, asigurarea mijloace
lor de transport.

. în unele unități activitatea se 
desfășoară bine. La I.A.S. Odobeștl, 
de exemplu, lucrează zilnic 15©0 
oameni. La coopcrattvn agricolă din 
Tlmboeștl, peste f®0 de i coopera
tori culeg, zilnic, 130 tone struguri, 
iar la cooperativa agricolă Unirea 
sa string peste GO tone. De tiseme- 
nea, la cooperativa ngricolă Jttrlșten, 
peste 1 0®0 cooperatori recoltează 
zilnic mal bine de 150 tone struguri.

De comun acord cu Întreprinderea 
viei șl vinului, cooperativele agri
cole au Intocmlt'planuEl detaliate de 
cules și vlniflcațle, In care se pre
vede sarcina zilnică de recoltare pe 
unități, ferme șl soluri, pentru a sa 
corela cantitățile ce trebuie livrate 
cu posibilitățile de transport șl de 
vlniflcațle.

V

cite

-șoarfi Intr-un, ritm 
exempli cwpE 

■j din Fnraoantf, pe bnz 
" tocmit trebuia să llvi

do fVinlficațte,1 In fiecare zi, cita 15 
tone struguri. Dar, de la 4 plnă la 
21 septembrie se recoltaseră In to-

illvel a- țfS

sunrafata Ulnlt, Intr-un tlrzlu Insă, pe pre- 
■u că este ședințele cooperativei, Icslf Ola- 

ru. Cosea buruiana In hotarul 
mestecfinlsuluL™ de pe lotul soției 
sale. în județul Sibiu slnț .multe 
unități tn care organizarea este 
exemplară. Exemplul lor trebuie 
generalizat. ȘI aceasta depinde ș! 
de organele agricole județene, dar 
mai ales de conducerile unităților 
agricole, de primari, de comitete
le comunale de partid.

brie nu fuseseră recoltate dedt 12
160 hectare cu cartofi.

FJIcoIae BRUJĂN 
corespondeniul „Scînteii’

satlAfâcătOT. 3 fi acceptat nici1 m'5chrJtearetic. 'Dăr"irft'g-a rscpîfat 17 la ,sul 
Ivit ELflfrlrolă e nlciit&cesti 'graflrnntatan tni> Se res^o* ducțln'de’Mrugurl. 'jjljjțf 
nmculurțp- ■ rfectfc în ultimele' 10 'Zilc?s-ail xtriris ; UI dovedesc că .măsuri

.
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Dcșî era ora prinzulul, secretarul comltelului de partid. 
Gheorghe Zahada, nici nu trecuse măcar pe In coope
rativă,, care, In treacăt fie zis, se află vizavi de .se

ne dlul consiliului popîdar și al comitetului de partid.. 
Aveți dreptate, așa stau lucrurile. Mă duc chiar 

acurd să pun ordine — ne asigură eecretarul.
Și chiar dacă s-n dus, trecuse mai mult de •jumătate 

din ziua bună de lucra, iar timpul Irosii;"nu mal putea 
fi recuperat. '
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4. De ce, în plină campanie, cooperatorii 
lucrează la construcția noului sediu al 
consiliului popular?

în ziua de 21 septembrie, în 
același Ju’deL' In vrane ■*- de p^^’h^ra Ita'df.', 
cele 32 hectare recoltate Se ___ , .
Iar sfecla do zahăr era scoasă de pe numai t-el hec
tare din cele 60 cultivate. Toate cola 18 tractoare stă
teau aliniate la sediul secției de mecanizare. în acest
timp, ing. Vaslle Leahii, împreună eu Jentcă Pln'-liie.

I
t

Urecheșțl’,: d!n j șeful secțteî 4® (mecanizare.? 1*1 vedeau «da întocmirea te 
irelyl ,,.sunor,B!t,u&îrll.-sț.'ltWite. la sMIul coogțft&WL în acest» 
«JflflMțttj timp, zecir-de «oapsrflîori lucrau la construcția noului 

n noroi, sediu al consiliului popular comunal. ,
numi! trei hcc- IM altfțțl. nu numai nici șc așteaptă zile senine.

Destule forțe nefoloalle am găsit șl la FArfioanl. Cicja, 
Valea Seacă, Tamoși, Vuliurenl și in alte unități, 

în sflrșlt. 6 ultimă întrebare :

. l-ță- <! 
i tn

> rs ăv.".jJțnenc'a'snția- 
ț 11 dovedesc că măsurile și Indică-' 
țlile stabilite la nivelul Județului nu 

____ slnt temeinic Însușite și respectate ; 
în prezent este necesar să fie fo- tn toate unitățile șl nu se orgnnl-

---------   _.”j, zeazâ bine munca, des! acum asia 
momeatul dnd recoltarea struguri
lor trebuie să sa desfășoare dLn 
plin.

Cp ccnzîn raidului Intreprihs om 
constatat că slnt cazuri dnd nu se 
respectă nici Indicațiile dote In ve
derea asigurării unor vinuri de ca
litate. La cooperativele agricole din 
Pfflnciu și Movlllța; vasele șt usten
silele folosite In cules nu se spală 
cu n pă șl nu se dezinfectează zilnic.

Situațiile amintite arată dt exte 
de necesar să se îmbunătățească 
munca de control șl îndrumare, Iar 
măsurile stabilite să fie aplicate în
tocmai In toate unitățile, pentru ca 
Întreaga producție de struguri să 

4 ____ ____n
mâtoare a plouaL.. și așa s-a scurs fără pierderi.

Ion N1STOR 
corespondentul „Scînteii"

ÎN JUDEȚUL VRANCEA
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se poate lucra. De această cerință 
nu se ține seama In unele unități. 
La cooperativa agricolă Vlrlcșcoi, 
In ziua cînd nm vizitai unitatea nu 
s-a recoltat iniei un strugure. „A 
fost sărbătoare", spunea președin
tele, Mihal Danleîcxcu, Iar 'dumlnl- „ . . f
că a fost... duminică 1 In zilele ur- fie recoltată și prelucrată Ia timp șl

tal abia 173 tone. Aici se culeg zil
nic cu 3 tone dc struguri.mal pu
țin dcclt se prevede in grafic. O 
situație asemănătoare s-a petrecut 
lâ cooperativa agricolă BroștenL 
.Confom graficului urma să se recol
teze zilnic 23 tone struguri. Trebuie 
să arătăm că nici graficul nu este 
corespunzător. Pentru că, pentru

..... .—..w....................................................................................................................
Cu toate măsurile Întreprinse, moi luată la 1450,tone, ar ti necesare a- greutate și se depredază. Din a-,

gini unități unde culesul se desfâ- proapo GO de zile, ceea ce nu poate ceasta cauză, la această1 unitate abia

rea Întregii producții, eva- timpul, tar strugurii pierd din 
a’ 1 tonSj ET £1'5“ ' țȚ EG ra —

zile, ceea ce nu poate ceasta cauză, la această1 unitate abia

i1 5. De ce pe un traseu de peste 200 km nu am 
intîlnit nici un specialist sau un alt cadru de 
conducere de la direcția agricolă sau uniunea 
cooperatistă județeană? 'f ■: • '.'.. .'8

■ L ■'. ■ i’t

/
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la foaie, așteptăm răspunsuri prin fapte
3.
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Tn întrecerea socialistă desfășurată în Intimplnarea Confcrin- cînalnltrt înainte ,de termen. Expresie m înaltei conștiințe mun- ea șl a altora apărate în întrecere, învederează necesitatea ca

țel Naționale a partidului șl In cinstea celei de-a XXV-a anlver- ellorețtl, aceste Inițiative s-au dovedit a fi, în timp, de o certă organele șl organizațiile de partid,' centralele, ministerele, sln-
" ........ • * • ■ ■ -■ — -- —----- ‘ ~ valoare economică. ........... ... , , dieaicle să sprijine îndeaproape extinderea Inițiativelor valoroase,

înfățișăm două din aceste Inițiative care, aplicate și urmările ,, , . . , ,,, , , - , .. ,
eu persm-erenlă, au dai plnă acum rezultate economice lmpor- B'ncrallzarea lor, a experienței pozitive Intr-un număr cit mal 

.......................  .... ..... .................. mare de întreprinderi. <"' J'V’ț'j.?.';'■'/ 
;'r. U L’ i*’F’‘ .'V' TJ l- .'7 " 4

«Ari a repubUclI, in fabrici șl uzine, pe șantiere s-au născut □ 
serie de Inițiative valoroase, toate vlzind, in esență, valorifi
carea cu maximum de randament a întregului potențial pro- 
ductlv, creșterea eficienței economice, în vederea realizării rin- tante. Rezultatele obținute de la declanșarea acestor Inițiative.

Fabrica de ciment din Bicaz: DIN CIMENTUL PRODUS SUPLIMEN 
TAR POT FI CONSTRUITE PESTE 1000 DE APARTAMENTE. ECONO 
MIILE LA PREȚUL DE COST DEPĂȘESC 372 000 LEI
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Aie cuvîntul grupul 
de corespondenți voluntari 

ai „Scînteii"
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Sarcinile de producție 
sporite din actualul .cinci
nal, necesitatea respectă
rii cu strictețe a angaja
mentului asumat de colec
tivul nostru pentru, Înde
plinirea cincinalului in 
patru ani șl jumătate nu 
impus luarea din timp a 
unor măsuri in scopul 
pregătirii forței de muncă 
necesare. în urma studiu
lui, efectuat s-a stabilit 
că pentru folosirea, Inten
sivă . a capacităților de 
producție pe care le avem 
șl încărcarea corespunză
toare a mașinilor șî uliln- 
jelor, prin generalizarea 
schimbului II șl extinde
rea schimbului UI avem 
nevoie, Inceplnd cu anul 
viitor și plnă la sfirșltul 
cincinalului, de circa 4 C©0 
de muncitori callftatțl In 
diferite meserii., Pen
tru pregătirea lor s-a 
elaborat un minuțios’ plan 
de măsuri. Aslgurorca 
forței de muncă se va 
realiza. In principal, ne 
trei căi : școala profesio
nalii n uzinei, ucenicie la 
lrjcul.de muncă și cursuri 
dc .calificare de . scurtă 
durată. Planul de mă
suri preconizează, de n- 

- semene», scurtarea dura- 
■ le! de pregătire 1b școala . 

profesionala, Incit elevii 
din ultimul an să poată 
Intra in producție ca mun
citori calificați cu'șase 
;lunl mal devreme. Alte 
măsuri se referă In .lăr
girea bazei de școlarl- 

■ zare. îmbunătățirea con
ținutului programei cumi-

rllor teoretice, aiit Ia 
școala profesională, cil șl 
la cursurile de califi
care la locul de muncă, 
precum și In Îmbunătăți
rea substanțială a practi
cii In producție n viitori
lor muncitori, prin organi
zarea de noi alelicrC- 
școală șl Întărirea răspun
derii șefilor’ de secții și 
ateliere față de pregăti
rea noilor cadre.

O atenție deosebită se 
va acorda școlarizării In 
diferite meaerii n femei
lor. Un Început, bun In 
această privință a șl fost 
înregistrat: la. școala .pro
fesională, Ini sesiunea din 
luna’ Iulie o.c., ș-âu pre
zentat, la concurau! da ad
mitere ș! au reușit un ma
rc număr ,dc fete.
, Pentru asigurarea stabi
lității irt Întreprindere a 
viitoarelor cadre de.mun
citori .calificați se preco-

. nlzează : construi rea-a două 
blocuri pentru nctamlllștl, 
cu un număr total de MO 
de locuri, precum șl orga- 
nlzaren, In cadrul unul li
ceu din sectorul G. n unor 
cursuri care să poată fl 
frecventate i de muncilorilv 
ce lucrează In schimburi.

Mihai SIRBULESCU, in- 
fjiner-șef, Dumilru DRA- 
GU, muncitor, Toma 
MORLOVA, muncitor, 
din grupul da cores
pondenți voluntari ai 
„Scînteii", de la uzina 
„Vulcan" din București
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\r-Uzinele de utilaj petrolier Tîrgoviște: IN 8 LUNI, CONSUMUL 
METAL REDUS CU 440 TONE. DE LA O ZI, LA MAI MULTE ZILE 
TRIMESTRU CU MATERIALE ECONOMISITE „0 ZI PE TRIMESTRU CU DE 

PE

I

secția

ECONOMISITE» MATERIALE I N

I

h

țului. Preliminlnd rezultatele 
pe 9 luni sa poate aprecia «1, 
pe ansamblul județului, eco
nomiile depășesc tone me
tal, 023 mc material lemnos, 
41 (MO tone la combustibil con
vențional ș.n. (

La întrebarea „Cit reprezin
tă pentru întreprinderea fdv3 
economiile realizate prin li
pi learea aceste! Inițiative ?‘, _ 
am ilnletlzat dțeva răspun
suri : Uzina da reparat scule 
și Instalații de presiune pen
tru petrol Morarii ți Uzina de 
utilaj chimic Găeșil — Con
sumul pe 4 zile la metal; Ex- 
ploatareo minieră Șbtlnga — 
consumul pe 3' zile la mate
ria! lemnos ; întreprinderea do-s 
prefabricate din beldn celular 
autoclaviznt — consumul pe B 
zile la ciment

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînleîi"
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In luna mal a.c., d!n secția 
turnătorie a Uzine! de utilaj 
petrolier din Tlrgovlșta a por
nit o Înflăcărată Inițiativă : 
„Să iuerfim o zi pe Irlmestrii 
cu materiale economisite". Co
lectivul sectfel a hotarit să 
reducă In acest an consumul

Pe ■ panourile de onoare. In 
graficele de realizări se în
scriu continuu noi succese. U- 
zJiia do utilaj petrolier din 
TirgovLște a realizai constant, 
Iurtă de lună, economii ta me
tal de aproape M de lone, 

....... ... ............______________ ș economiile totale pe 8‘luni — 
de metal cu IOT dc tone. A- MO tone — permlțlnd tuturor
ceastă Inițiativă s-a extins secțiilor să lucreze nu o zl pe
In toate secțiile uzinei, a fost . trimestru cu materiale econo- 

. preluată șl adaptată, la spe
cificul lor, de colectivele al
tor întreprinderi din Județ. 
Ea a vizat reducerea taturor 
cheltuielilor materiale te pro
ducție și 'ndeosebl ,s' xmsutnUr 
Iul de metal, materia: lem
nos, îombustlbtl sonvențlonn! 
și energie electrică Numeroa
se colective, reevaluIndu-șJ po
sibilitățile, au răspuns că vor 
lucra mal multe rlle pe tri
mestru eu materiale economi
site.

de aici
In

8

Intr-adevfir, față de reali
zările înregistrate cînd a por
nit inițiativa, in prezent ran
damentul orar pe flecare moa
ră de ciment a crescut cu 
0,3—0,4 tone, ceea ce reprezln-' 
U un spor de producție zilnic 
de peste 100 tone pe ansamblul 
.unității. In fruntea Întrecerii 
pentru obținerea acestui succes 
se situează clmentiotll dlnbri- 

«... __ ____— — gftzlle conduse de Alexandru
brica din BJcaz, unde am aflat Năsiuse. Mifial tlubotem, Nl-
un bilanț Îmbucurător : reali- colac Bostan șl alții. Așa cum

.......................... prevedea angajamentul luat In 
cadrul inițiativei, rezultatele 
de plnă scum au fost obținu
te In condițiile utiel 
eflciențe economico.

Tovarășul Dumitru Onlșor, 
secretar al comitetului do 
partid din fabrică, ne-a In
format că pe fondul acestei 
inițiative du apărat alte ac
țiuni menite să propulseze

Au trecut 100 ds zile de dnd 
clmonUștll din Bicaz, răspun- 
zind chemării partidului den 
înfăptui cincinalul Înainte de 
termen, au pornit Inițiativa do 
a realiza o productivitate ora
ră maximă eu consumuri mini
me, inițiativă care, in prezent, 
este Îmbrățișată șl de-alte co
lective din Industria materia
lelor de construcții! Zilele a- 
cestca am fost din nou In fa-

zarea peste plan, de ta începu
tul amilul' șl plnă In prezent, 
a 17 200 tone ciment, cu care 
pot fi construite In plus 1011 
apartamente convenționale. De 
reținut că Jumătate din a- 
censlă producție peste plan este 
rodul aplicării cu consecvență 
In practică a Inițiativei „Pro
ductivitate ornră maximă, cu 
consumuri minime".

realizările colectivul , 
■spre cote lot mal Înalta, 
sectorul transporturi, de e- 
xemplu, brigăzile s-au chemat 
reciproc In tnlrocerej pentru 
ca, prlntr-o raționalizare a în
cărcărilor în carieră' șl o re- 

, ducere In strictul necesar n 
manevrelor, să transporte zil
nic cile o garnitură In plus, 
Inițiativă -care a . șlI.-Început 
să-și arate roadele.

în această amplă întrecere 
pentru a da patriei cit mai 
mult rlment s-au Introdus noi 
tehnologii de lucru. La loc de 
frunte se isituează rioul proce- 

Inalte deu de măcinare a zlmentu- 
riior In rircuit închis, al că
rui proiectant jl realizator este 
însuți Inginerul Voslle' Ma- 
nolache. directorul fabricii.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînleîi" - >.i

misltc, ci o zl șl jumătate. Cu 
economiile realizate, «ecțlllo 
prelucrări mecanice, montaj 
general, tculărla șl secția a 
IV-a piese de tchlmb pot lu
cra trei die pe trimestru.

„Cu aceeași 'niuflețlre — ne 
Informează Ing. Gheorghe' Zc- 
gheru — șeful «ecțlel econo
mice a Comitetului Județean 
Dîmbovița, al P.C.R — apli
că această prețioasă Inițiativă 
numeroase alte colective din 
unitățile economice ale Jude-

- I ‘ !«d • . • . .:’

prelucrări mtecahlce,. montaj

■ “ A ” l

lrjcul.de


programul i •A

dl-
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r %

de"
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de 
in

emisiunii *
E^ntaluno

■
balcanic

Mlnulescu, In c.ludn aspec
tului ca'jnojwHt al limba
jului său, .este, cum de-
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Diploma de bacalaureat cu carnet dc muncitorM,.'" WWW
pa 11 tip â

La finele nnulul școlar 1B71—1C72, 
sctivltateu tehntco-pfoductivă a ele
vilor din Invățămlntul de cultură 
generală sc desfășura In peste 10 OOT 
ateliere-școală, valoarea fondurilor 
fixe din dotațle ajungînd. după cal
cule estimative, la circa SO—OO mili
oane .lei. Munca elevilor a fost în
drumată în atoliere'e-școală de un 
număr de peste OtMX) profesorl-mas- 
șlrt. A avut Ioc un proces rațional 
de reevaluare' a întregului sistem 
de InvățămJnt, activitățile tehnlco- 
productive treclnd, da- la periferia, 
procesului de Invățâmtnt, 'pe locul 
principal. Cu toate atțstea, nu se 
pdt' trece, cu vederea unele lipsuri și 
neîmplinit!, tinete neclarități Ln or
ganizarea muncii elevilor în nțelle- 
rele-școală — semnalate, "do alLfel ' 
și îrț cadrul lucrărilor Conferinței 
Naționale a partidului — evidențiate 
șl în cadrul unor șludll întreprinse 
împreună cu un colectiv de cercetă
tori din Institutul nostru. Cu alta cu
vinte, s-ar putea spune că , toa
tă lumea este de acord, în prin
cipiu, cu afirmația care constituie 
tema dezbaterii „Diploma de . baca
laureat cu carnet de muncitor ca- 
]ifieal“, dar modaLItățile practice fo
losite pentru realizarea el nu sint 
peste tot cele-așteptate.

Spre exemplificare mă voi referi, 
în primul rlnd, la rezultatele unu! 
șondaj, Întreprins în rtndul a 10» 
de elevi din clasele a LX-a șl a X-a 
ale școlilor generate șl din toți 
anii liceelor din tndnldplul Gheor- 
gho Gheorghlit^Dcj ș! clin Județul 
Teleorman (unde am Întreprins 
cercetări, pe bază de convenție lm-

In atelier, Io ora de curs

preună cu consiliul popular al mu
nicipiului). în mod surprinzător, 
1 suta din elevi nu știau ce

1 li ndere patronează școala 
1< . dintre aceștia 3,8 la sută 
nici nu auziseră de patronare. Un 
procent de £0.3 din elevii ches
tionați uu restrlns conccplu! dc 
patronare ta aspectele concrete 
privind dotarea atellerelor-șconlă 
cu utilajele șt sculele necesare. 
Un "Indiciu cert " eâ, plnă acum, ____ ___ _ ___ _
dialogul șeoală-uz.lni, școală-produc- intre întreprinderi și șc.oală' modn- 
țle s-a Concentrat îndeosebi; asupra . lltățl de aprovizionare a școlilor cu 
asigurării bazei tehnlco-materlale a ' materie, primă, căile de valorificare 
aiellerelorȚȘcoală, neglijlndu-se as- 
peciri.e — deloc minore — privind 
valorificarea valențelor educative ale 
muncii productive pentru formarea 
profilului rnornl-cctațeaesc.a! elevl-

Cu toată această direcționare uni
laterală a relațllfor de colaborare' 
baza materials ■ a fost" Insuficientă șl 
dotarea atelierelor nu s-a făcut po
trivit unei concepții unitare si unor 
îndrumări cu caracter mai cen
tral. întreprinderile Tare ,ou patro
nat școlile le-ap dotat, în bună mă- . 
sură, după principiul „ce te" țasă fii- , 
ma°. Se aflau,.în aeel ntomenL In a- 
tellere, șl utilaje scoase din produc
ție, neuillIiabUe, de gabarite mari, 
care nu pot fi mlnulte de elevi. în 
unole ateliere nu s-au asigurat nici, 
condiții minime de ergonomie n 
muncii, incepfad do la Iluminat, plnă 
la masele sau scaunele i» care se 
lucrează. Nu e dc mirare deci că po 
alocuri conținutul activltățlior teh- 
nico-productive a fost sărac, Iar pu
terea lor do atracție redusă.

Fără îndoială; măsprilc preconiza
te do conducerea partidului privind 
patronarea liceelor șl școlilor gene
rale de către mari Întreprinderi vor 
contribui la remedierea lipsurilor, vor 
crea o bază odecvntâ dc mun
că practică tineretului școlar. In 
acest sens, se impune Insă șl elabo
rarea unor acta normative unitare 
care să reglementeze concret sarci
nile ce revin întreprinderilor in do
tarea atellerclor-școală, raporturile

m3 Iasă rece, cl mă Incita 
tocmai prin fenomenul lor 

juiui <uiu, v„,«, de prosternare, de lnge-
monstra Gea-ge Cflllnescu, nunchere, dc idolatrie in
un ecou rafinai al roman- fata .modelelor străine. Ele

, țclor citadine bucure;tone. ecMvalrază | In ■ stupiditate
I-a fel, suprareal temu! n dat cu ■ protipendada societății
In România o poezie , anga- de i odinioară, c®re l®1"
jală, o seamă din reprezen- brăca, la Londra, vorbea,
tanțll săi fiind comuniști franțuzește,", pâstrind din
sau slmpattzănțl al comu- limba natală numai lnjură-
ntemulul, înrolați, Imediat turlle birjărești. în roma11
după eliberare, frontului 11- nul său „Biroul de plasare";;
teraturil noastre patriotice. Panait Jstrati satirizează

Mi se pare Iarăși o dova- cumplit acea tară morală'
dă fermă a demnității na-- caro cuprindea lumea „fi-
țlonnîe în Istoria, literaturii nă“, cu începutul In peri-

. metru! curții regale. ,<
Șl, e păcat că asemenea

pnpagallclsrne au apărut șl 
mal apar arare șl la noi, 
„onorate0 ' cu banii poporu
lui, al poporului rare n-are, 
ce să Înțeleagă din cărți pe‘ 
care le-a plătit din munca; 
iui, prin Iscălitura unor; 
snob! pnnlcațl de ideea că, 
refuzlrîd publicarea, ar pu-1 
tea fi taxați drept inculțl;

J șL-’ desucțl. Adavfinil ea- ; 
te însă că asemenea crea
tori do gallmattașurl cos
mopolite. chiar cind au! 
încercat-" marea cu de
getul, în apus, nu au rea
lizat nimic. Dacă in Romă— 
nia-s-nu găsit naivi eă-i pu-| 
bllcc și să-i „onoreze0, a-:, 
colo, unde își visau un EL1! 
Dorado al operei le-au, fost 
țrintllc ușile in nas.

■ Nu, poporul acesta român, 
care a ros cu răbdarea șl 
mlndrla lui lanțurile unor 
imperii, care și-a păstrat cu 
demnitate ființa națională,ț! 
orplul, melodiile, culorile.; 
in sfidarea tenace a tuturor, 
vicisitudinilor Istorice, acest! 
popor, mlndru șl ospitalier, 
harnic șl mărinimos, care 
șî-a durat In omenie profi
lul spiritual cel mai de sea
mă, nu poate omologa in

celebri In lume după ce au 
scris in altă limbă. Numai 
că nu existat șl scriitori 
care și-au părăsit patria 
natală scriind In alte limbi, 
dar. au rămas cil toții; In
tr-un trist și ridicol anoni
mat. : I ' ' ; '

Istoria literaturii române 
este, In ceea ce nre peren, 

: istoria artistică a conștiin
ței noastre naționale. Tot 
așa, istoria literaturii celor
lalte țări. Din demnitate șl 
mindrle națională, fiecare 
popor recunoaște ca poet

Cind pm?ta de expresie 
franceză contesa do Noail- 
les, de?l de os brâncovc- 
ncsc, se lepăda de originea 
e! tornănească, Octavian 
Gogn, indigent. II dedica 
un poem de fierbinte im
precație artistică in nu
mele ■pămintulul natal rial 
Brăhcovenllor: Inr dincolo 
de imprecație, in țesătura 
poemului vibrează mlndriu 
și demnitatea bardului do 
la Rășinari do o vorbi In 
numele ncnmulujț său. Gojm 
— core-șl arc, mai ° tlrziu, innnn ■ c-iuiivușiv <.« ,
feriirtie sale politice — Iți național pe cel In operele
dădea seama că renegarea 
poeteț-contcsc" nu const!- < tal, 
tule 'un caz Izoliit șl că nu 
trebuia neapărat să se emi
greze In Franța pentru „n . 
se comite uri asemenea act 
do trădare. Șl desigur, Is
toria a oferit, din . păcate, 
exemple de oameni care 
șl-nii pierdut demnitatea, 
simțul patriotic și fără a 
părăsi hotarele țării.

Am,ț firește, conștiința că 
inslstehțâ asupra unor aflrJ 
mațlr fși ‘ofta “temeiul iruii 
degrabă in expunercri unor 
princlpii șl mai puțin in 
realitatea imediată. Imensa 
majoritate n scriitorilor r 
noștri așază în opera șl In 
aUiudtiwa lor, ca un bun 
inestimabil, tocmai senti
mentul demnității națio
nale, dorința de a făuri 
opere semnificative pentru 
realitatea și simțirea po
porului nostni Șl nu în 
orice carte neîmplinită vom 
detecta absența acestui >;rm- 
timent. liar au tnal existat 
teoreticieni, al unei-.lRera- 
turl ixmlm elită,’ al âlam- 
bleârtiori fiJozofttrde : otu a- 
părat cărți fără aderență 
la viața;a noastră,ta.sfidind 
cititorul nostra. Ele sint 
semne ale abdicării de la 
demnitatea scrisuiuL Mă 
gindesc că In artă se poate 
ajunge 'șl altfel — cu In
tenție sau nu — la situația 
de a abdica de la ideea, de 
la sentimentul de demnlta- - 
le civică și artistică. Am .
in vedere nu numai publi- Incorporați tradiției na-
carea peste hotăra a unei țlonale, M, ou croat, la rin- 
cărțl- refuzate de editurile <W >». .tradiție. De unde 
din patrie — cu tonte că in 
momente mal grele unii 
scriitori — și mă glndesc, 
ca să dau uri singur exem
plu, la Tudor Arghczi — au

> știut să rămlnă credincioși T— —
patriei lor și nu văzut în- pe, cnre-i rfntă cu dragoste,
tr-un asemenea act o pro- respect și entuziasm. Se
blemă de conștiință națio- poale lesne constata că In
itală. Ei au dovedii că pa- poezie, de la testamentul
tria literaturii lor este pa- Văcăresculul încoace, Cir-
tria căreia îi aparțin.

Mă gindesc și ta forme 
mai deghizate, intre core ar 
intra, de pildă,, epigonls-

9,to Deschiderea emisiunii de 
nilnca’.â. Telex.

9,C5 Biblioteca pentru " to-,1 — 
IbrAlle.mu. . .

8,50 De vorba cși gospodinele.
10,33 Tclecndclopedia.
10,43 Jurnal do protecția muncii.
11.13 vino po aleea vartctaplor — 

emtviuno do divertisment.
11, to In dezbatere p&bllcâ — Pro?

lecml leali cu privire la dez
voltarea economlco-scciaia 
ptanillcaiA a României. ,

15.13 Telejurnal.
18.13 Deschiderea < 

dupâ-amlBzâ. 
limba germană.

18, to Cemploitatnl ! ____
basenat feminin : România — 
Bulgaria. Transmteiuno direc
tă din Sala sporturilor din 
lașL

19,15 Publicitate.
19,53 itol da seri ; Poveștile buni

cuțe! Oale (VI).
19, to Telejurnal e In cinstea ani

versării republicii — cronica 
marii întreceri.

to.CO Avanpremiera.
5J.83 Teleencăclopedla.
B),to Film serial : ..Mannlz". „.„Ca 

șl cum s-ar H Intanplai-.
31.43..Opriți timpul- ■ ______

da dlveritunenL îșS dan con
cursul : 
Eorbănescu, ....___
Coca Enescu, Minat JFotlno, 

• Violeta Andrei, Aurel Gluru- 
mla, Silvia Sandu, Aurelian ' 
Andreescu, Minai Chică, 'Ale- I 
Xandrn Arșlnel, Marius Mari
nescu, sandi Pătrașcu, Mtaai | 
Sioencscu. Emisiune de Ma-

, rin Troian. i
EtJJ Telejurnal. r
12, M Sftptamlna sporilvă. j
53.C0 Rosnanțe șl elnlece de petre- / 

cere cu : Mariana Bărlota. N. ț 
Vlșan (țambal), N. Florian l 
(acordeon). AxtompaaLază o 4 
formație condusă de Radu

I

L 
!

, ■ au.annn »c- j ____ _ F . -
Concertul paa,- y, ț . mid, mimetismul unor ,"fe- 
Iî5.'?.lrâ i .nornene dc ,cultură străine

I* gindlrli șl simțirii, •româ- 
n«^li. Ele' sint, i îndeobște, 

.săvlrțlte in numele tendin
ței spre universalitate,, spre 
(ișa-zlsui europenlsm. Ten- 

iwg ( ;--SM®-SSftivS 

CjiuîsM ț! Antonio cîtaribnî t ; drul osmozei firjeșli dintre ------ -----
V - culturi și rind este grefată ■ (ie, dulce 
1 pe tradiția fecundă a cui- al lui
' tarii naționale. Influențele 

f,j.k ;- .- ttanătoasq nu •numai că nu 
'ol'*î .slnf-clb-L Mihdâninataj!. dar

1 T stal‘-vhtarznecesara pentru 
l primenirea culturii națto- 
' nalo șl pentru înlesnirea 

rircuitalui ei .universal Dâf __ __________ ________
de aici țiină la eplgontamul ta demnitatea națională. Să
cosmopolit calea c foarte ne aducem aminte de felul
lungă. ’ ln eare - Alecsandrl satiriza

Acest mod, aparent sub- banjurlsmul. de P'Oezta Iul
lil, de abdicare de la dem- Emlnescu „Al noștri II-
nliaten 'națională; fșl gă- '■ nerl“. do poemul'Iui Arghezl 
sește uneori falsul - argu- ^J'baie verde ta Paris" etc. 
ment In așa-zlsa ■ circulație etc. etc.
reștrlnta a. Umbli române L’ină șl - simbolismul, cu- 
și,"‘ deci; *lh lipsa unor, trâ- ' rcntiilT'terar :el mal pro
ducători care să fie in ace- pico «vazlontsmulul, we,
lași timp și seriilor! ode- in România, o substanță r~

tahtonă «deseori militantă. 
Mecedonschl wtc exemplul 
cel mai "."Iar. Emil Irnc, O- 
vldiu Densusianu (vezi po
emul „Erolca'l. la fcL ta

V

! 
ț

k

*

:v
i

■i

— emisiune l 
srixamoni. Ișt dau con- 
: Siola Popcsmi, Horta Y 
;evcu, Emil l’opescu |

căruia tșl regăsește reflec- 
< tai, la modul ideal, destinul.

Emlnescu, Hugo, Goethe, 
■Dante„ Pușklri, Whitman 

, etc., ele. slnt purtătorii de 
drapel al cugetului șl sim
țirii neamului lor,

române ineorcarea continuă 
de a crea In opere o mito
logic autohtonă. Emlriescu, 
Coț.buc. Blaga, BenluC au 
Încercat acest lucru cu tc- 

.. nadtalfl. ............. .... . ,
pentru Tocmai datorită acestei

blice și sfi-i „onoreze®.
cs=^J.

” nuttu*iej pi
a produselor realizate do către elevi. 
Dacă avem In vedere cerința ca ab
solventul da licou aâ Ipoată faec față, 
la terminarea cursurilor, exigențelor 
pe care le pretinde activitatea unui 
muncitor calificat, se cuvin contu
rate, cu toata competența, modali
tățile concrete de organizare a mnn-1 
cil productive a acestuia, o „uceni
ciei" sale Inlr-o 'meserie sau alia. 
D!n cercetările întreprinse de co
lectivul nostru. Înclinăm să conside
răm că organizarea, de ateliere pe 
o. gamă, largă de profiluri pa lingă 
flecare școală, mal ’ales In mediul 

.UȚban, este o soluție nceconomică.
Avem In .vedere risipa de spațiu șl 
cadre, utilizarea Incompletă a inte- 
Hereior (uneori doar 10—14 ore pe 
săptâmlnă). Experiența conturată dc 
existența unor centre dc atellere-In- 
terșcolare oferă o cale interesantă dc 
perspectivă pentru școlile din reșe
dințe de Județe șl municipii, do e- 
xemplu. Atellerele-lnterșcolare . poi 
să constituie nuclee avaniath, ale a- 
propierli școlii de producția moder
nă. Tot astfel," lucrul elevilor In a- 
tellerele-școata organizate chiar in 
Incinta unor mari întreprinderi In
dustriale este In măsură să Ie asi
gure atit o calificare profesională a- . 

"uCCvâvH, VIt și C.Ouiu, <LI ,7., , pUlȘuLtalî- 

tățli in lumina exemplului educativ 
"Înalt și‘mobilizator ol clasei noastre 
muncitoare.

La nivelul liceului; preeonizlnd 
pregătirea concreta â, elevilor șl ob
ținerea unui atestat la terminarea 
școlii, nu putem pierde din vedere șl 
dorințele acestora do încadrare La di
ferite locuri de muncă. Această" ce
rință pedagogică de bază rate deo
camdată neglijata. Dintre elevii care ........... . ,

participat la . sonde Iul mal jnatitv J ti li ifcLl V!;"V
.........  s — .I'-'a’d'-'feW^ “k? i 1l;' @ T F W- " 

n: stabilirea H w

i

I

ore pa

exIsfenU unor centre de ateliere-In-

v *3 „ . As ; * țj 1 I r Si $ 1' 57 șf / "" i' V,F,■ “‘ir' jț‘ >1

Alelier-jcoafâ ol elevilor din anul IV de la Liceul „Ion Neculco" 
Capitală. Maistrul insirucior, Paraschiv Aristide, dlnd explicații despre 

jihile de găurii, ți procedeele; do lucru Foto: M.

cin e m a
o Un candidat ta președinție i SALA 
PALATULUI (seria de bilele 43JT) — 
17,15; (4BM) — M,15. PATRIA — 0;
11^3; 14; 1SJ0; 1»; 11,11
a Aventurile unei prințese germane 
la cunea negelul Soare i BUCUREȘTI
— ®,«; 11; îi^s; ie,is; i«,43: JL
o Sfinți Tereza țl diavolii t CEN
TRAL — »,15 ; 11,13 ; 13,45 ; 19 ; 13.13 ; 
to,SL TOMIS — 9 : 11.13 ; 13.53 ; 13,43 ; 
II; ÎJ.1B, FLAMURA — 0; 11,15; 13,W;

. W; 14.15; S),I3. 0
a Toro ! Torn I Tora I I SCALA — 
U; 13", IS,®); to, 15, FEROVIAR — ®.15". 
13.33: 13; 19,33. MELODIA — S: 1S.S3; 
13; 19,3», MODERN - 9; 15,33; 15; 
W,CT.
a Fain care vinde flori I VICTORIA
— 9,®); 15,15; 15; 17,43; 50,33.
a Manta grandorii : LUCEAFĂRUL
— S; 11,15; 13,to; 18; IB,to; 51, FESTI
VAL — 9; 11,13; 13,®): 18; 18J3; 31. 
FAVORIT — 9,13; 11,53; 13,43; IB;
18,13; 23,33.
• Lumea animalelor : DOINA — 0,30; 
11,43; 14; is; 1IJ5; ajl.
q Mesagerul : CAPITOL — 9; 11,13; 
13,43: is; 1M3; Si.
> Nu vreau aS ml Inior r LUMINA
— 9; 11.15; 13,to; is; 1®,15; »,39.
o Doamna fl .vagabondul ■ TIMPURI 
NOI — 9,43—13,15 tn continuare.
o Cornul de caprâ : BUCEGI — 13,43; 
18; ÎS,13.
o C*13rcțJl 1 EXCELSIOR - 9.13;
11,to; 13,43; 1«; 15.15: to.to. AURORA
— ®; 11,15; IMD; 15,43; 1«; 20.15.
o Lupul negru 1 DACIA — 9; 11,13; 
ri,®); w; 18,1»; as.»)-

. 'țdecvală, cit și conturarea personali-
‘ ; tiîii . i £âi-S5 «4X5» -?!

Slmton.
PROG RAMUL n

.18.13 Agenda.
10,S Ansambluri folclorice. Clntece 

șl jocuri populare oltenești tn 
imcrpreiarra J ansamblului 
„Doina Gorjului” din Tirau 
Jiu. ■

18^3 Reportaj bucureșlean.
17,13 Pagini clasice. Johann Se

bastian Bach : C___  ’
tru orgă șl orchestră m re . 
minor. Interpretează GOnter A 
FLshlngcr (R. F. a Gcraiardel), ! 
acompaniat de orchestra' de A 
aiudlo a Radtolalevlziimll Ro- ( 
măno. Dirijor Ludovic Baci. )

17,43 Film artistic : „Giuseppe , la i 
Varșovia", ltealn r sianlriav 
Lenartowlez. Cu : Zbigniew

Oifivs hi buh.

mă, nu poate omologa in 
trezoreria Iul artistică Idei 
șl forme străine Inimii Iul. 
Demnitatea sa, ridicată pe 
verticală comunistă ca o 
statuie caracteristică șl pro
gramatică, refuză mimetis
mul, eplgontanul servil șl 
ateilL

Creatorul caro se lasă n- 
demenlt da falsele străluciri 
ale unei asemesica glorii Lșl 
meșterește singur un tanțal 
rușinii, cu mlipile’ lut care 
scriu în contratimp cu Isto
ria șl geografia țării sale.

Demnitatea națională este, 
alături de umanism, Coor
donata dc căpetenie a' cul
turii noastre partinice, în. 
ecle trei fețe de timp ale 
Romăniel-ș! ale poporului 
român. Ea este oxigenul 
vital al culturii noastre, 

... .......  .____ __ ________ _ Tfără de care-ne-am aafixla 
do largă, șl, democratică ros- tor cJvIIizatU,' cl printr-o artistic. Dacă cineva, vrea
plrațje; sudată unei IradițU modalitate proprie de a totuși să tacă acest lucru,

Scriitorul e liber să scrie 
ce vrea, editura o liberă să 
publice șl ea tot ceea ce 
vrea, iar cititorul, supremul 
judccfiicsr, cumpără, ta rin- 
dul Iul, ce vrea a!. Dar el 
nu vrea- să plătească, din 
Impoilte, o maculatură care 
11 sfidează șl-1 neglijează ca 
pe un obiect ieșit din uz. 
Slnțj lucruri țța care, ori de 

ajrite ,orl. le-am mal fi spus, 
L’d iit.ll șătie amintim. Pentru

puncte de vedere
„ /

șl un cult al trecutului, al 
înaintașilor care le’strftbăto 
opera. ,,Epigo.nll“ lut Eml- 
nescu opune amărăciunii 
until prezent măsluit de po
liticieni aura precursorilor tm-fli M1WO-i *.'zw« r’iannnnln

omogenități, a culturii au
tohtone corpii străini slut 
bătători La ochL Mal cu 
scamă ln zilele noastro, 
cind o Ideologie unică este 

v liantul diversității" do sti
luri. ta racordare la to: co 
ore valoros tradiția.

Dacă ne-am referi la un 
aii domeniu, de pildă Ia 
politica noastră de stat, om 
puteai afla oiltea argumente 
semnificative, ea oferă c- 
xemplul unei superbe dem
nități . naționale. România 
socialistă s-a Impus peate 
hotare nu printr-o politică 
de subordonare ta fața al

Iova șl Alecsahdrl, Enu- 
ncscu sl Coșbuc. Goga si 
Arghezl ttlnt monumente 
ale unei mlndrli naționale 
de Îmi-*' 1 ‘ ‘ '

fe®agLw:a_-—____ai»-»--»r-i u>vRW««.—vl—---------■

care coincide cu însăși is- medita ți de n evolua In- 6“° tacă pe cont propriu,
țoria popurtaul român Dacă tr-o deplină independență • - ...— —*_

5l suveranitate, dar tot
odată cu îndeplinirea con-

ea re coincide cit însăși is-------
Je-am căuta tuturor,, aces
tora o deviză comună, ea __ _ „„ v„„-
or putea fi versul kd.Coșbuc știlncioasă a datoriilor sale 
„Sint suflet din sufiotjil? față de omenire șl fn- 
neamulul taeu“,' sau al Iul țfi dc schimbul de , va

lori materialo șl spirituale 
fără de care lumea de as
tăzi nu or puica progresa. 
Această suveranitate, a- 

ipoaztitaare pot â înscrise necesară pTtcuîliîriL Chior 
tip «tenta3 sau "pe; drapol.;-Și.j:sta circuitul universal de vnX 
totdeodată el uu opere’< ' .......... "" ’
veștejesc molmuțăretiLa i 
del or străine, abdicarea

Emlnexeu „Ce-țî doresc cu
' " " ’ s Românie", sau

.u. Arghczi „Curtea'
mea-I,. . fiule, o treaptă". ______ __________ , _
Toți acești mari’poeți ow coastă independență II este 
poăzlL'icare poi- fi Inse ' sau participat Ja .sondajul . 

te amintit;'33.3 la ffută'șl1 
măt expres dorința că In: stabilirea 
locului de muncă să se țină seama 
șl de înclinațiile lor.

Reușită acțiunii la care ne refe
rim este condiționată șl de gradul de 
"pregătire a cadrelor. Se Impun lua
te măsuri urgente pentru o mal bună 
selectare și încadrare eu profesorl- 
nialșiri a alelierelor-școală, prăcum 
ri in direcția pregătirii de cadre Co
respunzătoare. , în' acest tsem>. Mi
nisterul Educației șl . Invățămiji- 
tuluf ar putea studia posibtilț'tea 
pregătirii de profesorl-lngineri des
tinați școlii. în senili specia,! consti
tuite în Institutele politehnice, agro
nomice sau ecpnomlee, eventual în
ființarea unul institut central .rare să 
pregătească profesorl-malștri cu dublă 
specialitate ' (chlmle-'prbfesor-mnl- 
stru ; flzică-profosor-malsteu etc.).

Cercetările noastre ne-nu dus In 
concluzia efi este Indicat ca aprecie
rea activității elevilor., la obiectul 
JWunca" să se facă La fel ca "ri la 
celelalte obiecte dc Inrățămlnt : prin 
note care să se includă in medii. 
Propunem e&'îitoeplrid din noul "an 
.școliir, să, se\aplice note,®! ta acest 
obiect, aslgurîndu-i-se astfel un sta
tut de egalitate cu alte materii de 
Invățămliit, să 8® anual diplo
me elevilor care ș-nu distins In ac
tivitatea tehnlco-productlvă, să se 
organizeze clase speciale ișl olimpia
de pe acest ’ profil." Sint cîteva pro
puneri cu caracter orgnnizn torte ț 
concret; care aplicate In viață ar pu- i 
tea contribui ca intețadavăr — asa ’ 
cum: se spunea "Iri’ articolul publicat ț 
in „Sdnteta" cu care a debutat aceâs- l 
tă oportună și utilă dezbatere — di- < 
plotna de bacalaureat să fie Însoțită i 
do certificatul de muncitor calificat. A j

____ _ ___ _______ ț P.roducție a studiourilor din R. P. Ungară. Regia : Peter Bacso. Cu: Agoston Simon, Iren Bodis, Zoltăn Sârkozi
Inslilutut de cercetări pedagogice L

i
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0 Teatrul „Lucia Siturdza Bu- 1 
tandra" (sala din M. Schitu i 
Măgureanu) : Revizorul — prcmi- I 
era-».,
o Teatral „Țăndărică" (sala <Mn > 
sir. Academiei) : De ce a furai V 
zmeul mingea — 15 ; jț. i
o Teatral de revistă ?! comedie J 
..ion Vasllescu" ; Floare ds cactus ț 

uca] _G.Tu- J 
Revista are \ :

V-‘t

- l®,to.
O Teatral saUrte-rauzîcal „G.T2- 
nase" (sala Savoy) : 
cuvlntul — 13,S).

oare lori, cititorii de aiurea . re- că Irl -locul unei cărți tri-

abdicarea de '
bulare „lamelor" de ultimă 
oră sau dezgropate din ui
tarea altor vrernl, poate

Ț

virați și - mini cunoscători 
ai limbii româr.e. Se dă 
exemplul lui Penali Istraii, 
al Elenei Vftcărescu sau 
al lui Eugen lonescu, ajunși

, J ,<r . a ; -.

7

au-

fuză copta șl preferă origi
nalul. A existat șl există o 
curiozitate mereu vie față ----- ------- . -------- -
de exotism, dar nu lri sen- oriclnd săi apară o carte a ■ 
sul evfizlonist-cotantol, de 
pOlsaje languroase șl pri
mitive, ci In aceia de spe- cesar să facem totul pentru

■ cifie național, care aduce cu aceasta. Intre altele, să de-
>-slhe Imaginea unei țări, o 
unui popor necunoscute su
ficient încă, deci ta sensul

noastră,,a realității șl dem
nității noastre Și este ne-

de Informare, dc cultivare, 
de Inedit.

De aceea, operele scrise 
lntr-o' gamă străină spiri
tului national, cu tendințe 
dc epatare și cu ifose fals 
universale. In fond ambaln- 
je pentru lipsa do idei, r.u

nuațăm cu mai multă fran
chețe; faliîurilc, parodiile 
culturale. Si să încurajăm 
cu toate forțele lltoraiura 
sănătoasă, autentică, izvo- 
ri’.ă din rea Ii lăți Ir: noastre, 
reprezentativă din parspec-, 
tiva acestor rBa.lțtățl

Alexandra 
ANDR1ȚOIU

?■

£
66! „ROMÂNIA-FILM“ PREZINTĂ UN ADEVĂR PE JUMĂTATE

l3,

O ■i ■ ?

resc, repertoriul de bază 
i este compus din lucrări

1 

...;
q IWbațl cumse cade s DRUM UT- SA- l 
RII — IS,S$: 1733; f

i

I 
ț ( 
j

) 
V

Dlnecuvlntați animalele șl copiii I i 
------- 9; U,U; 13.M; U,«; l®; ț 

“ i 

S Greșeala lataU s MUNCA — II; i
: ». J

o Ferma din Arizona : FLACLăllA — }. 
1B,K; 19, PROGRESUL - U,»; ta. I 
a Procesul unei ațele s ARTA — I3,®B: l 
M; 20,13.
• Tinlin șl Templul Soarelui i VFTAN
— 15^); 1®; «,13.
O Trei din' Virginia ! RAHOVA — 
13,»; 1®; 50,15.
e Jocul de-a moartea : LAROMET 

15,»; 17,»; U,M.

• Creierul s GRIVITA' — 9: "11,13; 
M,K>; 13,43;. 1B.15; 23,30, VOLGA — B; 
11,15; 13,30; 18; lî.15; to,30.
• lilreciorul — ÎS; Sunetul muzicii — 
19,3b : UNIREA ’
a, Taxiul tuorțll 1 CINEMATECA (sala 
Union) — 10; 13; 14; 10; U.15; S3,xa.
Q Rlo Bravo I IIUZEȘTI — ISJ9; 13.

a Ultimul tren din Gun Ulii :: LIRA 
— 1S.30; 13; 15,13. .
O Gentlemenii norocului : PACEA — 
10; ÎS; 23.
O naiada ltd Cable llojue : FEREN
TARI — 10,to; 17.43; 30. GIULEȘTI - 
i5,ss: i«; soM popular; — uja; 
18; TS.15.
O Puterea țl Adevărul ; MOȘILOR — 
15.SJ; IS.
o Adio, domnule Chips : COTRO- 
CEN1 — 15,to; 1®.
o Provincialii t GLORIA — 9,13; 11,M; 
13.43; 13; 13,15; El.».
& Aventuri la Marea Neagră t COS

OS — 13,23: 19.
e Dacă 0 marți, e Belgia t FLOREAS- 
ca — ulm: u; ®W- .
• Naulraglațl In spațiu s CRÎNGAȘI 
- j3,to; i».

S Bine cu
IO IUTA

S3,».
a Bî t®3 de leghe sub mari t VTTTO- 
RUI----13,M; li; »M3.

FEflEN-

Prof. dr. Petre BARBULESCU 
cercetător științific, principal

r

Cvartetul de coarde „Tallch^ 
did R. S. Cehoslovacă ’

țr'%- <; ■-v ,r"Y"
Cel ce* încearcă să de

finească' Individualitatea i ■ - ■ - -
, rlle stilistice alo manierei 

taterpretativp .nu poale 
să nu remarca, in 'pri
mul rind. respecluU' mn-i 
nlfcștat față de spiri
tul șl litera partiturii 
executate; de aci decurge,

i4

Pregătiri în vederea noului 
an Universitar

* feîrt i1 !l /■‘M.ț ksk'! -few V S . • .0 HfiK'
_ r ' *
In centrul universitar Cluj se foc parate, instalațM/stlelărie chimică de

Intense pregătiri in vederea deschl- uz didactic etc. Toi In acest an uhl-
noului an de LnvățămlnL Slu- versitar &e vn termina și pune in

dențll Facultății de științe economi- funcțiune complexul dc ătellere-
cc a' Universității • „Babeș-Bolj’ai", școală din cadrul Institutului .poU-
vor aven la dLsporițle'23 dc noi săli tehnic din localitate. A fost de a- 

,de. cursuri șl seminalii. Iar, col de 
la Facultatea de farmacie a I.MF. 
o nouă clădire, spațioasă, cu dotări

■ pentru pregătirea teoretică șl prac
tică. Peste 1 500 de studențl din fa
cultățile Universității vor putea că
păta deprinderi practico In cele 33 
do isoi aîa!Icre-școală Înființata re
cent. Aici se vor produce, diferite a-

i ' r,' r' (rf
Nu mal const tule o sur- 

priz^ faptul-că majorita
tea ansamblurilor Instru
mentate cehe — orches- 
lrnle sau do muzică de ca
meră — di9pur| do multe 
decenii In vjața muzleîi!ă‘. 
europeană, de . un im
portant prestigiu. Iar me
lomanul avizat! cunoaște 
că tradiția seculară o mu
zicii cehe — pornind do 
departe, din Secolul al 
XVI-lea. din perioada Re
nașterii jl zpot. In baroc 
— a fost continuu conso
lidata prin sțrăclanla a 
zed șl zeci de generații 
de muzicieni, Instrumen
tiști șT compozitori Aces
tei tradiții I se alătură 
astăzi activitatea exem
plară a unor aprecjale 
formați! — xclic-strela 
simfonice șl de

finească Individualitatea ,uu«ii.
acestor formații; tritafitu- ’ aparțlritnd clasicismului.

t; 1-< Ti ir < ■■■ ?
atiț Cvartetul op. 74 nr.
3 de Haydn, cit șl Cvarto-' 
tul op, 123 C I de 
Schubert au apărut. In 
primul rlnd, ca fiind via
bile, degajind o apropia
tă comunlcabllltate. Tre
buie relevate In acest 
context .șl frumoaso teh
nică de ansamblu, paleta 
largă a sonorităților, bo
gată in subtilități de ton, 
așa, ram a apărut acest 
fapt In interpretarea 
opiis-ului schubertlan.

‘ Există In Inlerprelaren 
celor patru membri oi 
cvartetului „Tallch" — 
violoniștii Pete Messle- 
reur, lan KvaplL, violls- 
tul j Jan Tallch șl vio
loncelistul Evzen Rattay 
— o remarcabilă cultură 
a stilurilor,, fapt ce-1 
fuco capabili «ă redea In 
egală măsură concizia e- 
locventă n muzicii Iul 
Strnvlnschl — Concertul 
pentru cvartet de coarde 
— Bau lirismul specific șl 
savoarea melodiei cehe 

_ r____ in Cvartetul nr. 2 de Ro-,,
— pe deasupra con- huslav Martinii.

«rf 81 isrf’isiha '«■■Ir»»»' S o1* 1

Dumitru AVAKJAN,

muzical ol Începutului de 
seco) XIX, din creații ce
he și contemporane uni
versale. Iar dacă ta tra
diția Interpretativă națio
nală Intllnlm ■ Importan
te dale stilistice spe- 

,x' . c te-N-- J •1 $';,A;icn<

semenca. dat In folosință, la întrea
ga capacitate, noul orășel studențesc 
din cartierul Observatorului astro
nomic care cuprinde 7 elimin,-} cu 
3150 de locuri, o cantină cu 3 OM 
locuri, un'dispensar studențesc, gru
puri soctai-culiurale.

j

f

I

(Agcrprca)

;6ARNEÎ;SMUZICAte
ta'1! va-'-",

desigur, înaltul profesio
nalism al Interpretării, e- 

i vitnrea intenționată a as- 
_ U ,,, .„.lame- 

ră din Pragh ■ sau Bra
tislava, Cvartetul ceh, 
„Smeiana", „JonaceV, 
unele Unire acestea cu
noscute deja publicului 
românesc — »au cvarte
tul „Tallch0, recent ' au- 

1 dlat In. Studioul .de con
certe din strada Nuferl-

poetului tpectaculoa, ex
terior al evoluțiilor. Șl se 

. poate aprecia faptul că 
realizările

■ alo rirartetuiui „Tallch" 
— numele dat formației 
constituie un. omagiu n- 
dus celebrului dirijor Va
clav Tallch — Iși apropie 
cu cinste datele de bază 
ale tradiției muzicale na
ționale. Cum este țl fl

' ' ' - ’: - • ; i .
clflc vleneze — <!:-;•
crețio evoluțiilor apa
re îmbinată iii distinc
ția șl claritatea ce relevă 
primatul absolut ale me
lodiei — pe lingă aceasta 

Interpretative membrii cvartetului „Ta-
“ |lch“ au conferit realizări

lor lor o bogată forță de 
sugestie, un relief just 
potențat al evoluțiilor. A- 
ceșta este, motivul pentru 
care ■ J—----- --- 
vehtiUor stilistice, dar In 
deplina lor conștiință —

Un nou concurs de admitere 

in școlile profesionale
Ministerul Educației ți lăvfi- 

țămintului anunță că In peri
oada 27—30 tcplcmbrie a.c., se 
va organiza un nou concura de 
admitere In ccolilo profesionale, 
liceele de cultură generală ți 
liceele dc specialitate pentru o- 
ruparea locurilor rămase 11- 
bere.

UnltflțlEo școlare la care se va

organiza concura dc admitere 
sint stabilite de Inspectoratele 
școlare județene, de ministere ți 

xcelelalte organe centrale tutela
re, de In care se pot obține in
formați!.

înscrierile la concurs se fac 
plnă In ziua de 28 septembrie 
B.c., Inclusiv.

(Agerprcs)



»■ i

a găsit ră-

un (nvlni ruptura 
societatea burgheză

Ana BLANDIANA, Romulus RUS AN•
1'

i
j

7
')

/PUBLICISTICĂ?
In 
a 

s« 
du

. pe cele
Arislbtel.

Fichte,' 
ș. a., 
critică

Croce,
- care preluarea

sa față 
sc tace

resort polemic.
literaturii 

ltima jumătate da

&' ■- ■

valorificarea
.creatoare, de po po: 
estellcll și axiologiei

■ •■ V»/ t'

Apariția in Editura pu 
lllică, in condiții, grafice 
excelente, a Dicționarului

»rs. ,

Aurel Drațjoș nJUNTEANU

SCINTEIA — sîmbătâ 23 septembrie 1972.

Mihai NEGULESCUD. POPOVICI

in

SOCIOLOGICĂ.

Dacă m orice disciplină științifică 
dimensiunile pe care le-a căpătat 
in zilele noastre cunoașterea fac 
necesară colaborarea întro torțe 
creatoare de profil diferit, cu aflt 
mei necesară este o asemenea cola
borare In domeniul tinerei științe 
a conducerii societății, care, in vir
tutea caracterului el deosebit' de 
complex, impune concertarea efor
turilor teoretica și aplicative ale tu
turor științelor sociale. Sociologiei 
li revine, în acest cadru, un rol deo
sebit atlt prin contribuția adusă la 
cunoașterea legilor sociale, u facto
rilor obiectivi și subiectivi al.evo
luției societății, dt șl ca îndrumar 

' metodologic. O expresie a apropie
rii și colaborării celor două științe, 
cu problematici atit de Importante 
pentru godetnlea noastră socialistă, 
arte șl volumul Sociologia,șl știin
ța conducerii (coordonatori, 
ria Popescu și prot dr. 
Al. Tânase). recent

. .Ma- 
doceht 

__ _______ ________ l apărut sub 
egida Academici de științe sociale 
șl politice — Institutul de filozofie. 

Studiile publicate (In cea mat 
mure parte comunicări' susținute la 
sesiunea științifică din octombrie 
1071, organizată de Institutul do fi
lozofie In colaborare cu alte unități 
științifice) abordează din multiple

I!

ECONOMICĂ
- \ ■. : : ■ ■;

■S

Coristantin IONETE
1

L

PAGINA 5

fâyăj precum șl metodologia gene
rală ce permite dezvăluirea parti
cularităților vieții sociale tn țara 
noastră. , .

Cea mal mare parte a volumului 
ste destinată Insă analizei unor 
specie concrete -ale conducerii în 
nllflțlle economice, căutlndu-se, c- 

7 r~” :c>ii
clologla poate contribui ta perfec
ționarea continuă a activității de 
conducere în întreprinderi șl coope
rative agricole de producție. Se 
dtecu tă., astfel, despre aportul so— 
rtologlei Industriale ta investigarea 
problemelor organizării și conduce
rii în Întreprinderi, despre Implica
țiile sociologice ale aplicării princi
piului conducerii colective, alo de
mocratizării largi a deciziei etc., 
S>recum și aspecte Implici nd soclo- 
ogla rurală : structura .șl funcționa
litatea conducerii In C.A.P„ relația 
dintre știința conducerii șl circuitele 
informaționale existente Tn. CjVPI 
etc.

Conducerea implică Tn mod nece
sar o maro responsabilitate — desi
gur, în primul rind materială, dor 
poate lot aflt do mult umană 
— studiile respective alcătuind ceea 
ce s-ar putea denumi capito
lul do deontologie a conducerii.

e
OJ
U ,
vldent, căile optime prin caro

unghiuri do vedere Intervenția so- Stat puse tn lumină 'marile fo- 
cioioalel in rezolvarea dlfcrildor 
probleme ale conducerii roclnle.
O bună parte din ele se consacră 
delimitării cadrului gcneral-teore-. 
tic și metodploglc al științei con
ducerii roclcrațfl Mrtaiisle. Socio
logia apare, in nceastă p-erapectivă, 
ca teorie generală, care oferă știin
ței conducerii concepția orienta-

• i. X, ■ ", --f i.S

PEDAGOGICA

Emil
BÂLDESCU

loa.se pe caro Ie poale aduce so- 
.dologla tn cercetarea statutului 
omului In angrenajul complex ‘/nl 
elaborării, inmamlterti șl execuției 
deciziei, a posibilităților sale ds rea-’ 
H^are umană șl culturală d"ol:r,.1.. 
Volumei scoate In evidență rolul pe 
carc-1 uu, In perfecționarea meto
dologiei cercetării sociologice și a 
conducerii .efective a vieții socidl- 
ccdnomlce, unele științe exacte — 
matematic®, cibernetica informa
tica —. utilizarea teoriei sisteme-' 
lor, a modelării elc-

Deslgur, nu putem enunța aici 
Întreaga problematică a cărții. Ceea 
co iii sa pare Insă demn, de re
levat este faptul ’că ea dezvăluie 
direcții promițătoare în Investiga- , 
rea sociologică a științei conduce
rii, puncUnd clteva din problemele 
acesteia, care vor Interesa, deslgyr, 
atlt pe sociologi, cit șl factorli .de 
cdnducare , al „vlețlȚ. &oc!al-econp- , 

njnjccu „ ,«.a nEl-iMj.it ii soq <>■
Mlhall PIIII.OG

înfăptuirea programului construi-' 
rll societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a cărui dominantă ma-j 
joră o constituie afirmarea tot mălț 
puternică a factorilor cnlllaiiyi ■all 
creșterii economice, n polarizat, in 
ultimul timp, eforturile cercetării; 
științifice In jurul dtorva probleme! 
teoretice a căror soluționare este 
esențială pentru pefecționarea me- 
canismului economiei noastre ro-' 
clallste. întro acestea se numără,' 
cu prioritate, formarea prețurilor. 
Pe această linie s-au întreprins,’ 
in ultimii ani, dezbateri In care nu
meroși specialiști și-au adus 
trlbuțlo la reevaluarea critică 
a unor.teze teoretice, cit șl a 
„tradiții" in practica stabilirii 
(urilor. ,

în acest context, apariția In 
tura Academiei, sub egida Instltulu-. 
lui de cercetări economice, a lucră
rii Comportamental procesului de 
formare a prețurilor semnată do 
Constantin Ionele, se înscrie nu nu-, 
mai ca un element de continuitate 
a dezbaterilor, ci șl cn o pledoarie 
pentru abordarea din unghiuri noi 
a unor opinii care, intr-o formă 
sam. alta, au mal fost sugerate In 
literatura do specialitate.

Autorul subliniază că „noutatea" 
pe caro șl-o îngăduie „o constitute 
revenirea la1 procedeul clasic, fa
miliar marxiștilor, de analiză minu
țioasă ai comportamentului catego
riilor valorice In procesul concret 
al schimbului da mărfuri din eco
nomia noastră". ■

Punctul, de pornire In analiză 11 
constliule reevaluarea critică ă via
bilității diferitelor tipuri de prețuri 
propuse plnă acum in literatură și 
pa' care âulortil le Incorporează In 
genericul „prețuri de calcul*. Con
cluzia „sa este aceea că valabi
litatea prețurilor de calcul șl a 
modelării prețurilor este llmlta- 

•țăj .?!• relativă, ■. ele -puțind , eon- 
r.’rtltuirun procedeu uUI ’ide-, funda-, 
!’mdhlare a plahlticărir ecmwlhlce,'!

EDITURA JUNIMEA

dar nu un mijloc de 
prețurilor, astfel că .. _ 

.dispariției ( atotputernicie

con- 
allt 

unor 
pre-

edl-

Lucrarea Spiru Harel de Emil 
Băldoscu, recent apărută în Editura 
dldaellcă șl pedagogică-, este o valo
roasă sinteză consacrata acestei 
existențe exemplare, cure a perso
nificat, la îngemănarea veacurilor ni 
19-lea șl al 20-lea, eforturilo îndrep
tate spre ridicarea culturii și învă- 
țâfnlntuîui românesc la altitudinea 
cerințelor vremii.

Iubtadu-șl' sincer poporul, Spiru 
Haret a înțeles că șcc 
trebuie să fie una din ™. 
țtale aie eicvnru saie muu

/ spirituale, Inchtalndu-și cu aenero-
< zltato șl abnegație dezvoltării școlii

românești murite sole potențe in
telectuale, plenar valorificate prln- 
tr-o Birăduință asiduă,și o metodă 
severă de lucru. Meritelor pe care 
Spiru Iioret șl Ic-a clștlgat in acest 
domeniu, autorul le consacră două 
consistente capitole. Autorul des
prinde din noianul scrierilor .lui 
Spira Haret liniile de forță ale gin- 
dlrii sale pedagogice : democratiza
rea Invățămintului, legarca lul de 
viata. Îmbinarea. Instrucției cu edu
cația etc. Idei care slnt ușor detec
tabile, așa cum. subliniază autorul, 
in înseși acțiunile cure alcătuiesc 
solida sa operă pedagogică practică: 
creșterea numărului cadrelor didac
tice șl a localurilor școlare, elabo
rarea legilor invățămlnlului, a re
gulamentelor șl circularelor șco
lare, perfecționarea programelor de 
invățămlnt șl a manualelor, editarea 
unor publicații de specialitate;etc.', 
toate Ia un ioc conferlndu-1 un loc 
de cinste in analele fnvățămlntului 
românesc.

Personalitate prodigioasă, Spira 
Haret n avut contribuții notabile șl 
în alte domenii. în capitolul despre 
omul de știință, Emil Băldescu nl-1 
prezintă pe savantul rămas In isto
ria științei noastre ca cei dimii 
român doctor in matematici ta Purta 
șl, nu mal puțin, ea un pionier al 
științei Cosmosului După cum ca
pitolul referitor ta gindlrca filozo
fică pune In evidență, prlnfr-o ra
portare judicioasă Iu ideatica vre
mii, elementele Înaintate din g'm- 
dlrea sa -r încrederea nestrămutată 
în evoluție și progres, viziunea a- 
dinc umanista asupra vieții, intere
sul pentru problematica socială etc. 
— precum șl limitele din glndlrea 
sa, generate, in bunâ măsură, de po
ziția sa de clasă. In sfirșlt, un alt 
capitol conturează trăsăturile defi
nitorii ale activității politice n Iui 
Spira I-Ioreî. O analiză nuanțată, 
călăuzită de criterii științifice, pune 
In lumină faptul că in concepția po- 
llilcă a Iul Haret critica, uneori 
deosebit de vehementă,; făcută unor 
fenomene șl stări de lucruri nega* 
live, ale societății capitaliste, dorința, 
afirmată permanent, de ridicară 
materială șl spirituală a maselor ■ 
populare, în special a țărănimii, În
țelegerea necesității dezvoltării In
dustriale a țârii au conviețuit cu o 
seamă de idei ți aprecieri eronate, 
unele chiar cu un caracter retro
grad.

Fundamentata pe un aparat Infor
mativ bogat, care l-a permis auto
rului să adlnccascfl numeroase as
pecte ale vieții și activității Iul 
Spira Horei .șl șă valideze sau ta 
retormulcze o scamă de aprecieri 
asupra personalității horetlcne, lu
crarea Iul Emil Băldescu se Inse-ie 
ca o contribuție reală ta opera de 
valorificare a moștenirii noastre 
culturale.

oala poate șl
_____ ___ -__n căile esen

țiale ale elcvăril sale materiale și

A. SILVIU

G. G. BYRON ; Poemo C-Ghiaurul", „Mireasa din Abydos 
„Moarlea lui Calmer" și „Oria")

Cînlecele altora — antologie de lirică iîaliană (Umberto S-aba, 
Giuseppo Ungorelfi, Eugenio Monlale; Salvatore Quasi
modo ș.a.L Tălmăciri do llie Constonlin.

NICHITA STANESCUi Măreția frigului (romanul , unui senti
ment)

MARIN SORESCU : Singur, printre poeți (parodii). Ediția a ll-a, 
revăzută și complotată

PAVEL APOSTOL : Omul anului 2000 >
ARITON VRACIU s Studii da lingvistică generală

planificare a 
,in condițiile 

.dispariției ■ atotputerniciei pieței, 
. explicația formării prețurilor tre

buie căutata pe alte baze*.
JJna dintre aceste „baze", Tw care 

o reafirma autorul, constă In a lua 
prețurile produselor industrie! ex
tractive ca punct'de plecare ,!n pro-? 
cașul general .do -formare a prețuri
lor, dacă producția proprie n aces
tora deține o Enurnita pondere in 
produsul social total al unei, țări — 
cum este cazul țării, noastre. Fun- 
damenUndu-țl raționamentele pe 
,,acțiunea .dominantei cererii*, au
torul sugerează că folosirea costu
rilor medii ta determinarea. nivelu
lui prețurlloi materiilor'prime pro
venite din rubso! anihilează acțiu
nea categoriilor valorice și. ca ata
re, șl a unora dfntre prlnclplfle 
gestiunii economice a, jnltăților. Pe 
această bază, autorul demonstrează; 
Inevitabilitatea formării linei cate
gorii distincte do prețuri, ni eărdr. 
nivel, este determinat de costurile 
de producție cele mai ridicata.-

■Un alt capitol al studiului 11 con-1 
sUluie comportamentul formării; 
prețurilor produselor preluo-atc.i 
Pentru aprecierea .caracterului a-; 
cestui capitol slnt sugestive in-j 
scș! reflecțiile i qu torului: - cIoeg’I o- g 
rea formării prețurilor - produselor 
prelucrate nu dace implicit ta nici 
o soluție, iar „realitatea prcfurllorj 
nu poate izbucni ca un proiectil din 
țeava puștii teoriei, oriciț de per
fectă or £1 aceasta". De1 altfel, ca
racteristica esențială a întregii lu- 
Ctărl este aceea că autorul au în
cearcă să dea soluții concrete și 
nurșl atribuie intenții de a elabora 
metodologii șl nici de a stabili algo
ritme ale formării prețurilor. El nu 
puno accentul pe roziulatelb. cerce
tării,.ci pe „modul de abordare a 
acestora șl mal ales pe realizarea 
und indicații prețioase din docu
mentele de partid, , care ne, cer, să 
căutăm explicarea fenomenelor e- 
conomîce In primul jind în natura 
acestora, nu i numai -in teze li^pștS.

Autorul reușește să prezirite ltar-, 
ile de .'ontaet nle mecanismului for-- 
mării prețurilor, cu alte diferite me
canisme economice. Unele sugestii 
sau simple reflecții ala gjitorului; 
constituie, critici constructive, șlita-/, 
țlflce, ta spirit partinic, ale ur.or/ 
practici aau concepții' existente, al
tele pot fi ele Insrie criticabile, lu
cru de care autorul pare să fie pe 
deplin conștient. Credem că. ta nit'țț 
samblu, lucrarea sa situează merite-■ 
rlu ta rlndul acelor creații ce sînt 
capabile să ' stimuleze dezbaterile 
vii, să incite ta schimburi!de opinii; 
utile.’într-unul din celo mai Impor
tante domenii ale vieții ecoaomjcc.»

: ;/ ? ..?r j // i!

N. NICHITA
P. TOSUB'

’Editura clujeană Dacia, 
caro s-a impus atenției 
cititorilor prin publicarea 
ur.or valoronse lucrări, 
ne oferă 
din seria di 
Dlmitrle j 
mase in mare 
manuscris, 
nl verși tare ale 
ralul de 
Livuiat h 
torte b literaturii 
ne moderm

■ premise 
fost , fixate 
col apărui" 
nefericire 
ceas IA,, sinteză, 
poate /fi reconstîtuJtă de 
cit pr.......
pacte, 
talita’ 
roasă 
CUilU! 
sfirșitul isecolulu 
prin opera Iul 
șl Bblllac. spre romantis
mul' românesc și nlrâi la 
iwazla Iul Mihai Emlnes- 
cu. Momente esențiale, 
aceste caoltolc constituie 
rodul/ unor' Investigâtil a- 
mănuhțl te a 'măr tur Is i ri- 
lor șcrlse lăsate do irecut 
șl a "unor interpretări de 
larg/ .orizont.;= epufzind 
documentele șl Ineadrind 
manifestările Intelecipale 
în mari le curente euro
pene, sintezele lui Dlml- 
trie Popovicl au depășit 
cadrul unor expuneri di
dactico Dentru a restitui 
auditoriului său etapele 
unul proces do viață spi
rituala.

„Literatura română fln 
epoca luminilor", care o- 
cupă volumul .recent apă
rut. sa Impunea do mult 
timp să vadă lumina ti
parului- In primul rlndu 
datorită faptului că ver
siunea franceză, din I&45. 
s-n difuzat prea puțin, 
lucrarea fiind cunoscută 
doar do speclaltșU. In al 
doilea rind, datorită fap
tului că această sinteză 
reda pentru prima . oară 
configurația unei e;wc! 
majore din Istoria cultu
rii romane. - în Timp, ce 
Istorici! predecesori vor
biseră desora 6 epocă fa
nariotă, pentru ca de- 
abla In, secolul nostru 
NIcolae Iorga” să distingă 

epocă a iul Chc'arie” 
Troocă a Iul Petru

■aioronse
primul volum 

e opere ale lui 
Popovici, Râ

pa rie . In 
cursurile, u- 

orofeso- 
, Cluj s-au nr- 
-o amplă ,.is- 

romă- 
cărei 

au 
arli-
Dih

. a- 
ntai

e“. ale 
teoretic®
- intr-un 
In 1DI-L 
neftafealâ 

nu
■firi citeve părți co:n- 
. care reprezintă' io- 
tea zonei de geriS- 

iumlhis in evoluția
"ii noastre de ia

XVIII.
Hellade

./țJNlVERȘâEjțg

„Dicționar de estetică
E !■' 
critică șl 

izițllle„ 
.,_______ o __ __________________  . ..'!®arr^

de estetică gencrdJA mar- xlst'e, a Icuri.io: și con-
diează un moment șem- cepțLllor din trecut șl din
nificailv în evoluția este- acluallldlo, pontru disocle- 
ticil românești : cel al In- rea cu dlscemămlnl șl fi- 
choierii etapei, discuțiilor nețc.n ceea ce este peri; 
șl precizărilor necesare In mat de ceea ce este Ina-

Intal șl rămîne viabil. ^Lu
crarea. se evidențiază tot
odată prin efortul de in
tegrare a rezultatelor per- 
ctstării Jdl.n ra rin urii 0 gpe- 
clallzato ale esteticii, ca și 
din aite .discipline limi
trofe — Informatica. socio
logia artei, semiotica, psi
hologia artel ele. — caro 
Iți dau azi contribuția la 
demersul estetic. Remar
căm, dintre articolele de 
Istoria 'esteticii 
privitoare In

■Hegel, 
Lukâcs

fixarea fundamentelor a- 
cestel discipline, ceea , co 
evident deschide larg! 
perspective investigării 
mal aprofundate tn.viitor 
a fenomenului . estetic. 
Lecturarea iui iasă impre

sia certă, de soliditate ?! 
seriozitate, de evident c- 
fort In direcția definirii 
cu maximă rigoare a ter-x 
menilor (circa EWI),.a pre
cizării unor concepte În
delung controversate a- 
parținind unul domeniu el 
însuși In curs de cristal!' 
zare.

, /Efortul autorilor (28 ca- , . ,
dra de cercetători șl ale unor viziuni, anterioars 
catedrelor ;de specialitate)

dacă ținem seama că prin- -. - ---------- -
tre difiriiltățile J învinse acordă Tn literare tradiții'
se numără și absenta lu- 
prărilor fle sinteză, n ma
nualelor de estetică mar- 
xlslă, de istoria marxistă 
a estetlcU, precum și a u-

îmbină; cu suj 
apare și mal meritoriu noi Interprețărl. 
dacă ținem seama'că prin- O atenție dcdeosebită ee

ior esteticii raționaliste, 
umaniste. Suscită ințerej 
articolele despre curentele 
și tendințele artei moder- 

„ ______ ........ ne, despre-personalitățile
nor dicționare românești arllsUco contemporane
șau străine similare prin " 14 '
proporție, varietate și cu
prindere.

Dicționarul oferă publi
cului Interesat intr-o tot 
mal largă măsură de pro
blemele artei, literaturii 
și esteticii un mnre nu
măr de definiții privind 
cete mal diverse categorii, 
noțiuni, arte șl genuri ar
tistice, curente, mișcări de 
idei, probleme șl persona
lități de primă mărime „
din domeniul esteticii șl tarea termenilor, Incon- 
dlsclpllnelor nou aoăreic secvențe in proporționarea 
înăuntrul fsau In granițele articolelor ș-a. Totuși, In
el. Articolele, in majori- ansamblu, lucrarea se

■ • ■ Impune prin valoarea ei
intrinjteca, prin multila
teralitatea direcțiilor de
investigație pe care le
deschide.

care și-ou înscria numele 
și In Istoria esteticii.f

O pondere- deosebii:! nu 
In dicționar valorile na? 
flonale din trecut și deț as
tăzi, acesta oferind 
o imagine veridică a lo
cului ce le revine In con
certul valorilor mondlrile

Dincolo de meritele:'sale 
majore șl incontestabile, 
lucrarea de față prezintă 
șl nclmpUnlrl In definirea, 
unor categorii, in sșlec-

Micul

tatea lor, slnt substanțiale. 
Instructive, reprezenllntl 
sinteze concepute Intr-un 
spirit consecvent științi
fic. In tot cuprinsul lu
crării este vizibilă preo
cuparea autorilor pentru Paul DOBRESCU

uiți exeget! 
ană un. accent exclu- 

..Scolii. • arde-, 
Dlmltrle Ponovicl 

Individualitatea 
'perioade 
îsprlncje- 

cuîturnl 
dbbutu- 
romăne 

a stabili 
acestei 

ini-’ un
■ «aSuoră 
mișcarea

Mato 
să pi 
siv asUnra 
lene' 
a redai 
Integrală a unei 
care a marcat' di 
'rea de un "stil’ 
și’ — totodată — 
rile literaturi! 
moderne Pentru 
cnraâterisllclle' 

’fazei i 
decent 
contacte! o: 
europeană 
dur 
mei 
reprezintă 
sături -ale 
tărltoare din culti 
mână. 1 Ccrcdtarea 
rilor datorat: ___
lor șl . moldovenllo: 
îmbinai cu analiza 
zului -ardelean*,- un 
preponderent fiind ecor- 
daj’ «batieî celui mai re- 
pr.czehjaflv autor al, epo
cii. Ion Budal-Delcanu, 
‘ Punicic de .vederi, hol, 
formulate 
,ti«*ț; '' 
juște lor " 
fluentem* , 
nolle date 
ale vieții 
din cadrul 
mâne, au .modificat parte 
din trăsăturile epocii lu
minilor. nsn cum a fost 
ea înfățișată de Dlmltrle 
Popovicl.;
cu precizie

Ipsi,„ 
tulul, (Ioana Pelroșcu 
liefenză. " r--—“--4’11 
gl^lrat ... . ...........
noastră literară si. ’în a 
cela îl 
vWoaț

Istoricul a
■deosebit

Cil 
și n desprins

Ideile / 
scriitorilor 
■tot ,‘i'.îlcri 
unei etapa

' ??scrie- 
muplenl-

"“s-a' 
.cre- 
- loc,

ude' 
ile

care

șl sen fl
ee 

tră- 
ho- 
ro-

de compara- 
ău? readus‘ta 

r prdportfe^Zi n;, 
străine, ca șl 

șl . interpretări 
. intelectuale 
soclelfill! ro-

TrțserȘnlndu-fa
_____  ,?I cu tnare 
mentă. editoarea tex- 

“ ' i. rc- 
orogrcxul ; teni

ile iriorioffrafla

timp. dă o nouă 
•rintezel șavantu-.___ . jr,lut „clujean. Lucrarea se 

Irsrrle „astfel tn amplul 
efort-de. vo'orlflcere a 
moștenirii noastre cultu
rale, I restltuindu-ne una 
din cete; mal■ remarcabile 
epoci J 'ștrȘbătuțe 
rnlura română, 
eteepre „poporuL 
cum el fusese 
milenii de Istoric carpa- 
to-damiblana“. onora Iul, 
D l ml Ir te Ponovlci.
durii,! astfel, in 
,tafc

de llle- 
■Vorblnd 

real. a«a 
fătul do

r eff
ectual I- 

.tnte. contribuie la intcle- 
gereaj lotrului culturii ro
mâne In 
vil iz.: li el

dezvol tarea cl- 
europene.

ai. dutu
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Dicjionarul tehnic poliglot", pentru electro-

„Moioclo mc'omatico do analiaâ ți 'docizio în 
goologio ți minorit" do DAN ZORILESCU

nicâ, electrotehnica ți loldcoraunîcafiî. Lucrare 
colectivă sub conducerea prof. univ. 1EDMOND 
NICOLAU. '

„Tehnica schijelor rapide", de DOREL DEFOUR 
4 5i'DUMITRU IANCU.

Poartă de pe Mira; 
(plachetă' recent nn'uuu'/ 
la 'Editura m III tura) ’ nu‘ 
este primul „senm nl .lro-" 
cerii" poetului Mlha! Nc- 
gutescu prin fascinanta 
geografie n Maramure
șului,' cl 6 reconfirmare o ‘ 
unei mul vechi și stator-' 
nice ’pasiuni pentru- n-‘ 
ceasta Tară-de-Sus. Pa- ___  __ _
aluno concretizată oină certiludinllqr umaniste, tei 
acum în filele unor cârti 
precum : Rapsodie in ___ ______ ________
Oaș, Orașul lui Pintea, i ză zborul ■ rotund ni cu- 
cărțl ln‘care rcporterul- 
pcet se lăsa cucerit de 
sarabanda policromă ' a 
peisajelor, de poemele In 
lemn izvodite de ’ oțeni. 
de farmecul aspru al 
unei umanități de stră
vechi dăinuire șl. Îndeo
sebi, do efortul gigantic al 
oamenilor acestor tări- 
muri do n rupe ,.s:ră-
'vechi inerții* "șl a-șl 
„inscrie .linului pe ,«țj>ț-, . .
donatele’ UmpuliTl .sorta-; te
list. ‘Un simbol matcă — 
ce ’împrumută și titlul n- 

rcestei plachete- — do
mina însemnările auto
rului : vestita poartă ma
ramureșeană, în care M. 
Ncgulescu Identifica 
„emblemă" a omeniei. 
Indemnind Iă ..popas, la, 
statornicie*. Lemnul mln- 
glîat de dălți măiestre 
simboliza pentru reporter 
un „arc de triumf si arc 
de regăsiră". Este arcul 
pe sub n cărui boltă 
trece în ultima sa carto 
șl po-eluL nu o-enlru a 
celebra numai pitorescul 
unei, regiuni, d pontru o 
apoteoza întregul spa
țiu românesc. „Poartă de 
ne Mara* este un bun vo
iam da poezia patriotică 
In care irump vibrația 
densă a sentimentului cl-, 
vie, localitățile energica 
ale poeziei Înțelese ca 
însumare o Idealurilor 
colectivității,

Milial Negulescv îșl 
sumețește acum verbul 
pentru a glorifica patria, 
acest spațiu al dSlnuirJl. 
al „neînlreruntel înte
meieri". Ocolind zone în
delung frecventate (chiar 
clnd utilizează unele’ me-

Introducere în combînaîoricu"„[Ș0flo „Bazele 
malemalice alo cercetării - ■operaționale"), de 
IOAN TOMESCU.

i

V

vercors: „Pluta Meduzei"
Micul pamflet' antiburghez pub’l- ,, 

cat la editura Univers, Tn traduce- . 
rea poetului Demostene Botez, este 
o lectură agreabilă, susținută de un 
procedeu Ingenios. Autorul ■ Imagi
nează confesiunile unui mare poet, 

■pentru n determina cauzele dezechi
librului sufletesc șl .alienării celor; 
din jurul sau. Din cind in clnd, ele 
sini adnotate de presupusul medic, 
la rlndul său comentat de cel-care 
scrie. SugestLa este limpede,: răul 
moral creează perpetuu tensiuni 

' negative și prăbușiri sufletășfi. Teza 
autorului este ponte prea evidentă,, 
prea „construită* pentru a zgudui ; 
tratarea susține doar'parțial gra
vitatea mare n dezbaterii propuse. 
Dimpotrivă, paginile consacrate co
pilăriei lui t'răddric Legrand sini 
pline de forță-

Interesant este Insă faptul că 
Vercors nu-1 poale smulge pe Le
grand din lumen „zeroulul infinit", 
n „bolii mortale" din societatea 
burgheză. Aici șe află unul din ntu- 

. urile cele mal: valoroase jale cărții 
șl scriitorul francez se vădește unul 
dintre artiștii notabili al contempo-

'14 -'A AK 1 '.mlM-:

", 1 ... .................... 1 ■

raneltățil, prin luciditate și strin
gență critică. ȘI Legrand, șl soția sa, 
și poate chiar doctorița Aubagne; 
creionată vag, slnt îmbarcați pe 
pluta Meduzei, Imagine care n dat 

Epoca, oceanul ... [(i 
ie urăsc I 

Intre ei l ' 
roblemă cit se 

in wclela'ea
Intelectualului 

neștiind 
1. cu

vintelor lui Mnrx. după care lo
tul nu esto să contempli rea
litatea,' ci s-o tchlmbl. Legrand 
esto 

vdoiî/,. „
numai prin artă, numai prin accen
tele protestatare ale cărților «le. 
In fapt, el este fiul tatălui său, ca 
om se află In plasa de îedepășlt a 
acelorași falsa valori.' Romancie
rul francez pare a spuiw că aria 
nu înseamnă nimic in afara acțiu
nii. că angajarea este aceea ce con
feră poeziei valoare și substanță. 
Aproape simetric cu Frdt'eric se

șl titlul cârtii : .. .
dezlănțuit! Naufraglajli Iftsa’J 
voia lnflrnplădl 1 Care 
ȘI care se mânlncă

Vercors pune o pi 
poate de adevărată 
modernii : dilema 
incapabil . de angajare, 
să aleagă, netrăind adevărul

stJ ruda si, Reml; lipsit /de voca
ția artistică a celui dinții;-Înzestrat 
insă cu simțul realului, militant In 

''rdziîleniă. un Jin activ, bălnd in 
realitatea faptului istoric. Pceferin- 

■ ța autorului se indreapîă spre Reml, 
Iar Pluta Meduzei devftio o carto 
demisllficaloarc, căutlnd să de
monstreze Idealitatea tentativelor 
Intșleețuale nefundatb pa o acțiune 
socială, coerentă.

Scriitorul Demoslene Botez, aflat 
Ia o virală vOnerabSlâ-, & 
gaz pentru această mică traducere, 
'derișur dlntri
partîclplnd la polemica 
europene din ;
secol pe tema militantismului șl an
gajării politlco-soclaie. Scriitorul de 
astăzi trfiîeșie'îiastăzi "trăiește” ir. Istorie, ca,cetățean 
și ca artist, el nu poala abdica de 
la imperativele momentului poll- 
Hco-soclp!,' nu poate'' face un corn-1 
promis cu propria sa' viață, decit cu 
prețul creaiipi. sale artistice, lată un 
adevăr pe care il demonstrează ro
manul Iul V

C
^Convorbiri

Cartea alcătuită de cel 
doi autori e ta multe pri
vințe uri test al ep-ortl' pe. 
care o trăim șl nle cărei 
însemne încercăm a le 
eantura. Convorbirile în
sumate riduc diverse răs
punsuri, posibile sau rea
le, Ta o mare varietate de 
probleme. ,Indicted. In a-; 
relaș: timp, marele elan 
creator de care e stăplnlt' 
p-opurul nostru, tensiunea 
lui In a se afirma șl In^ 
tegra organic mersului as
cendent ai societății șl 
culturii, la a căror îmbo
gățire contribuie. Faptul 
că partid paji ții Ta convor
biri au preocupări și pro
fesiuni aitt de diferi®, că 
viralele șl formația Ii deo
sebesc Intr-atîtea puncte 
nu numai ră dă un far
mec aparte cârtii, ci ates
tă in același timp varie
tatea spiritelor ce Intră 
astăzi In compunerea cul
turii românești, forja cu 
care acționează acestea a- 
supra dezvoltării el. în

i . BLandlonn «I 
Rusan , Încearcă.

fond,. Ana 
Romuliâ, 1 
și cel mal. adesea. reușesc, 
a-i determina ps^lnterlo- 
cutoriî lor să reflecteze la 
destinul 
cate, la mollvelet .
oara și-au ales-o, U el ca 
oameni ca exponențl 
sociali, ofcrlhdu-ne o car
te pilduitoare, pa care o 
parcurgi eu o vibrantă 
mindrie patriotică. Peni ru 
că orice cititor Înțelege 
mal bine căi, un popor 
care are intr-un asemenea 
moment al devenirii salo 
savonțl, artiști, scriitori, 
filozofi, medici ®i oameni 
de cultură, pătrunși de 
responsabilitatea gravă pe 
care o reflectă' paginile 
acestei cărți Mie sortit tă 
se Impună constant și 
multilateral atenției mon
diale. Este, poate, meritul 
ce! mal de wamă »1 aces
tei cărfl publicate le edi
tura Albatros. Altul con
stă In farmecul. Inedit 
ol paginii, In franchețea

profesiei pracll-
pentra

cu care slnt abordate cele Volumul'ore un subtil rost 
măi dificile șl mal corn- pedagogic pe care sb cu- 
plexe aspecte ale s vieții, vine a nu-1 trece cu vede- 
ertel și culturii, cărora 11 rea. Astfel; cele douăzeci
se caută un răspuns. I! w și una de. convorbiri șl

cele patru admirabile e- 
vocirl constitute ur. ta
blou deschis și dinamic al 
științelor, artelor, literelor 
șt culturii romăneșll actu
ale. Intrucli , fiecare dintre 
cei Intervievați la să trn- 
prcxla netedă a faptului ■ 
da a nu fi declt unu! din 
cei muiți care ar fi putut I 
ilustra respectivul sector! 
&iie âlcl’uh alt îapt demn' 
da atenție, anume modes
tia organică a acestor per
sonalități, la care conștUn-

.UMV.l, , i.U L<> —
lunecă privirea dreaptă 
asupra altora. Tată numaf 
citeva dintre motivele 
pentru care cărți de fac
tura celei de față devin 
mijloace de acționare efi
cientă șl de -îndrumare

dâ o Interpretare ori il se 
configurează □ evoluție 
vie, mal totdeauna văzuta 
din Interior (uneori trăită 
Intr-un chip neașteptat de 
intim, de unde ealifictHi- 
vul general al convorbiri
lor; denumite tubleclica), 

•prin prisma "unor experi
ența șl rezultate proprii, 
a unor contradicții, a că
ror depășire e de natură 
a-I înnobila, deopotrivă, 
pe protagoniști, ca și pe

’ cititori. Mal ales tinerii, ua u-arc cunșiuu-
tarora; le este In primul ța valorii proprii nu in- 
rind adresată, vor găsi ta j„-.i-.j-
cartea propusă de cel, doi 
alcătiiito-i ai el, căi db ur
mat, rugestll de preluat, 
Ipoteze de lucru. Idei dc 
verificat, adică un prag 
consolidat de ta caro ta 
pornească cu toată Incre- activă a opiniei.publice, 
de^ea ta explorările lor.
Din acest punct do vedere, Gcorne MUNTEAN

lafore și simboluri comu
ne șl altor poeți), el ullLI- 

.zează un limbaj» ce re— 
'fuză ‘Instinctiv ' alam- 
bicarea, obscuritatea, 
criptograma metaforică. 
In ipostaza unui,arheolog 
ce parcurge Invers ml-- 
Ieniilc, scriitorul invocă 
viralele îndepărtată ale 
țârii, dar și prezentul '

plantează credințele în 
glta-raumă sau aureolea-

noașterii. Ființează In 
aceste versuri un șno- ' 
timp u! tariL o „vreme 
cuj imnuri sunlnd în 
dumbrăvi , un' anotimp ol 
oamenilor ce-șl cultivă 
grădina nu ca „trimiși de' 
sfinți șl heruvimi*; d ca ' 
făpturi. reale,- prin fap
te cu „timpul patri
ei de-o scamă". Inima 
poetului trăiește eufo-- 
rta _ altitudinilor ; celes
ta : „Ininw mea e în ze
nit, / Doar acolo trăiește 
și bate I*. bucuria celor 
ce aduc „columnele isto
rici'ta zî-șl Ic continuă" 
Intr-o veșnică . zidire de 
cetăți ale binelui. Stlhu- 

o rile se rostogolesc ■ In- 
cadcnțo voluntare: „Crcs- 
cuțl am i fost in ne
umbrita glorii / și stra
suri au vibrat clnd 
ne-am născut. /«Glas pă
rintesc., al anei vechi Is
torii. / ne-a spus șl ce e 
paloș si ce-i un scut / 
— / Nl-s tn unire, soartă 
șl tarte — l trei frați ca 
trei aliore de Carpafl : / 
cu ninebca munletal . 
drept paloș, din clrnple / 
eu scul, de brazde nc-or 
trezi, de-om fl strigați !".

•Mesajul poeziilor o 
unul politic, un mesaj ce , 
semnifică angajarea 
existenta cetății. In con
turarea fizionomiei nou
lui ev.

„Poartă de pe Mara" o o 
scrutare a destinului pa
triei In dtalcctica dove- 
nlrljor lui, n unul destin 
înscris pentru totdeauna 
In terito-iUe demnității.

Ioan -ADAM

:■ ARTĂ ■.

Valentin SILVESTRU

In

Apărută La editura. 
Meridiane, cartea . de. 
„studii teatrale0 a Iul, Va-,

' ten lin Silvestru, Specia-, -------
role In cerneală, șl vâ-_ care de'rojudecarc a ten- 

-deșteraciuaiitaiea. In du
blul Ințete al cuvIntuiuU 
inlll, 'prin cuprinderea fe-’ 
nomenului teatral pre- 

. rent, românesc și- străin,
?i apoi ca faptă autono
mă de cultură, ca- „acv",

“ tinzi nd să devină memo-’ 
da, chipul unul fenomen, 
prin el insuși trecător. , 

Printr-o „Lămurire* 
Inițială, autorul operează 
distincția Intre studiile 
teoretico proprlu-ztso 
G.Studii critice*) șl cro
nicile' teatrale privind 
spectacolul românesc 
(„Cronici teatrale") nrl 
străin („Puncte cardi
nale"). Paginile de' față 
s-au născut — cum aver- 
llzenză autorul — din 
exercițiul critic practicat 
In principalele reviste de 
cultură, in rubricile tea
trale ale cotidienelor cen
trele și In mensualul de 
specialitate, intre anii 
ISflB—1071, precum și din 
contribuții personale cu 
caracter teoretic Ia unele 
reuniuni naționale și in
ternaționale.

Remarcabile «Judii cri
tice, depășind empirfa 
ur.or generalizări conclu- 
zfve, „Contribuția regiei 
tinere Ia formarea con
ceptului de teatralilaic* 
ori „Conceptul românesc 
de teatralilaic" impun un 
teoretician ’ (și un virtual 
Istoric) al cirul demers 
se bizuie pe Inteligența 
observației șl pe o' eru
diție clarificatoare, dar 
nu . ostentativă. Astfel, 
pasionata definire a con
ceptului.românesc de tea- 
tralltate (aproximație, 
desigur, ca orice concept:

menit să închidă un fe
nomen upt do înnoire șl, 
mai ales, de neașteptată 
modlficațle) este o tncer- 

dln'.elor actuale ale tea
trului . românesc, încer
care' presopunlnd 
timpul referința la o 

-torle" a fenomenului
Adevărate pledoarii 

pentru impunerea textu
lui dramatic, de calitate 
(..cazul dramaturgului 
Paul” Angliei"), ori pentru 
curajul „creației" teatrale 
(„Valoarea exegezei sce
nice" — Nepotul Iul Ra
meau la Teatrul „Bu- 
landra"), cronicile teu- 
tțale supuse mal mult 
unei logici a pasiunii ni-1 
revelează pe Valentin 
Silvestru, serIILoral. Iro
nist fin (șl nu numai Iro
nist șl nu numai „fin, 
clnd trebuie l“), „litera
lul", In ultimă Instanță.

Observator atent al fe
nomenului teatral, Volcn- 
lin Silvestru aduce in a- 
ceasiă carte dreapta mă
sură de judecată a unul 
cuhoscător ol literaturii 
(nu numai a celei drama
lice) care, dublat de is
toricul reprezentației tea
trale. știe să nu 'rămină 
doar un literat ori floor 
un critic al, spectacolului, 
ci al „teairaIIlății", al b- 
^jerei finite, victorie ori 
eșec ce șe. consumă p<s 
scenă în fața publicului. 
Dacă nu nr fi decîi unici
tatea .încercării de situare 
a Teatrului românesc da 
azi Sub 6 zodie nouă." șl 
toț nr fi destul să consi
derăm , „Spectacolele In 
cerneală" ale Iul Valentin 
Silvestru un act crlLlc ne- 
cetatr ș! important.

Cezar IVANES CU

, EDITURA „DACIA"

MIHAI EMINESCU ; Scrieri de criticei foalrală (stu
diu, inlrodiîctiv ți note do I. V. Boeriu) 

T1M0TEI CIPARIU : Jurnal (memorii și însemnări 
de călătorie), seria Roslituiri

NICHITA STANESCU : Belgradul în cind prio- 
. teni (versuri)

AMELIA PAVEL : Idei eslolîco în Europa țî arta 
românoascâ la răscruce do vece

MIRCEA MUTHU : Orionfări critice, colecția „Dis
cobolul"

MIRCEA VAIDA : Scxtil Puțcarîu (monografie)
V. REBREANU, MIRCEA-ZACIU: Sechestrul (teatru) 
RADU MAREȘ :' Anna sau pasărea paradisului 

(roman)
ION PASCADI (sub redacjia) : Noi criterii, noi di

recții în cercetarea estetică
VASILE REBREANU « Marele priaj (publicistică li

terară) ' ■ „•
VASILE SALAJAN : Coborind spre Nord-Vest (ro

man) ■’
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Nici ctclonl și uragane pe sus, nici 
cutremure pe păminl. Zl limpede 
deasupra insulei Honshu, In țara cu 
132 de vulcani, din care 53 Încă ac
tivi. Străbați ora-ul cu aproape 12 
milioane de locuitori, care a fost dis
tras de două ori in acest veac (fn 
1.923 de un teribil cutremur și Ln 
1913 de bombardamente), lăalnd ln 
urmă aeroportul Iloncda, care absoar
be șl pompează zilnic mli .de călători 
din și spre America, Axia de sud-est, 
Orientul, Mijlociu, Europa apuseană, 
preocupat să fixezi Imaginile ce te 
asaltează. Prima din Impresiile care __ , _
te solicită este aulosirada însăși — n unei 
deși ln orele de virf traficul Înain
tează cu viteză de melc, cu sute de 
pojxisuri — șl monoralul. teenul 
aerodinamic cu traseu circular ca o 
jucărie pentru copii, alergînd pe o 
singură șină suspendată printre clă
diri, peste ape șl 
peste străzi și par- ___
curgind ln 13 ml- —
nule cei vreo 13 
km. Văzute din _ _ .
tumul televiziunii m rM sS
sau de la geamul m ffnffțs
platformei turnante /;/
n hotelului „The CT fj W Cl J
New Otanl", aceste “ “ w
rețele șerpuitoare, 
ridlclndu-se plnă ln 
înălțimea acoperi- > 
șurilor, depărtin- 
du-se șl intrr3.ee- >
tlndu-se suprapuse/ 
la diverse niveluri, 
sprijinite pe piloni 
do beton sau oțel, 
deschlzludu-se din 
loc ln loc spre 
străzi secundare șl 
spre piețe viermu
ind undeva In a- 
dlnc, fulgerate 
noaptea, ln lung, 
dc miliardele da 
linii metcorltlco 
slnt Inlr-adcvflr un __ ___ _
llcular. Clădirile, majoritatea 
trie 5 șl 13 etaje, se nglome-’ 
rează printre șl peste modemele re
zolvări de comunicație, permlțlnd ast
fel să so distingă net vreo trei tur
nuri de metal, gen Eiffel, clteva uria
șe blocuri paralelipipedice, cum ar fl 
Knsumfgaseki cu 33 etaje, cele de o 
linie europeană, clasice, largi șl eu 
coloane, din cartierul de afaceri Mă- 
runouchî, sau cete de forme libere, 
conlurind stiluri autohtone șl, cos
mopolite, din cartierul comercial 
GInza, trăind noaptea frenezia de lu
mini a Ideogramelor șl mulțimea clă
dirilor din suburbii cu un etaj, două, 
cu balcoane și verande dulci, cu aco
perișuri ln diverse culori.

★
In Tokio poți vedea dintre cele mal 

bune spectacole „Kabukl”. La Teatrul 
Național, construit ln ltKS. și la tea
tral Kabaklza, Derivat din Noh șl 
din Bunrâku, acest gen daalc B-a 
constituit definitiv la sfințitul seco
lului al 17-lea șl Începutul secolului 
al 18-lea ; practicat inițial numai do 
femei, ulterior de tineri, in prezent, 
exclusiv do bărbați.

Preferintela unor europeni ar mer- . Veri femei frui---- --
UvuiLaveuto ; r.3i, uc a 
occidentală,; eleganță, ____ ______
părul negru al rasol, dar șl In toate

albastru ; prin lin.il puternic Îngro
șate, chipurile îșl dezvăluie caracte
rul, ca niște măști), a costumelor, a, 
formelor „fixe" de> mișcare ; șl mult' 
viitor, prin mecanisme rare n.zj au 
devenit ..inovații" ale regie! moderne 
occidentale : scena Înclinată, intro
dusă Încă din 1753, și cea turnantă, 
funcțlonlnd din 1783, la (el podul pre
lungit printre Hndurile de scaune 
spre fundul sălii, „hanamichl”, clă
tind din 1870 șl unuărlnd anularea 
distantei actor-spectator, ln fine frag
mentele do ocenă deplasablle verti
cal^ aslgurlnd libertatea de mișcare 
n unei fantome sau a unul vrăjitor. 
Muzica șl densul ."..'ni componente or
ganice. Adevărate performanțe acro
batic® Întăresc, alături de stridența 
costumului și de apariția animalelor, 
niciodată reale, latura spectaculară 
Rdel tendințelor și gusturilor fiecă-

afaceri de'333 000 000 dolari, șl- ad-" 
miri, veritabile, capodopere ale mă
tăsii, ‘destinate numai japonezilor, ca 
șl forma poetică hnlku.

în cartiere comerciale ca Achlha- 
bara șl Asakusabaxhl, cu nenumăra
tele prăvălii și tarabe de păpuși me
canice. de aparate de radio și mag- 
neiofoanB mari șl mid, unde prin 
tocmeală poți determina coborirca 
prețului plnă la jumătate, ln mal 
depărtatul Shinjuku sau ln Shlm- 
boshl, cu barurile și cluburile de 
noapte, cu cite ceva; din atmosfera 
vechiului Tokio sau cu Ingenioasele 
rezolvări arhitectonice (subterane, In 

, teatrul de revistă Kokusal, unde mergi 
să. te lncînțl la feericele Dansuri ale 
Toamnei, sau în studiourile televi
ziunii, pretutindeni oamenii acestui 
oraș cit o țară trepidant, Iți apar li
niștiți, solicitați de un peisaj inte-

; ■ 1- 
? ’ 3'

Mezzogiorno șl-n direcțio
nal ’ eforturile spre elabo
rarea unor planuri de con
struire do hidrocentrale 
care să’capteze torenții din 
munți, spre tăierea de dru
muri care să asigure acces 
spre regiuni odinioară ne
umblate, spre proiecte do 
drenare, * Irigare șl recu
perare de terenuri. Numai 
după realizarea acestor o- 
Wectlve s-ar putea spera 
să se ntragă-.lndustrille din 
nord. Dar din primii ani 
ai acestor, proiecte nu apă
rut „.dificultăți; rin timp ce 
Cassa Per 11 Meaogiomo a 
conceput contribuția sa cu 
un supliment La eforturile 
financiare ale diferitelor 
departamente guverna
mentale, acestea- au con
siderat „Cassa" ca un or
ganism — substituit pentru 
ceea ce ■ or fi trebuit să 
facă ele Însele.

S-au eăvlrșit șl alte gre
șeli In primii ani. Unele 
poate inevitabile, ultele 
previzibile. Dar nu a fost 
nimeni care să le preva
dă realmente, căci unlvta'1 *?' 
sllățlle din ItalLa de odi
nioară nu s-au prea preo
cupat de1 pregătirea dc so
ciologi. Unele din noile In
dustrii, cura or fi cea pe- 
tro-chlmică, constitute un 
exemplu Unic. Ea nu a fur
nizat populației locale un 
număr mai mare de sluj
be, muncitorii calificați 
fiind importați din nord. A 
existat, de asemenea, o ten
dință de a impune soluții 
de. sus in Ioc de a încura
ja propunerile locale. în 
acest fel 8-a oferit din nou 
teren pentru manifestarea 
pasivității populației, rare 
s-a 'obișnuit de mult cu 
ideeâ- că orice este In le
gătură cu ea se hotărăște

atare, 
deca- 

sud 
poale 
anu- 

pildă.

Iul japonez ; desigur, cu „efectele 
secundare" Inevitabile ®ce!e clteva 
milioane de oameni In căutare de lu
cru, un salariu mediu deși in creș
tere totuși inferior multor țări capi
taliste pe care Japonia le-a Întrecut 
cti’ mult ca nivel și ritm.de dezvoltare, 
poluarea atmosferică la un grad acut, 
problemele rezultind din1 rapiditatea 
transformărilor tehnice șl sociale,' a 
„programărilor” și .Itranzlstorlzări- 
lor", prin care știința a devenit forță 
de producție.

In imperiul companiilor Koyo Seiko 
din Osaka și Sfltsul (lin Tokio, te 
lntilnești față în față cu cltăvn din 
centrele productive care-șl revendică 
prioritatea în competiția internațio
nală : uzina Kokubu, cea mal mo
dernă a firmei, producătoare de ral- .

.mențl dtindrtci, sferici, cu role șl 
cu bile, și șantierul naval Chlba.

Tanciîfi pelroll- 
__ ■ ere, portavioane, 
““ , cargouri, alțl mon1 

ștri de oțel meniți 
— să circule, sub fe-
Ef lurite pavilioane,
w alături de peștii lu-
f mii, prin mări și
f oceane, văd lumina' 

zilei sau vin pen
tru reparații capi
tale pe cele trei 
șantiere Mltsul, si
tuate la Tamnno, 

1 Fujlnagata și Chi
ba.

Ultimul dintre 
lantiercle amintite, 

. *1 cu o u-
zlnă chimică șl una 
siderurgică, se a- 
flfl situat cn un 

’ promontoriu ln 
golful Tokio șl, 
fotografiat color 
din avion, e o sim
patică pictură ab

stractă Ja numai 18 mile -ma
rine de Tokio șl la numai 22 mile 
marine de Yokohama, cel mal mare 
port”.. Ctim ni se explică In luxosul 
salon al Direcției, trebuie să reținem 
că e vorba de trei docuri : numărul 
1, destinat exclusiv reparării vaselor 
cu o capacitate de plnă la 159 (MO 
tone ; docul 2. terminat In 19S8, des
tinat construirii do vase puțind merge 
plnă ta MO COO tone ; ln 1073 va fl 
terminat <!<xul numărul 3, șl măi 

. deschis perspectivei construiri! va
selor „mamut”. în momentul discu
ției se află ln’lucru două tancuri a 
213 000 tone pentru Anglia șl două 
nave combinate (minereu, petrol), 
pentru o flrmă autohtonă. Sa lan
sează 6 vapoare pe an, deci 
procesul de fabricație cere aproxima
tiv două’ luni — cu excepția moto
rului, toate părțile navei execulln- 
du-se afc.1. La condițiile de azi ale 
navigației, ■ cele ■ mal eficienta slnt 
vasele de 300 030 tone, totuși pro- 
leclanțli companiei Mitsubishi stu
diază la Nagasaki construirea nave
lor viitorului, cu Un deplasament de 
1 OOO 000 tone șl o mal strictă com
partimentare, pentru evitarea poluă
rilor ln cazul avariilor, precum șl 
problema traversării strimtorilor, ac
cesului ln radele porturilor.

Excursia Ln lungul liniei tehnolo
gice a. docului 2 e șansa fotarepoc- 

^..ter’Jor. ip, haine de protecție și cu 
i 5‘<âcăș^ș'f«rț^nusl albe, prin muzica 
' ’ •‘ehștfrmkă1 a halelor, alcătuim o co

loană Impresionantă. De pe pasarela 
laterală observi ln trecere arzătorul 
cu plasmă, cel mai mare dispozitiv 
de tăiere, de acest tip, din Japonia. 
Tabla, adusă pe role, e despicată cu 
o precizie maximă, prtn fișta lumi
noasă, cea de a patra stare a mate
riei, posibilă de la 10 OW C in sus. 
Roți și gheare deplasează enormele 
bucăți croite, pentru ca, luate ln pri
mire de alte Instalații, să fle Îndrep
tate sau Îndoite, sudate, predate ma
caralelor „Gollal" (de: 150 tone ta 
docul 1, de 300 la docul 2, de 600 ta 
șantierul Nagasaki) In timp ca mun- 

, , citorî, foarte puțini, ti vezi mal mult 
dlrijiiBd aceste operațiuni ale mași
nilor, Iar tehnicieni, rari șl el, su
praveghează tablourile de comandă 
Redare săracă, desigur, ca după orice 
documentare turistică Șl lată-ne pa 
puntea unuia dîn vasele gata de 
start pe scări șl printre coșuri 
proaspăt vopsite. în marginea golfu
lui șl a tuturor drumurilor de • apă, 
de unde poți visa In voie... Dar cu- 
vlnțde-chete . slnțjn toiuen, kfleri, 
fracția C„ motoare cu Jet. hovercraft, 
ploșmadină, circuite integrate, pe 
scurt Japonia zilelor noastre.

Aurel BAU

„Dacă te rezervi de parapet in Piazzctta Pascali 
ți privești spre stlncile din față, unde cu numai 
23 de ani in urmă peste 10 000 de oameni locuiau in 
peșteri;-iți dai seama de ce peisajul fi se pare cu
noscut". Cu aceste cuvinte iji începe însemnările 
de călătorie din 'Mezsoglorno — apărute In paginile 
cotidianului „GUARDIAN' 
NESTA ROBERTS.

în ■ ciuda. strălucirii soa
relui — continuă autorul 
— In pofida fațadelor go
tice și romane ale. biseri
cilor șl a .'ghirlandelor de 
frunze verzi puse să în
frumusețeze 'grămezile de 
portocale din piață, Mate- 
ra seamănă cu multe 
localități cu probleme 

.mllaro. Trăsătura lor 
mună este faptul că 
tr-o zl din săptămlnă.

născuțl mor In primul an 
do viață,; este imn din ce
le mai marTrate de morta
litate din Italia.

Mătera o tipică pentru 
Mezzoglomo. Peisajul el ;

mențină situația ca atare. 
Cel mai recent studiu 
O.E.C.D. asupra Italiei n- 
rntă că discrepanțrf dintre 
sud șl nord ln ce priveș
te venitul pe locuitor nu 
s-a. micșorat ; mal mult, 
venitul* realizat lh Indus
trie, ca și cel calculat ne 
fiecare persoană angaja
tă au crescut mai încet ln 
sud declt în nord.

Primul plan de dezvol
tare a sudului nu s-a apro
piat ’ de ținta ce ți-o pro

DINTR-l
NIPON 

o CICLOPICUL ORAȘ INTERNAȚIONAL SE ADAPTEAZĂ EXIGENȚH.OR MODERNISMU- S3 
LUI 6 MINIATURIZAREA - ÎNTRUCHIPAREA IN TEHNICA A UNEI STRĂVECHI MĂIES- 
TRII ARTIZANALE ® LA CHIBA SE NASC MAMUȚII DE OȚEL Al MARILOR
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aiie 
si
co— 
In
ia 

ora 11, se adună pe străzi 
puzderie de oameni care 
n-au ce face.. Nu au ca și 
undo să lucreze, nu 
avut nld săptămlna 
cută și nici 
perspectivă' să 
< ' ' ce vine.

alo limuzinelor, 
spectacol par- 
ijoritatea In

ge spre Noii, formă esoterică șl pură, ------ ..... jgjgg— Jeoor
. 1 5 ac-

lătltudlnea' Imagtai';'.:

ga spre Non, formă csoterică șl pur. 
unde pe scena lipsită de orice de« 
ee desfășoară cuvlntul, gestul, iar 
țlunea rămlno. sin ■ latitudinea’ im 
nației specia torului.- ■ Doi actori, mini ' 
activ, mascat, shlie, care duce rolul 
proprlu-zls, șl .unul secundar, pasiv, 
wakl, slmbollztadu-1 pa cei din sală, 
tanspun In ficțiune dramatică rapor
tul om-dlvlnltata din zorii mitologiei 
shlnto. Bunraku, tranaferlnd jocul do 
scenă marionetelor, aduce un plus de 
complexitate, emoția publicului fiind 
și de astă dală Uantul Intre acțluno, 
muzică și text

Kabukl. In evoluție pînă In zilele 
noastre, e Intr-un mai pronunțat grad 
teatru prin numărul mare al actorilor, 
valoarea Intrinsecă a textului dra
matic, epldtatea, declanșarea nemij
locită a conflictelor, realismul deco
rului. îmblnind mult trecut. prin 
convențlonalltatea machiajului (toate 
personajele principale au fața pudra
tă cu un alb nepămlntesc. lor perso
najele negative alnt vopsite roșu sau

rel epoci. adreslndu-se cu precădere 
straturilor de Jos și mijlocii. Kabuki 
deține azi un repertoriu bogat de ple
te Istorice, povestind vlfejLlle samu
railor, tragedii legate de viața de fa
milie a burgheziei In ascensiune, co
medii din Începuturile epocii moder
ne Meljl.

★
Trei, pateu zile, șl din impresiile 

fragile, rarefiate,. înădlte cu lecturi, 
se Încheagă treptat numărul crochlu- 
rilor, secvențelor. Clleva descripții 
surprinse pe furiș, din fuga Intre 
două obiective ale programului sta
bilit. Adunate do prin colțurile me
moriei, fluturări, semne ale vieții. 
Una, In care localnicii slnt șl ci că
lători : In metrou, pe linia Glnza. 
Urcă oameni de toate viratele, tineret 
mal cu seamă. MuncitprL, funcțio
nari, sludențL Mulțl dintre eL Înda
tă ce iau loc pe cele două rinduri de 
canapele, față In față, Închid ochii 
șl încep o odihnă profundă, care 
poate dura un ceas, o jumătate, cinci 
minute. în autobuze la fel. In auto
mobil, dnd o parte a regiunii prin 
care so trece e considerată fără un 
Inlerers anume, Însoțitorul, convor
bitorul tău, la o pauză, prlntr-un 
somn întrerupt la secunda exactă. 

. " 1 ' ' imoasa majoritatea a-
doleșcenle ; rar, de alte virale. Modă 

, rochii mini.

rior, depersonalizați parcă prin gi
gantica aventură economică in care 
e-a lănsat această țară Slnt, totoda
tă, oameni al contrastelor. într-o 
piață ultramodernă, șirul lung al 
prezică lorilor : bărbațț de toate vir
atele, dinaintea rite unul; pupitru de 
prestidigitator, mlnulnd ustensile ma
gice, făclndu-șl reclama de rigoare, 
avlnd „do lucra” Ln permanență. în
tr-o alta, printre ronduri de flori, 
awultat sau nu de pietonii grăbiți, 
un orator solitar suit pe un scaun 
vorbește, îatr-o pllnle rare-l ampli
fică glasul, despre Okinawa, dfespre 
creșterea prețurilor, despre salarii.

Lume care se varsă ln flecare di
mineață pe toate arterele de comuni
cație, spre uzine, spre biblioteci, epre 
ministere, spre șantierele de con
strucții, neauzite, abil camuflate, spre 
marile arene alo cererii și ofertei, 
caro se adună noaptea devreme ln
marile arene alo cererii și ofertei, 
r-— zz z±zr.' ; fi.
cartierele noi dinspre Yokohama și 
Intră 1n locuințe desculță, Îșl scoate 
din ’debarauri saltelele șl le întinde 
pe rogojini, sau care Intîrzle un ceas, 
două, sub fiesta multicoloră a bule
vardelor, unde goana farurilor e o 
fluvială procesiune cu torțe.

★
Dezvoltarea neobișnuit de rapidă, 

întil Industrializarea bruscă la.sflrși- 
tul' secolului 10, apoi reluarea de la 
zero. In 1915 șl refacerea întregii vieți 

- , ---- ■.— — , - — economice plnă prin IBM; tntrpriiii
culorile coafurii moderne.,s ^erea, după aceea, in prima fOâ®

-decentului a! șaselea, a tehnlcitor’noC 
șl'invențiilor din străinătate, soldată 
cu o adevărată explozie ln tfectro- 
hlcă, In chimia petrolului, ln produ
cerea maselor plastice și a fibrelor 
sintetice ;■ eforturile pentru ca pon
derea Industriei grele să o întreacă 
Pe cea n industriei ușoare șl respec
tiv Întreprinderile mecanizate să le 
întreacă pe ceje cu jnuILă mină de 
lucru — slnt subiecte de discuție Ia 
Intilnlrlle noastre de seamă, la ora 
clneL

Socotind după venitul național, în 
anul de grație 1071, țara ocupa al 
treilea loc din lume, succedlnd Sta
telor Unite șl Uniunii Sovietice. în ' 
clteva sfere ale producției deține 
Iarăși locuri de frunte : al treilea la 
fler, ciment -șl oțel, al doilea la au
tomobile, primul la aparatele de ra
dio " și “ In construcții navale. Mlraco-

ț
nu 

tre- 
nu nu vreo

.. .. . ă găsească ?
ceva de făcut ln săptămlna 
ce vine. <

Aceasta este viața ln su
dul Italiei. Este Mezzo- 
glorno care cuprinde 42.7 

"la sută din teritoriul 
țării șl 37 îa sulă din 
populația Basilicata — ți
nut cu numai două orașe, 
dintre căro unul este Mn- 
tera — este triunghiul de 
piatră șl stincl dolomillce 
situat Intro Calabria, vlr- 
ful cizmei italiene, șl'Apui 
11a, căldiul cL Două treimi 
din suprafața ga este mun
toasă rau deluroasă și nu 
poate fl cultivată cu ran
dament chiar dacă ar ti 
lrlgntă. în provincia , Ma
tern, in care trăiește o trei
me din populația de 600 COO

■ de oameni a zonei BasilI- 
rata, există 14 COO de șo
meri care au o calificare, 
iar o mare parte a celor 
considerați că au dc lucru 
slnt trccuțl la rubrica „for- j 
țe de muncă Insuficient fo
losite”.

Din Bnsfllcnta oamenii au 
emigrat în ultimii cinci ani 
ln mod constant, Intr-un 
ritm de 8,5 la sută, popu
lația din sud scăzlnd cu 
0,7 Ia Sută. Aproximativ o 
treime din populația ac
tivă se ocupă de agricul
tură șl nu mal mult do 10 
la sută a acesteia ponte 
realiza ceva. Ceilalți z.girle 
pămlntul ln căutare de 
hrană, aidoma caprelor ca
re scurmă printre (tind 
după un fir de iarbă

Situația are urmări ex
trem de triste. S-a ajuns 
chiar ca In unele părți ale 
acestei regiuni să sc adu
că portocale din Napoli cu 
camioanele, tntraclt e mal 
rentabil ața dedt să se plă
tească forța do muncă ne
cesară pentru cultivarea 
de pomi fructiferi.

' 39 din,fiecare mie de ncrt, ,

1

1

0
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• LA MATERA - STRĂZI ÎNSORITE Șl 
OAMENI FĂRĂ SPERANJE

© INTRE SPERANȚE Șl REALITĂȚI
© UNDE VA FI ENZO PESTE PATRU 

ANI?

aste de o frumusețe aspră 
Soarele frige, Iar apa se 
infiltrează adine ln piatra 

„argiloasft. Iar regiunea ra- 
feră de o hemoragie In- 
controlabllă a populației, 
de lipsă de inițiativă, de 
fatalism.

Alei se vede foarte clar 
ce rareinl mari stau ln fa
ța guvernului dnd de
clară că ln cadrul ac
tualului plan național a 
prevăzut fonduri Impor
tante pentru a ridica su
dul șl a-1 apropia ca nivel 
de trai de restul țăriL Au 
trecut peste 20 de ani de 
dnd Italia a holărlt ” 
dopte o politică „de 
bllltare” a sudului 
acum nu se poate 
dedt că; ln pofida 
fp.■” c.‘ ■■ ■’ 
nu s-a reușit dedt să se

H ‘ “ L'J 1 :

pusese șl anume : să spo
rească cu 40 la sută ntlt 
numărul locurilor do mun
că ln industrie, cit șl cota 
parte din investițiile națio
nale. în HKd, dnd is-a În
ființat Cassa Per II Mez- 
zoglorno sau Fondul de 
dezvoltare pentru sudul 
Italiei, această Instituție 
șl-a propus să îmbunătă
țească situația. O mare tar
te a regiunii era Izolată,

de către altcineva.
Lulnd lucrurile ca 

ncceptlnd faptul că 
Injul dintre nord șl 
rărnlne același, se 
vorbi totuși despre 
mite prefaceri. De . 
doctorul de țară care s-a 
născut la Matern și acum 
îșl exersează meseria ceva “ 
mol la vest de acest oraș, 
Îșl 'permite să facă unele 
comparații. El arată 
mortalitatea infantilă 
Încă extrem de maro,. 
cutremurător ln sine, 
dnd șl-a început el 
riera, mortalitatea 
tllă nu era de 39 ln mie.

că 
este 
fapt 
Dar 
ca- 

infnn-
IntruclLjîu dta^eT“de

volta din lipsă de apă ; iar ‘aWR. tar nu se po t țre-

să a- 
ren- 
Pînă 

opune 
_______ , .„ „____ efor
tului și a banilor Investiți,

i.a

volta din lipsă de apă ; iar 
industria, ntîta cită exista, 
nu dispunea de resurse e- 
nergetlce care s-o acțio
neze. Cn atare, s-a stabi
lit ca Înainte de toate să 
se pornească la dezvolta
rea unei Infrastructuri. In 
primii ani, Cassa Pșr .11 a3<Jzai,.p :d/1U alfllurl

ele. M-au ■’’■■ ■ 
slnt din u__
spus că slnt 
s-a părut că

altă bancă, se afla

ur-

b

selecte esem-

-j. ■

s .-:z

Imagine tipică pentru Mezz.ogiorno
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ROBOȚI VORBITORI

rectul -O; derutant .Chhnonourita, mo
dele superbe. ®e văd șl ele. Slnt îm- 
brfleate pentru mers ln vizită, la 
ceremonii ale căalulul la, căsăto
rii. Condiționează pasul mărunt, 
conferă mișcare grațioasă. O pa
radă a celor mal selecte exem
plare, cu motive de flori, crengi 
sau păsări, puternic conturate, ur
mărind fericite contraste cu briul lat 
șl buclat ln spate, compiteatul obl, 
Iți oferă, ln salonu-I dc onoare, ma- 
gnzbiul universal Mltsukoshl din 
cartierul Nîhonibashl (principal cen
tru comercial ln ultimii 300 de ani). 
Intri in acest salon urmărit de fru
musețea zeltel SlncerităUL sculptură 
artizanală din lemn de chiparos, u- 
rta-ță, Instalată ln Încăperea de ’la 
parter șl sugerindu-’țl, prin decora- 
țlile-i din aur șl platină, că aci sa 
realizează anual fabuloasa cifră de

PREȚUtlIW^

<r’-1 ’/Sila»'

ce cu vederea unii factori 
cum slnt îmbunătățirea 
hranei sau a condițiilor de 
locuit

„.în „plasetla” pot fi 
văzute adesea femei Uâ- 
trlne îmbrăcate în negrii, 
care șed pe o bancă M-am 
așezat,:p dală alături fe..‘ 

au Întrebat dăefi, 
nord șl dnd le-âm' 

din Anglia Ii 
părut că -c cam la fel 

departe. - Alături, pe o 
__ _ ___“.i Enzo. 
Are 14 ani'șl Încerca lin 
zădar să mă determine să-l 
iau ca ghid spre casele să
pate.. în - stlncă Vorbește 
englezește șl este mlndru 
că a stat doi ani la To
ronto, unde emigraseră pă
rinții săi. Nu Încape în
doială că la 18 ani Enzo nu 
va mol fl alei. Căci esle 
greu să vorbești despre un 
viitor economic In Basili
cata fără să lei ln consi
derare problema emigra
ției.

între . timp, Cassa Per fl 
Mezzoglomo Ișl' va con
tinua activitatea, pen#u 
ca. flrmele-glgnnt din nâfl 
să se hotărască ln sflrșit 
să facă Investiții In sud, 
oferind Slujbe pentru oa
meni pe jumătate califi
cați. Dar problema cru
cială pentru Mczzoglorno 
rămlne dt de decis va fi

zadar să mă determine să-l

însuși acest ținut do 
schimba viitorul.

a-jl
fl |>

SOCIOLOGUL0 AUTOMAT
t Mayinl-robof care pot susține o

Care este^ echipa de* fotbal care conversație incluxind-un bagaj de 
o mie de cuclnte au fost realizate 
la Universitatea din Stanford, Sta
tele Unite. Deocamdată, acestor 
super-roboțl li i-au încredințat in
spectarea cutiilor de conserae șl ve
rificarea ambalajelor de (carton aie 
diverselor produse. C&D dintre el au ’ 
șl început să fie folosiți.

are cea mai mare șansă să ciștige 7 
Care este profesiunea cea mei so
licitată ln acest moment 7 Care 
este indicele de popularitate a unul 
anumit ’ * ’ ’ '
te Intrai

llcele de popularitate a unul 
produs 7 Răspunsul la aces- 

•bări ca șl la altele de acest 
fel poate fi obținut in dtcca se
cunde, datorită „automatului opi
niei publice" — un nou tip de 
creier electronic realizat de către 
un grup de oameni de știință so
vietici. Aparatul, care este foarte 
ușor de manevrat, datorită unul 
sistem de programare standard, 
poate înlocui munca anuală a 40 da 
sociologi. în fotografie : tabloul de 
control al aparatului.

FIRUL DE PĂR,
UN INDICIU

<!

MARE SUB CÎMPIA
PANONICÂ

O mare «ubfffrand fierbinte se 
întinde sub aproximativ jumătate 
din teritoriul R. P. Ungare. Se 
presupune că acest uriaș rezervor 
de cad termală subterană, aflat Ia 
o adlncime relativ mtcă circa 1 
km — ar avea un volum de apro- 
x.motiv 4 000 kmc. Potrivit unor 
proiecte, intr-un viitor aproplal, 
aceste mase acvatice urmează să 
fie folosite, pe scară largă, in eco
nomia nalională. De pe acum In 
orașul Szeged, aproape I * 
apartamente primesc din această 
sursă apă cfllad șl câldurd. La Szol- 
nok se construiește o centrală e- 
lectrlcă ce va fl pusă în funcțiune 
eu aburul prouenit din ad'ncuri ți 
a cărui temperatură este de IStfiC.

. Este planificată, de asemenea, con
strucția mal multor sanatorii și băi.

Dupd zece ani de neobosite expe
riențe, o echipă de biologi vest- 
germanl, americani și belgieni a 
izbutit să identifica, pe baza firului 
de păr, șezui persoanei căreia a- 
cesta li aparține. Testul, infailibil, 
după cum o susțin promotorii aces
tei metode de investigare, țșl poate 
gdsl utUlzirl practice, ln primul 
rlnd, in criminalistică.

PENTRU DOMUL 

DIN MILINO

Dornul milanez, capodoperă n ar 
tei gotice o cărei construcție a de
butai in 133S, este amenințat de a 
se prăbuși. Cauza 7 „Calamitățile ‘ 
progresului”, cum se exprimă un 
ziar francez. Datorită extragerii șl 
utilizării apel subterane pentru ne-, 
voite Industriale șl, menajere . ale 
orașului, subsolul a devenit Instabil 
și tinde să se soifunde. Alțl factori 
destructlvi — vibrațiile provocate 
de Intensa tirculațle rutieră, a 
tramvaielor șl metroului, precum șl i 
poluarea aerului.

Pentru a salva splendida ■ cate
drală. milaneză, construcție împo
dobită .cu peste 3 00'0 de statul, 
circulația ln zona monumentului a 
fost interzisă, lntreprlnzlndu-se 
ample lucrări de consolidare.

In fotografie : uimitoarea dante
lărie de piatră,' dominată de „Ma- 
donnlna”, turnul cel mal Înalt, care 
măsoară 198,50 m.

1 i ** -’k ’ I -1 c' ■r. k ' i; /' ji,'-.'

BERE IN TUB

fnovațla aparține unei companii 
engleze. Ea propune consumatorilor 

__   tuburi confecționate din material 
j 10 000 de plastic, ln care berea este pompată 

din această sui, preslifrie. Intre aceasta ți- pro- 
~________ dusul tradițional,; îmbuteliat in sti

cla, nu există nici o diferență de 
gust. In schimb, berea in tub pre
zintă clteva avantaje ce nu pot fi 
ignorate; ambalaj ușor, ieftin ți 
incasabll.

I

■J

în comitatul Warwlck- 
Ire, din centrul Angliei, ■ 
:Ista un mic sat — Water 

Orlon — cu clteva sute de 
locuitori, Sărc nu w deo
sebește de alte așezări din 
jur. Cu o singură distinc
ție : "ln mijlocul satului 
o listă un catarg Înalt, pe 
care se ridică, la răstim
puri, un steag albastru n- 
vlnd ca emblemă o-barză 
albă purttnd ln doc i un 
copil ln scutece. înălțarea 
acestui steag reprezintă un 
semnal că, In zilele urmă
toare, Ln, sat urmează să 
se nască un copil. Spre 
cunoștința tuturor locuito
rilor așezării, dnd ferid- 
tui eveniment s-a produs, 
steagul albastru cu barza 
este înlocuit cu drapelul 
britanii

Această Idee originală do ■ 
a consemna nașterea fie
cărui copil din Water Or
ton rate deosebit de popu
lară ln localitatea respec
tivă'Cel care a pus-o ln 
practică o fost băcanul 
Gilbert Rhodes. Desigur, 
slnt păreri că el . a făcut-o 
mal mult ln scopuri co
merciale/ ptasfnd catargul 
chiar ln fața băcăniei sale. 
Familiile" caro așteaptă 
nașterea unui copil vin la 
negustor să-l incunoștln- 
țeze pentru ca ci să Înalțe 
steagul ; alții, curioși, ln* 
tră m prăvălie pentru a se 
interesa unde se va pro
duce evenimentul. Șl nld- 
unul nu pleacă, bineînțe
les, fără să cumpere ceva.

Ce se Intimplă însă după 
consumarea unul aseme
nea eveniment ? Nimic 
deosebit : creșterea și edu
cația ■ tinerelor vlăstare nu 
mal1 preocupă pe nimeni, , 
cu excepția familiei. Dacă 
familia ore poslbllliățl, to
tul decurge normal ; dacă 
nu, copilul așteptat cu a- 
tita nerăbdare devine cu- 
rlnd „o gură ln plus”, iar 
uneori chiar „o povară”.

. Ml-nm amintit despre 
toate acestea zilele trecu
te, dnd. ln librăriile lon
doneze n hpărat lucrarea 
intitulată „De Ia naștere 
plnă ta • 7 ‘ ani”, editată de

edltură „Long
mans”. Este vorba despre 
un amplu și autorizat stu
diu asupra evoluției fizi
ce, psihice și intelectuale a 
nu mal puțin de 17 0®D co
pil născuțl ln diferite o- 
rașo din Anglia, ln aceeași 
săptămlnă u aceluiași an 
(3—9 martie 1933).

Volumul respectiv, ■ pu
blicat sub îngrijirea Birou
lui Național al Copilului, 
cuprinde un aspru rechlzl-

a
î

incuno^îln-

torlu Ia adresa societății 
împărțite- In clase, unde 
domină banul, unde copilă
ria multor ființe umane 
cate contorsionată, văduvi
tă de principalele el atri
bute, numai pentru sim- 
Îilul fapt că ele au văzut 
umlna zliel intr-o familie 

situată pe treapta de jos o 
societății. Inegalitățile so
cietății capitaliste îșl pun 
nriiprenta pe întreaga viață 
a copiilor, schilodind-o pe 
a celor mulțl șl feridnd-o 
pe a celor puțini.

„La virata de 7 ani 
se arată In lucrare — co
piii din sectoarele sărace 
ale societății erau cu 1,3 
inel (un Ind — 0,025 m) 
mat scunzi declt cel din 
familiile favorizate. Co
piii din cartierele nevoiașe 
au fost găsiți predlspușl 
la deform&rl fizice, sule- . 
rlnd do defecte de vorbire, 
nvlnd slabe coordonări 
psihico și alte Inabllltățl, 
in comparație flagrantă cu

cel din’ cartierele selecte”.
Iată " două cazuri, din 

multe altele, pe care le a- 
minlește volumul respec
tiv :

Două fetițe de S ani — 
Joan șl JU1 — au plecat la 
grădiniță In aceenșl zl. A- 
mlndouâ au mers apoi la 
o instituție preșcolara de 
stat.

în continuare, Joan a 
învățat carte lntr-o școală 
aerată — clădire modernă,

Indjîsoare șl un trafic a- 
surzitbr. Ambii .ei părinți 
prestează munci slab plă
tite. Ltucrind ore. supli
mentare, ei realizează zil
nic un’ mare miracol ; res
pectiv, ajung Intr-un fel 
să-șî întrețină familia 
cu hrană, îmbrăcăminte ții 
locuință. El nu au timp să 
vorbească cu copiii, eă-1 
Învețe să citească sau să 
se joace cu el.' Ca» lor 
este zgomotoasă și atit de

I '

V
i>

I

SCRISOARE 
DIN LONDRA

aglomerată. Incit nimeni 
nu-și poate permite să 
ducă o viață a sa. Ca
mera lor de dormit este

situată Intr-un cartier se
lect. Fiică a unor func
ționari superiori, ea locu
iește lntr-o casă ■ confor
tabilă, cu grădină. Din 
fragedă copilărie a avut 
posibilitatea să călăto
rească. să fie dădăcită șl 
ajutată de ambii părinți. 
Ea are un vocabular bo
gat, manifestă Încredere 
Fn sine, mintea ei' nu a 
fost nldodată umbrită de 
descurajare și lipsuri. Ea 
are o eerie de preocupări 
atrăgătoare șl știe ce în
seamnă o vacanță plăcută.

Jill provine dintr-o fa- ■ 
miile numeroasă. ■ locuind 
lntr-o mahala supraaglo
merată. Școala el este o 
clădire oribilă, veche de 
un secol. Do jur-împrejur 
slnt fabrici cu aspect deslnt fabrici cu

înțesată do paturi metalice 
dc tampanie.' Locul de 
joacă al fetițe! este strada 
plină de pericole. Jill are 
un vocabular sărac, expe
riența sa de conversație re- 
ducindu-se la simple 
schimburi de cuvinte cu 
ceilalți coplL Ea n-a fost 
niciodată în călătorie; nici
odată n-a pus piciorul pe 
o plajă sau Intr-un parc 
de distracții pentru copil.

Deja, la virata de 7 ani, 
Jill este rămasă mult In 
urma Joanei pe planul pre
gătirii pentru viață. Mai 
departe ea este destinată 
școlii din mahala, iar apoi 
muncii brute, muncă Înde
obște prost p'ățitfi : calea 
Joanei osie deschisă spre 
universitate, spre înălțimi. 
Toate acestea au foarte pu
țin de-a face cu aptltudl- 
nlio din naștere ale copll-

i 0 0
lor. Dacă ln momentul dnd 
s-au, născut cel doi copil 
ar fl fost schimbați din 
greșeală, destinele lo- • or 
fl fost Inversate — se a- 
rală ln - volumul amintit

Este de neconceput — «- 
rată studiul menționat — 
cn „fiul măturătorului de 
stradă să albă șanse egale 
cu fiul'ducelui ; numele a- 
cestuia din urmă nu poate 
figura declt alături de nu
mele fiului directorului de 
/ / încercarea do a
prezenta lucrurile că in 
Anglia „toți copiii au posi
bilități egale do educație 
echivalează cu a afirma că 
toți oamenii au libertatea 
de a lua masa Ia luxosul 
restaurant Rltz.”.

Referindu-se la această 
lucrare, săplămLnalul „Tri
bune" a publicat o amplă 
cronică, In rare, subliniază 
că . „societatea britanică, 
bazată pe Inegalitate, Îșl 
lasă amprenta pe viața 
copiilor". Potrivit publica
ției respective, datele cu
prinse In lucrare reprezin
tă „o puternică lovitură 
pentru cel care mai cre
dem că relele sodelățil 
pot fi remediate doar prin- ■ 
tr-o reformă a actualului 
sistem”.

Desigur, autorii studiului 
nu.discută Implicațiile po
litice ale dalelor publicate 
șbnu se referă Ia dificultă
țile pe care ie intîmpinâ ln 
Anglia tinerii, după ce au 
terminat școala, clnd găsi
rea unul loc de muncă 
devine o problemă de 
viață deosebit de dltleilă. 
Se.știe doar că sute de mii 
de șomeri așteaptă de luni 
și arii, să găsească ceva de 
lucru. Totuși, această lu
crare ; a avut un puternic 
ecou, constituind, după 
cum arată publicația „La
bour " Wecckly”, „un veri
tabil șoc pentru mulțl ce
tățeni”. ..fliudiul nostru — 
conchid autorii — prezintă 
lucrurile așa cum slnt. 
Problema este acum ca 
ele să fie schimbate”.

bancă°.

N. PLOPEANUII
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‘nări! unbf- probietne privind .-progS- 
‘ititwi tOngfhsbîu! partidului din limn 
decembrie finul tUtesln șl stabilirii 
cMtor penlnl dentocrallzaree, ixs inul 

’ tlepfirle. a Vieții crâlale. șl politice

• kfi bîmllrov n oferit. cji âStiasi nrl-
• le'jji lin cocteil
,șad^L , (Agcrprcs)

□ ’.O Jț ® 1 P il’IY3

(Agerpriș)
U'7l /U'yp

,'AE.R.. precum și in lej 
llnrea liniilor regulata
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MAURER, A PRIMIT

(Urmare din ’pâfi 11)
vederea extinderii colaborări! In 
multe domenii de ncHvltate-. Sper că v 
vizlia și convorbirile pe câre le aveți 
acum ln (ara noastră vor duce la 
concretizarea măsurilor necesare în 

„ ' vederea realizării obiectivelor pe caro 
le-am stabilit' pilii ih 1975, Îm
preună cu tovarășul Klm Ir Sen.

Este deosebit ile Important să dez
voltam colaborarea și Cooperarea ln 
producție, să extindem conlucrarea, 
intre Republica Socialistă Homănia 
șl Republica Populară Democrată 
Coreeană pentru a asigura dezvol
tarea înal rapidă â / fiecărei țări, 
construcția cu succes- a socialismu
lui IU țările noastre.

Doresc să menționez șl.eu acest 
prilej colaborarea bună caro există 
șl in domeniul relațiilor dintre 
partidele noastre. In activitatea in- 
^jrnailonală pe care o desfășurăm 
— ceea ee corespunde aiîl interese
lor popoarelor noastre, cil și inte
reselor generale afe socialismului, 
ale forțelor antUmpcrlallsle.

Am salutat cu satisfacție'inițlnllva 
tovarășului Klm Ir Sen, a conduce
rii de partid și de stat dta It.P.D. 
Coreeană, ln direcția, unificării <- 
pașnice a Coreei. România ,'^a TaȘe , 
iotul pentru a acorda sprijinul său i. 
înfăptuirii acestui obiectiv deosebit 
de Important . , . .

în general, noi considerăm Că, dez- 
volllnd relațiile dintre țările noastre 
socialiste, acționînd pentru Ihten'.I- 
firarea relațiilor dintre toate țările 
soelailstc și cu toate < forțele .ahli- 
1 mp cri al îs te, ne aduceai -cfihtrlbuțJâ 
la dezvoltarea vieții TnternailoiiâJe ln 
direcția Înfăptuirii unor retail! hol. 
bazate pe egnlliaie ln ilfăpniH, pe 
respectul Independenței șl suverani
tății hâțlohâlc, pe avantajul re- 
CiNe C'bucură mult reăllzkrile do- 
bl ml ile de poporul R.P.D. Coreenh 
în dezvoltarea sa Ceonomlro-soctalâ, 
ln cohsirucll’a Socialistă țl-î tfrăni 
să obțină succese înt inai mari, sub 
conducerea partidului său de avan
gardă.

Doresfe hă ridio acest pahar și să 
orez poporului’ coreean prieten suc
cese lot mai mari pe drumul socla- 
llsimiluî, pe" drumul unificării Sudu
lui cu Nordul, pe drumul unei vieți 
fericite Șl prospere.

Toastez pentru dezvoltarea tot mal 
largă a cotabortrli dintre parildele șl 
pfWoar“le noastre,

în sănătatea tovarășului Kltn Ir 
Sen,

In sănătatea dumneavoastră,, â tu
turor !

RfispUhzlhd, lovariițul EAhg Zun 
Thek a spus :

Vreau să mulțtinicsc. Înainte de 
(oaie tovarășului Nlcolae Ccaușescu, 
deosebit de călduros pentru primirea 
care ne-ațl făcut-o. Delegația noas
tră. tacă dta primul moment ui so
sirii salo ta România, s-a bucurat «le 
o nrlmlre șt un tratament deosebit de 
călduros din part«?a partidului, gu
vernului dumneavoastră șl poporului 
român șl în prezent Ișl desfășoară 
activitatea «Un plin.

Cu prilejul vizitei mele In Itomâ- 
h!â, am avui posibilitatea să văd in 
țarti dumneavoastră Cnm Întregul po
por. depune eforturi susținute oentru 
transpunerea ln viață a holărtrllor ce
lui de-al X-leâ Congres âî l’arililu- 
lui Comitalsl Român și sie recentei 
COnffirlnlfi Rationale a partidului; 
Fantul că poporul român este sirius 
unit ta Jurul Partidului Comunist 
Român și depune eforturi susținute 
pentru transpunerea ta practică a 
sarcinilor care.-î stau ta față arată 
clar eă ci «sie ferm Încrezător Jn vii
tor. In timpul vizitei rnelo ta Româ
nia ani avut posibilitatea șă văd nu
meroase succese ale poporului român. 
M-nm bucurat sincer de succesele pe 
«rare Ie-a obținut ponorul. român, ca 
șl poporul coreean, și vă doresc sue- 
cesc și mal mari ln activitatea dum
neavoastră viitoare,
în prezent, poporal coreean, sub 

eondueereâ inteiraptă a toVarășnlnl 
Klm Ir Sen, depone eforturi pentru 

Unirea înainte de tertaen a pla- 
oht. Poporul nostra ob- 

b importante pe linia

I

i
i

! .-■ -ii,

Lucrările Comisiei pentru sănătate, muncă 
și asigurări sociale a Marii Adunări

Vineri, 22 septembrie 1972,' Coml- 
■ ’... ’ -v_ .«re--- -~"i,-șt nislgll-

. NațJp-' 
nale, întrunită In ședință de lucru, 
sub conducerea tovarășului Ghoorahe 
Vaallichi, pfesodlnlelo comisiei, a 
analizat, din IiisSrtdbâfca Consiliu
lui de Stat, activitatea desfășurată 
de. Mmlrierul Muheil te celelalte. or: 
garie centrale țtelocăle^înșaomeniul 

. ......
[nt președintele Cohai- 
rol al Umui.ju . v.k^ak.,- 1 ......i.... . ........... .*™,— 
ndlcntelOr tllh Romă- ■ cfmriiizJnd concluziile si propunerile-

- .2. Mplt
sin pentru sSnfitale. muncă . 
rări sociale a Marii Adunări

gane c—.

Vlrgil, Țrofii 
llulul Central ~ 
rele .fi Sindicatele, 
nta, Petre Lupu. ministrul muncii, 
acad. prof. dr. Theodor Btirahete. 
ministrul sănătății, președinți al 
•• ftg ;;W

.. .» j. j ■. ...

J 4‘

transpunerii îif practică a Indicațiilor
_ _...a ,_.-5

pașnici.
patriei noastre. ■ 

Poporul
j’ I t,*,  , r

poporol nostril, aceasta pornind de 
Ia principiile luierna|lonillsmulul 
proletar. Sprijinul dumneavoastră to
vărășesc, comunist, revoluționar re
prezintă peiitru hoi oh Imbold ln 
lupta și activitatea ‘ pentru perioada 
viitoare.

No) acordării o deosebită prețuire 
relațiilor dintre popoarele eoreean șl 
român, In același ilmp, vă adresăm 
cele mal calde mulțumiri pentru 
sprijinul care ni-l' acordați. Am ve
nit in Românta

ivarășului Kiftț lr Sen de Unificare 
ișiilcă, independenți șl ; snvcrănH a

1 român sprijină,Intru iotul 
luptă pe circ o desfășoară 

aceasta f pornind !■ 
Intcrnaționallsimi

relațiilor dintre poposi
romăm In același timp, vă-adresăm 
cele mal calde .mulțumiri pentru 
sprijinul care ni-î' acordați. Am ve
nit In Ronrinls .pentru a avea con
vorbiri cu reprezentanții guvernului 
dumneavoastră in problemele colabo
rării dintre guvernele (Urilor noastre 
pe plan economic. Vizita pe care o 
facem noi alei nu reprezintă altceva 
decli o transpunere In pra-tlcă. țl nai 
am dori ca aceasta să fie la un nivel 
cit mal inall. a indicațiilor pe care 
iii Ie-a dai, stimatul nnslru I tovarăș 
Kite Ir Sen, preftum, și «lumneavoas- 
iră, tovarășe Nlcolae: Ccaiișescu/ In 
direcția. Inlfirlrii colaborării noastre 
pe plan economie. Eu sini ferm con
vins că acUvlfatca care, o dneem In 
prezent.se va techrtaL'cu itecCts șl Iți 
va aduce contribuția Ia întărirea ge
nerală a relațiilor de colaborare șl 
prielehle dintre țările fioasțre, 3

Mnlțuinlndb-vă Iiieă i> dată; tova
rășe Nlcolae Ueaișescu; ți iiunineă- 
voaslră, tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer, precum și celorlalți tovarăși 
'13 * tx 1 —2Sl.il £2.—■—t» —: j - At fi? — i t .3 - «-ă rdl XYr G. J-A tMaurer, precum tjl Celorlalți tovarăși 
din conducerea de parlld șl de 8Utt 
a Roniânld, vreau să ridic acest pa
har pentru Întărirea nrlctcnlel și co
laborării dintre . partidele noastre, 
pentru întărirea colaborării dintre ță
rile noastre,

în sănătatea, dunmcavoa.*tiră,. sti
mate tovarăș e Ceauș eseu .

In sănătatea dumneavoastră, sfl- 
male tovarășe Mâurer,

In sănătatea dumneavoastră, stimați 
tovarăși români,

- . . - -

urioț comisii permanente file Mării
Adunări Naționale, cadre din condti- 

aîe administrației de stat ,61 obștești.

Adunări Naționale, cadre din condu
cerea -unor ministere, șl âlld ,’drgâhe 
ale administrației de stat șl obștești. , 

.precum și KpccltdteU In dotntailul 
. proiecției munciL

Pe baza , constatărilor rezultate 
dlh analiză șl Ini, urata dctZbalerlibr. 

,Comisia pentru . să nătate,, muncă și 
âSîgurfirl Eociule a "MarlF Aduîiim* 
•SMX -

______________ nălățirca activității, in domeniul pro- 
UntuâU Gftner ' lecției .TftUndL ; Raportul comisiei,r

sole, vn fi înaintat Consiliului dc 
Stal.

«ă.’

Cu prilejul Zilei armatei populare bulgare
Cu prilejul Zilei armatei populare 

bulgaro, general de -Armată I6n Ioni- 
ță. ministrul forțelor armato filo Re
publicii ,Socialisto RomAnia,; a trimis 
o telegramă de felicitare generalului 
de armata. Dbbrl DjffioV, Wnlstrill 

firii populare n R. P. Bulgaria, 
i același ifrllcl; la ■ .Casa Cen- 
'Î1 "ciro“'au participat 'genețidl.

1, maljtrl 'militari rt. subofițeri

Cp același prilcl; la CasaCen- 
tealtTto Armatei a fiVut loc 0 -adu
nară* lâ ’rare au participat getwmil. 
ofițeri, maiștri militari si. subofițeri 
din ghfhlzbanh Bucurcsll. Despre 
Însemnătatea evenimentului a vorbit 
colonelul Nedko Dlinllrov. nth’At 
militar aera șl naval hl Republicii 
Populare Bulgaria Ia • BuCitreștl. •

-----------M. .... .............s„

PârtlcipiteUi ta âdunitae fiu Vtzio- 
•nâl apoi un film arttallc Șl o folo- 
răxptzițlp înfâțfelnd aspecte -din 

viața șl aclivllfiteâ militarilor nții- 
1 gar!.
' . Do oScmenea, MațatUl militar heito 
; șl naval ,ai R. P. Dulgarin ă. avUt 
. o Intllnlre cu cadre ji ostațl dlnlr-o 
unitate militară română.
..„Vineri,du.pă-amiază. cplonelul.Ned-

in saioanelo nmba-

încheierea vizitei delegației 
militare franceze

a ■ ■ : ■ ■
îlegațln militară fran- 

_____ J de ■ generalul de ar
mată aeriană Franțols Maurin, șeful 

,^2,. _ .nalelor, a fast 
primită de gențralpl deSarthață îon 
Ionita, ministrul Forțelor Armate 
nle Republicii Socteilsle România. 
La convorbiri; care, s-fiii desfășurat 
Intr-o atmosferă ăordlnlă, a pârli-, 

. glpal uenerfiluI-cbloncUlQ'n/.'Ghcor- 
ghe', ^prlm-âdjimctt'âr’Tmlnlsteiilm

Lcvasshur. ambasadorul Republicii 
Frâhceze' te București.. i ' "

In cursul ârelelași țlje, oaspeții 
au vizitat o unitate mecanizata, A- 
cademla militară și cartierul Drumul. 
Taberei:-'-o'

★. . .■ , "■ / » . .. ■ 
Delegația militară n Republicii 

Francezi?, -cftediixă dd: genteiralul de 
armată aeriană Franțols Maurin, 
șeful Statului ’ -major al armatelor, 
cobe 6 făcut o vlilta oficiate tartara 
fibăslrâ, a părSâlt vlherljscaria ' Ca- 

, pjtaln. . , j j « r ,
l.n plecare, pe aeroportul1 Olopehl, .

Mspețli au foit salUtăți ila genâ- p 
HilUl-coloheîVioh Gheorghe, . prim- ii 
adjunct ăl minls&iiiiR Forphof'i ‘ Ar
mate șl șef al Marelui Stal Major, do , 

•generali șl ofițeri,feUperiorl. ,
Erau de fn’.â Francis Levtiassuh, a 

ambasadorul! Republicii Franceze la 
“ Bucurfati; locotâhetlli&lohcliLlJjean X 
. SUdreștefU atnjat; militar aeio șl na

val,-preCum'al memhrl .ol .ăfnbăHădei. iî 
'. ' : ....... : . . . " :

, ' » > (Agerpres)
, , j 5
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Vineri, deli
«xsză, condusă

Statului major al "armai

vorbitori ou subliniat faptul că, ta 
afara dezbaterii unor probleme pro- 
feslortale concrete, de interes comun, 
reuniunea do ta București a consti- 
uiil un. prilej propice de Ințihilre a 

dicaio“ de”diferite mfteeri și' orieii- unor reprezentanți .al șincllrateter dta 
litri din 17 țări eUrtpehA • ' molnlurgle ®1 construcții, dc mașini

In curau’ celor trei zM de ifezba- din EuTopa. hi vederea unei ntai bune 
teri fructuoase, pârticipimV.1 la rfi- 
uniune au efectuat Un Ulii Schlfiib de 
opinii și experiență in problemele le
gate ele 'Clăslfleffiffea, gpsclfillznrea. În
cadrarea șl promovarea oamenilor 
muncii din metalurgie șl construcții 
de mașini. Cu acest prilej, numeroși

Vineri B-hU Încheiat la București 
lucrările reuniunii curdpeho a sindi
catelor din meialumta șl Construcții 
de niașlnl. Ia caro au participat re
prezentanți ai 23 de organizații șltț-

Vlnerl seara s-n Înapoiat In Cff- 
■ pilulă, venind de In Budapesta, de
legația condusă’ do tovarășul Iosif 
Bune,, membru’ ' supleant' al Comi
tetului Executiv, secretar al G.C. fii 
P.C.R., președintele părții. române 
In Comisia mlStfi guvernamentală 
ramâRoungară tic colaborare|tecbno- 
mică, caro a participat la lucrările 
celei de-a X-a sesiuni jubiliare, alo 
acestei comisii.
ta sosire, pe aeroportul Otopeni, 

delegația n fost salutată de tovară
șul Ion Dlncă, secretar al C.C. fii 
P.C.R.

A fost prezent DOniokM VeknS, 
Însărcinat cu afaceri ad. ai R-P. Un
gare la București.

La plecarea din Budapesta, pe 
aeroportul Ferihegyl, au fost do față 
Peter Valyl, vicepreședinte al Con
siliului dc Miniștri al R<P. Ungare, 
președintele părții ungnre In Co
misia mixtă guvernamentală ro- 
măno-ungară de colaborare econo
mică.’precum și loan Cotoț, ambasa
dorul României la Budapesta.

*
Vineri dimineață a părăsit Capi

tala, pierind spre patrie, delegațln de 
activiști ai Partidului Comunist din 
Cehoslovacia condusă de , EranUsrit 
Hrnzdlni. adjunct de șot de secție la 
C.C. al P.O. din Cehoslovacia,, care, 
la invitația C.C. nl P.C.R., a făcut 
o vizita In schimb de‘experiență In 
țara noastră.. La plecare, pe aeropor
tul Otopeni, delegația a fost saluta

PL SECRETARU1 GENERAL Al MINISTERULUI 
AFACERILOR TOE Al AUSTRIEI■ ' < . .■ , ■ , , , . . » . .

Austriei a avut, în zilele de 21 șl 22 
ftptetabrie a.C„ cohvorbîH cil Veislle 
Gliga, adjunct al nilnlslruIUi alace- 
rilor ex Write. ■■ ■ 1 - • '

Cu acest prilej s-a 'efectuat un 
schimb dc păreri ln legătură cu e- 
voltițla relațiilor biinlerale. J precum 
și asupra Unor aspecte nte''sițuaUcl 
internaționale actuale; îndeosebi cu 
privire la conferința, pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

La primire și convorbiri nu parti
cipat \V, MagrUlsch, ministru pleni
potențiar, șeful direcției Europa de 
esl șl Orientul Apropiat din Minis
tere; Afacerilor Externe al Austriei, 
Rudolf Uogner, insArcinalul cu afa
ceri n.l. ăl Austriei la București, pre- 

nta.
■...... 1

Președintele .CoiuslliUlul dh Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion ! 

jGheorgh® Maurer, o primit vineri! 
.dUpă-ămlozâ, la ’PaJâlUl Coffitlîluiui 
-de Miniștri, ipe ăecreiâraU genera! nl 
Ministerului Atateriior Externe al 
Austriei, dr. Waiter Vrodak.

- La- primire; care s-a desfășurat ,!n- 
tr-o atmosferă de cordialitate-, a par
ticipat Vaslle Gliga, adjunct ol mi
nistrului afacerilor.externe. < ,

■ *
ScCrelăriii general ol îflrilslertiîd! 

Atâcefllof Extfis-no ai Austriei, dr. 
Walter Wddak; care se află ln țara 
ftoăulră ln invitația Mlnlâlenjiui A- 
facerllof . Externe, .n fost primit vi
neri dș Corndiu Mănescu, ministrul 
af&cerîlor externe. ■

Secretarul general al M.A.E. al

‘Waller ÂVddaki care se află In țara

I

l
ațicl 

_ _________ ii cu 
ite. pentru secu
ii Europa.

au parii- 
11 nistru pleni- 
lei Europa de 
al din Minis-

Delegația economică condusă
1 -I - . ; ........ î

de tovarășul Manea Mănescu
s-a înapoiat în Capitală

Dalegnțta .eoonomJcfi condusă de , 
tovarășul Manea Măneacu; președin
tele CoiwUlu'lui Economic, core a Jtă- 
cit o vizita In Belgia și Luxemburg 
in Invitația guvernelor acestor . țfiri, 

laxă, Țn |
..ra'î-ț’ J

țlQdf de ntașlnl.șl CoiVs’amihStah- 
filuj adjunct al ministrului Comerțu
lui exterior. , j„,..lui exterior. , , .,.,,j......

■ La fcbsire, pe aeroportul Oiopeni. 
delegația a fost salutata de tovărășii 
Emil Drăgăncjscu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ‘Fiorian Dă- 
nMache. ministrul transporturilor șl 
telw.omilhlcațillor, NicMaă EcobeseU, 
fiiljuncttei ’fnlftlstrtiliil âfâbfifilpr ex
terne, aiți corxluc.’ilori do Instituții 
centrală. A fost de față Lîhnbl do 
Mey, lnS.tircihat«l cu âtacOfl aâ-ihlfi- 
Hm al Itelglel Ih fâuctirWȚ ,

INCIWBRBA VIZITEI ÎN LWffllBDllG
laterale dintre ccie două țări și po
sibilitățile de dezvoltare a acestora. 

In aceeași zi, • Mfiftea MăneSCd, 
însoțit de ambasadorul Rontanlei ta 
Lukrânburgi Alexandru lAzăreann. a 
făcut b vizită iul Gaston Thorn, mi
nistrul • luxembufghnz al afacerilor 
externe șl al enhwrtuh.il exterior.

Șcara, Gaston Thom n oferit 
Uh dlhfi’u In bhoarca delegnllel 
româhft. •
i 1 -5-E '(■; rtv

ta Invitația guvernelor acestor , țări, 
B-a înapoiat, vineri după amiază, !:i 
Gapitâlâg
î Din delegație au tăcut parte tova
rășii Mihall Florcscu, ministrul in- , 
dustrlpl chimice, Vaaiio Voloșenluc, 
.președintele Consiliului de adminis
trație al Băncii romfiYtc de comerț 
exterior. Cornel Mîhulecen, adjunct 
el ni'.ni’triilu!a Intiuririol cenrirue-

. f-
„ ; \ i i

LUXEMBURG 22 (Ăgerpres) -r 
tn cursul zilei de Joi, Manea Mânca? 
cu, p-eșȘtllntele” Consiliului Econo
mic al (Repliblicii; Socialiste Româ
niți, șeful delegației economice româ
ne, care efectuează o vizliâ fn Marote 

■ Ducat al LuăSmbUfgUlUJ; fi evul o1 
întrevedere fiu Pietre Worn ar, pre- 
șediiiteie guvernului luxemburghez 1 
și ministru do finanțe.

în cursul couvorblrilor nu fost a-
bordate probleme ale rotațiilor bl-

—— < — ■ ■— —

Vizite ale directorului general al UNESCO,
•:. .-.z. ■ .b'iv

7

n L.J
B a.?:su-n r.h' .3 —«naiccitu/.'.

Rem)'. itawțlt de [ hilnISL-bl
educației ți1 InVățămlntelui. Mlrcfia 
Malița. a făcut vineri dimineață o 

‘ Vizita la InhUlUldl poliiehiilc dta Ca- 
• pllnta. 1 - '■ IU*' ’ ■ ■ V

. Rectorul Institutului: politehnic. 
Radu Vbihea. â ihfălW oaspetelui 
fiȘpbclb • file dezvoltarii ăfiestel • insti
tuții de Invățămlnt șl ale madulte de 
coalizare a proiectului . P.N.U.D.- 

’ UNESCO’ privind mbtlernlzaren; pro
cesului de invățâfnlni. S-a pUbliplfit 
coiitrlbuțta Importantă ph efire a- 
oest proiect b aduce1 ta îmbunătă
țirea sltidrului și.Pract'ell, nu ntinifLl 
n studehțilOȚ. hiiilânl,d șl n’color, Vp- 
nl|î dlri .Unele tari .te curs da dezvol
tare. Exprirrilndu-șl sâtlsfâcțta ponlrti 
taoddl exenipiat in care se Inf&ptu- 

Je.?tc. proiectai P..K.U,D.-UNES(?O, 
'Rene Mah™ a;relevat sprijinul dbo- 
seblț pe. cart I! acordă in acest Sens 
^tA°fost vSitâf’apoi Geblrid de căî- 
cu! ăl Instiluiutal, renllzjl In coblta- 

; rare. CU UNESCO.
:în‘ConUnuăre/RenS Malteu a avut 

, o intitelre cu membrii Comisiei nn- 
țlonâio a România! pentru UNESCO.

J.

lucrări do defrișare șl de camioane încărca 
fimertejare n terenuri- cu legume, fructe 
lor» !n tc^)ii3u~uâscu u» 
baraje șl hcuri de acu- 
mulatei de c__ _
eăi de acces, in crea
rea unui centru de 
mașini agricole #! mij
loace do trniMpfJrt.

Am pnreur-; terenu
rile Imensei grădini tio 
vegetale eo ®o !nlln-.io 
pe o lungime dc apfo- 
xlfnnllv 15 kilometri, 
împărțite, in funcție de 
calitatea solului, pe di-

Călătorul Care a Stră
bătui CU aftl In irrină 
cimpil le 'mănoase ale,. 
provinciei LaS VUIm, 
dominate dc , verdolfi 
crud al marilor plan
tații do trestie de za
hăr, ' și' fevlrifi fizJ pc 
aceste meleaguri este 
ImpreiloUnl de schi in» 
bările petrecute te pei
sajul agricol hi provm- 
(■leL.Yreslld de zahăr, 
deși h rămas dominan
ta riteplllOf viUafeno 
(aici funcționează 47 
clin cele 152 de fabrici 
de zahăr alb Cultei), nu 
'mâl reprezintă Un ele
ment de monoculliirfi 
UI provinciei. Alri nu 
prins vlhW In Ultimii 
nnl hUmefofise protec-
le de^ diversificare șl f(;rlte CullurL Toiul 
X^teterihd"^ P-«riâ,.amprenta unei 
Urmează ho propuhem 
teă stăruim ceVa mal 
pe larg -asuprii cordo
nului horticol ăire a 
luM ființă in Jtetei o- 
tașblul Saiita Ciorii, 
capitală provinciei, ln- 
repind dill nnUi 1M1I, șl 
core erifi euâosC’ " '
limbajul local 
mintale de 
Vaite ilel Yfibd1'. .

Tovorășii de te co
mitelui prbVlital'al do 

. țiarild , eu caro. ain 
stat de vorbă, ne-nu 
explicai, că Scopul 
principal al fitestel 
liicrări fate dc fi fi- 
orovizioita cu legume,

insltulrea de zarzavaturi pentru a- 
._E .I, ...a- provlzldnrirea marelui 

j drumdrl șl oraș cure nuntară In 
prezent 154) MO de lo
cuitori;

Dăr Valle del YaIul 
s-a convertit nu numai 
Intr-o linfihaă grădină, 
ci și Inlr-iiri inare șan
tier de coiMtriJctil. 

■Plnă ăCUlfi s-au reaii- 
ttat" dolifl ’ baraje cu 
lacuri de acumulare 
nvind b câpacilfite de 
12 milioane metri cub! 
tic fipti-, caro aaigură 
din beLșug irigarea În
tregii suprafețe culti
vate,, circa 20-do kilo
metri de drumuri, In
tre care două tronsoa
ne de legăiură cu șo
seaua naționala, eo de 
case individuale din 
prefabricata, care con- 
ctllule nucleul noului 
ant-model Valle del’ 
YabU, o școală sccun- 
darfi-iniernăt cil o ?a-

CORESPONDENȚA 
DIN HAVANA

ire eslS cunoscut In 
J sub 
..planul

.. irtă; amprenta unei 
cbncep'tU moderne pri
vind folosirea intensi
vă a Solului, n unei of- 
gniilzărl Superioare. a 
produci le!, a tolo.țlrli 
cU prtrapere a taljloii- -j-.--.-r;
celor mccfinlzate șl a paritate de MO do 
slsieniclor de Irigații., locuri, precum și----

Aproximativ SCO de țea electrică. Șo e_ ... 
hectare sini cultivate construcție alto trei 
cu pătlăgele, <i®0 ilp școli Secundare tu ,h- 
liec’are —cil banfihb ti'rn.'i'.. preiîufti șl 
de bucătărie, SCO de dc locuințe munc

i pepeni și reții pentru membrii 
restul Ic- ralacilvuiUI.

Schimbările ltmoi- 
Wc dlh Vniio del 
Yabii, parte integrantă 
a operei de construcție 
socialistă din Cuba; in-

,i o re- 
Se află In

1 Ih- 
. Veri 

muncito-
hectare — cu 
dovlecel, Iar 
renului — cu ardei 
grași, casteaVeți, fusfi- 
to, salată, sfeclă.roșie, 
yuca old. Am aflat că, 
prin falOsihea pricepu- sodallfilfl din Cuba; ta
tă a rohdițlilor ellmci sefimnâ, penlrti oame- 

_lo mi.'- 
...... .__ , __ .. . . Io mal
tiirl, două și mari șl bogate, alun- 
’ “ ” gafefi ăccetei.și tondl- ,

tii tot înal buftfi tlfi 
muncă șl de ‘ "vtață,. 
aducerea școlii, cu lz- 
’voăJfele sălO de i'Ufnl- 
nă Șl știință, crllor pe 
lerenlil plnntațlilbr, ih- 
sefiniilă Ih liltlniă ln-

y{piuviauuu vu U ‘a rohdhiilor rilmcl seamhă, penlrti
fructe șl , tfifzava- trop Ieri ie ăl .a irigații- nil do pe acești 
tufl populația orașului lor, alei’ ae obțin, la ieaguri, recolte

..SSiHta Cliitfi șl indus- .unda cilii........................■ . • • -
.trla de^.cbhserve Cera chiar trei

--I a-1 
twethe- âalhfaCție___ __ _____ .

reali- eforturilor depuse dc 
colefelitaii do ifiUn- 
cllOfl îlgrlboil șl tnfj- 
eâfitaalorl. s-fi reu
șit obținerea lihbr rd- .. -----
raite băgate la toata, stanță progres și dvi- 
raiturllc. De fild, pro- llZăUA 
clzău fii, fileacă zilnic .........
Spre Sântă Clara zeci Victor STAMATE

-.jcaLnui vjura inaus- uncie ______   ,_
trlâ dc Jce a chlai4 U-ci recolte p-e
luat ființă nici. El nh._ NI s-n relatat cu 
ntj-att Spds, de userhe- fiallsfarile că, In uTirifi 
nea, că penirii 
zarea acestei fniifl bazo 
horticole, cârti cuprin
de In prezent 0 subrâ- 
față do circa 4 000 de 
hectare, hU. fost n<:ce- 
saro importante inves
tiții, mntoriăilznte In 
execiitarea uiiOr ample

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru transporturi 

r-.-MV ;J 'i,'. .. ' 'Unqj .
MOSGOVA.»23’fxTAgcrpres)J -aJrlal'/a portamni afietenthnh mărfurilor, eacemiț 

MB^va\oJHVBFlifc-'a «B-a ț)edlftțA',sP ,-î fudnobiocturcomrt-țuluT 
Comisiei rHîrfrmrienle n C.AE.E jien- tarilor‘menlbre ale C.A. 
Ini transporluri. Ii ședință &u parti
cipat delegații conduse do miniștrii și 
conducătorii depărtamentMor ele trona- ’, 
pbflUri mnrllinie și fluviale din’ Bul- . 
gârla-, Celibsloyâcla, Cuba, Ii. D. Ger- 
tnailâ; Mongolia, pbiohlâț Roniânlă, 
Ungaria Ji U.R.E.S. în conformitate 
rti acordul dlhlre C.A.E.R și guver
nul RB.F.L, ih ședința ti participai 0 
delegație fi Republicii Socialiste Fe- 
derâuve lugoilnvifi,

Coihisla ă Uxfiminat probleme refe- • 
ritoara la InfBptUlrefi tufișurilor ih 

' domeniul transportului maritim și 
fluvial’, prevăzute de Programul com- . 
plex al adlricirll și perfecționării în 
continuare n colaborfiril și dezvoltfi- 
ril integrării economice socialiste n 
tarilor hleinbre file C<A.E.R.,

Comlsin a adoptat recomandări re
feritoare la „Condițiile generale 
ocorilfiro a lonfijultti iftarîtlm șl dc 
IneăfbâliHT rare foe obiraiill comer
țului, exterior ai .țârilor membre ale 
G.A.E.lt“ și modul de Încheiere fi 
protocoalelor anuale In această pro
blemă. Documentelb ' respective Vor 

■conțrlbul ln asigurarea unul train-
.3 "~‘iu ■ ir?v ■ r „r-;.

."oh .1
• rkrni

ft ii f

1 iCvb .-i'll-
» ’uluiri’-?-

_____
care a avut loc , 

au fost abordâtb

J

laneiL.
, fen-țniblcrf^ e
In cadrul discuției 
cu aceasta ocazie 
probleme privind ^cooperarea dint.-e 
România și UNEȘC.O In domeniul 
lnvățârnlntulul). șlltațnî ți Culturii. 
S-nu discutat, de asemenea; princi
palele probleme ale viitoarei sesiuni 
UNESCO din această toamnă, pre
cum ș! proiectele de cooperare nle 
țării noastre cu această organizație 
Inlcrnâționalăk

*'
Dupfi-amlnză, Rerte Maheu a .făcut 

o vizita la Muzeul de istorie ni Re
publicii Sorialiste România. ■

(Agerpres) .

LOTO
Numerele extrase la lfngcrca 

din 22 septembrie 1972
Fond general de ’premii : I 038 70S) 

lei, din care 13S 059 lei report.
EXTRAGEREA 11 89 Să 74 38 29 1 

81 .19 21.
EXTRAGEREA A II-A : 0

11 71 28 5.

•tSPORT «SPORT « SPORT ® SpORTt« SPORT

ranoașterl șl înțelegeri reciprocă. S-a 
evidențiat, totodată, faptul că estetă 
foarte multe probleme ramii’ne nle 
t,indicatelor șl oamenilor înUrtdi. In
diferent de sistemul social-politic 
unde-și. desfășoară activitatea..

ta de Ion Catrteescu; adjunct de șef 
de secție ta C.& ăl P.C.H., de uctl- 
vlșil > de partid.
, Au fost de față reprezentanți ' ăi 
Ambasadei RS. Cehoslovace la 
București.

★
Pentru a veni ln sprijinul popu

lației dlh Bangiâdesh; care a avut 
de suferit do pe-urma unor calami
tăți naturale. Societatea de Cruțe 
Roșie a Republicii Socialiste Româ
nia fi trimis Crucii Ro«H din această 

’țară w'i ajutor eotapuă dta medica
mente, alimente, îmbrăcăminte șl 
paturi. Un ajutor consUhd ln medi
camente și corturi a fost trimis șl 
Crucii Roșii din Filipine pentru a fi 
distribuit populației ‘Slhîslîfite. en 
urmare a inundațiilor care au avut 
loc in această țară.

Cu prilejui apropiatei sărbători 
naționale a Republici! Cipru, Institu
tul român jwnlru relațiile culturale 
eu străinătatea a organizat Vineri’ ih 
Capitală o scară cultuftUA.

Au particijjat Ctetav LiVczear.n, 
vicepreședinte Bl Uft.CS., repre-' 
zăntanțl Ui Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultura și artă, 
ziariști, un numeros public.

Cu acest prilej, Anghol Paraschlv, 
redactor-șef adjunct M ziarului 
,.Sdntela“, a împărtășit impresiile 
dintr-o călătorie făcuta ln Cipru. 
Asistenta a urmărit apoi o proiecție 
de filme documentaro cipriote.' 

’(Ăgerpres)

'i
ASTÂZT Șl MÎ1NE, LA CONSTANȚA

riunghiularul atletic
i-Suedia S România

Stadionul ide pe malul mării,-găz- cordmhftul mondial 1b disc,
duifale slmbâla șl tlutnlnteâ tri- zttl Rlcky 
unghrulăfgr —->^«n -) 
Suedia-Boi 
și te Di ~

: Finlanda— 
_____  ____________ Hltealbitee)!'! 
și R; Di Germană— I’tolbala—Romăfila 
Udnlofl ?i ijuhtotire).

Eveniment spOHIV nșieptal cil viu : 
’interes, SrlUîiJthrutaful Finlanda—Sue- 6 
din—Romania sâ situează! Ih atenția

■ spectallșlllor din Europa prin prezen- ■■ 
ță ia startul întrecerilor n unor allețl - 
scandinavi j care au participat Cu 
succes ia Jocurile Olimpice de Ia ’i 
MOhchen. Din rindul dor femarciim 
prezența lu! Lasse . Vjfeh, - dublu 
Campion olimpic ln țgo®^Iă1.d6’:5 WK)!‘ 
m-șl lOUtratoi plat, compatriotul Său1 
Pekka Vasala, de nierhenea cam
pion olimpic (Ifi 1580 m plat), re-
 '.J 1  . < . '■

l

-h#'1 '5‘
A început 

A zecea balcaniadă 
de baschet feminin
In mprlerna sală a spOrlilrîlftr 

din Iași, ieri dupâ-amlază a 
Începui ediția a 10-a jubiliară a 
halc.'ihlcdel feminine de baschet 
în primuT joc. selecționată A & 
Românie! fi învins cu scorul do 
81—73 (43—31) fechjpa «scundă o 
țârii. A urmat apoi medul din
tre reprezentativele Bulgarie! 
șl Iugoslaviei. Baschetbalistele 
bulgare nu- terminat invlngfi- 

ecorul do 74—07

țârii A iirmaV hi

■

____ _ __ suede
zul Htcgy Bruch, medaliat ftl bronz 

• la J.O. ele. Dlfi echipele României 
1 faC parte rtrtteoinpibariele ollnip!- 
co Va’nrta BufahU și Argeblitia Me-5 
nls, Reaita, Silfii, Conielin Popescu, 
Vioric-.i 'VlscbpbteanU, ■Vaientir.n 
Clbltan'r Carol Coțbu, . Gh. Zamfi- 
re.teu, Giicorgho CtSffih, Șerban Ioan

, și alții/, - . ’ ■ •
Cu 20 ore Inalnleâ lâcepcrll con- 

cufiulUi; ieri lă finilfizu se aflau la 
Constanta toți cel pește 4-tfl sportivi 

: caro vor lua starțtd.
îrt tabăra sportivilor noștri de lâ 

hotelul „Pare“ am ayul ieri o discu
ție de anticlixiție ffluoru talrecerllbr 
cti- antrenorii federali Gheprăhfi 

. Zlmbreștconu (seniori) ți Nlcolae Mă-’ 
’ rflșescu (juniori). Se» cohlefiză, ta 

condiții normale de concurs, )50 re
zultatele bune, pe care le pot obține 

‘ Argentina Mehls, Valeria Bufan'J, 
.Ileana. Sllai (aceasta din Urmă Vn 
concura pentru, prima dnlă ta acest 
sezon șl la -1 MO m). Ln .băieți se 

, conoiderfi că iuptu va li foarte slrta- 
să. ta'lunglmo și la Înălțime, ln 110 ta 
garduri. Nordicii,.îndeosebi îlnlandăr 
zii, vor domina categoric Întrecere,i 

, st i'dOfilnr, - ,
In ceea ce privește’ Ctemgwtlțla ju-

1 niorllbr,' favorita — echipa R. D. 
Germane ; prin 'perfijrmnnțelc ce le 
deține, ea este considerata cea :mii 
bună din lume, urmată‘fiind de .cea 

,Ș a Poloniei. Juniorii noștri au Insă 
1 posibilitatea In 'această confruntări?, 

devenita tradițională, să se autode- 
.. pățească șl să. realizeze noi recorduri' 

naționale ln ciocan, prăjină, I &M m, 
„ greutate,,atiilțA

Radu’APOSTOL 
corespondenlul „Scînleii'

j FOTBAL

j Astăzi î Rapid — Steaua

reții șl lâ Brașov se dispută 
dfiuă din meciurile Utâpel a 
IV-a 1 Rapid — Steaua (de ta 
orii 18,30. pe Stadionul „23 Au- 
lîJâl") șl Steagul rații — U-.T;A 
Motivul iJevahsăril cu o r.l este 
legal de faptul că miercuri rrt- 

IpIdWll susțin in Suedia partida 
retur cu Landsktoha Bovs <1n 
„Cupa Gupelor-), tar U.T.A. 
joacă, de asraieUefi, In depla
sare (tot In, Suedia) al doilea 

l med cu I-.F.K Nofrkdplhg peh- 
1 teu „Cupă UJ&F.AI”.
1 Celelalte .șalte partide filo elâ- 
i țtel ăb dispută ffilinbi astfel: 

Sportul ‘.tudenieve — Dlniuno 
1 (de ,la offi 11, jte i’adîoliul R6- 

. i publteU). S. C. Batău :«t- UniVer-
1 Si taica Craiova, C.F.IL Cluj 
i I’elrolui, Jiul Petroșani 
■ C.S.M. Reșița, F. c. Argeș 
1 Farul. A. S, A. Tjf. Mureș 

Universitatea Cluj,

1

I

ȘAH. Olimpiada 
? de la Skoplje

• ROMÂNiA - S.U.A, 2—2
A 30-a cdițlti h Olimpiadei mai- 

euline de șah fi continuat la Skoplje 
cu Inlllnlrlle «elel de-n treia run
de. Derbiul grupa! fi 8-a. disputat 
între echipele ROmlnfe! șl S.U.A., 
s-fi Încheiat Ifi egalitate : 2—2. In 
toate cele pntru partide (Gheorghiu— 
Kavalok,, Clociltea^-Byrhe,' Ohlțek- 
cu—BeitW și Ungurcanu—Bisguier) 
a .fost consemnată remiză. Alic re
zultate din nceastfi grupă t Filîplne2— 
Insulele Virgine 5—0 : Tunislar- 
Insulele Faroe 3—1 ; Austria—Irtin 
1,5—0,5 (2). In clasamentul grupei 
conduce Elliplne cu 10 puncte, ur
mată da România — 8,5 puncte (1), 
S.U.A. — 8 puncte, Austria 
pUfictc (2) ele. 1

-r. , ț. «JÂLÎ
mărfwiloE^

r exterior (■Pfi’? 
C.A.E.TL • ! .-

A avut 10c un schimb do păreri ln 
legătură cu activitatea Conferinței 
organizațiilor do navlosire șl de 
transporturi navale alo țărilor membre 
ale C.A.KR . precum și in legătură cu 
dezvoltarea liniilor regulate și per
fecționarea formelor de organizare a 
trans portul ui maritim ta cad rid 
transportului maritim talemnțlonpl-

Comisia fi examinat recomandări

transporturi navale ale țârilor membre 
ale C/A.E.R., precum și in legăturii ai 
dezvoltarea liniilor regulate șl per
fecționarea formelor do organizare o 
transportului maritim ta cadnd 
transportului maritim Inlemnțlonal. 

c ...........................
îndreptate epre deșvoltaren transpar;- 
turllor dfi mărfuri internaționale pe 
Dunăre, precum șl pentru Imbunăul' 
țlren formelor șl metodelor, dc fur 
ționsre a porturilor, flotei, fluviale 
a altor instituții legata dc transporl 
do mărfuri pe Dunăre.; I

în toate problemele examinate au 
fost adoptate recomandări corespun
zătoare n căror realizare va contri
bui lâ perfecționarea continuă n cola- 
borătii In domeniul transporturilor 
navale ale țărilor membre file
C.A.E.R. și R.S.F.I. '

Ședința comisiei s-a desfășurat șlh 
spiritul Înțelegerii reciproce deplină, 
prieteniei șl colaborfu-11 frățești. , 

■ra: eo R;".;!;T '"

»■

Plenara C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii

fiRAZZĂvtlXE 2a (Agcrpbtâj. 
sub conducri-ftă preșeaisițaiul itepu 
biicil . Popteri-e congo. Marin! 
N’Gouibi, la Brilzzavillo s-a deschi 
0 plenară n C.C. ăl Partidului Con 
gofez al Mu li cil. consacrat?

Mariah 
deschis 
 jn- 

dă exam!-

(Urmare din pag; O maniieală 
dini, ihd 
strucloare de mașini 
din țara noasțr'fi va

1 prilejui 
de a expune o serie 
de produsb noi,' Ihciuf 
siv unele mașini șl B- 
gregale aliate In cUfs 
de asimilare in” fabri- 
chțlâ. Este Vorba de 
turbina de 330 MW, 
introdusă în fabricație 
lu Uzina de mașini 
grele* din București, 
ac motoarele electrice 
și de cela cu combus
tie Lniemfi. realizare la 
Reșița, de «truhguHio _______ _ . ___
automate SARO-25 și . noi tranzacții comer- 
SARO-42, de 3lrungu- ' ’ 
rile paralele și tip Ca
rusel eu comandă acc- 
vențlbnală, de agrega
te mullloX, du alte și 
aile produse. Pe scurt, 
WulațUe ce vor Ii 
pi-eiitehinte de țara 
noastră privesc in- 
treflâa orie de produ
se din profilul Urgu- 
lul, de la piesele tnl- 
croscdplcu ale electro
nicii, plnă la mfirl a- 
ta't’gaie șl instalații.

.tndustrlfile.
Tlrgul va .eviden

ția, o dată te plus,

nlca, producția de 
mfiținl-uhelte. Un nu- — 
măr de 3i - do. Intre- avea din nou 
prinderi de comerț 
exterior din țara 
n&aslră vor expune 
ne o gupratalâ dc 
® COO ntp — adică j>e 
JUmfftate dlft supnifa- 
ța totală de care dis
pune complexul ekpo- 
zlțtonal dlh • Piața 
Sfiintell " ÎMI® «lh- 
tre cele moi valoroase 
categorii de jHCduSe 
românești, fabricate ln. 
unități conslructoaru 
de mașini din subra- 
mtlrile • amintite. Di
verse UpuH do ma- 
șinl-ufifelte și agregate 
de prelucrare a me
talelor ; prerir.se de 
mecanică fina si, op
tică ; eparhie șl acce
sorii pentru sUdură ț 
produse electrotehni
ce șl oicctronlce, ma
șini de forță șl echi
pament energetic, in
clusiv echipament des
tinat energeticii nu
cleare ; agregate side
rurgice — iată numai 
clfeVB spicuiri dlh bo
gata șl valoroasa găină 
sortimentală de pro
duse âle 1 Industriei 
iwaslre cbhstructoiire 
de mașini, care vor fl 
expuse iu tlrgul dlh 
acest an. încadrată In

, ritmul rapid de în
noire și diversificare 
n producției, care se

nale. 
menii t 
unii din

. ... ...UI șl osti
lii tie nlaceri ,™ 

țări avansate 
cl!n punct de Vedete 
h'.dta-.'.rtal — vor a- 
vea ' astfel posiblllta- 

8 f» 78 . E'S . 1 «nSiil ln ' CfJik
Indus trial

. '■..-1-“ ___. ____________
tea să cUh&aScâ ,.i>c 
viu', cum se 'spune, 
cele mal seprezenuul- 
ve realizări nle indus
triei românești -con
structoare de mașini. 
Pc Ungă faptul că' va 
fi un tnijloc eficient 
da cunoaștere recioro- 
câ a posibilităților — 
lirgul va reprezenta 
un teren fertil pentru 
perfectarea unor

etala.. Cu siguranță că 
voiumul acestora va 
depăși cu mult pe chl 
consemnat ta 
«jdHia a tirguiuj.

Internațional Bucta
puternic. .......
mondial, rcallzilrlla 
Industriei României 
socialisto și, ih ace
lași llihp.
VMl — prin partici
parea’. InUinlrlie șl 
d'alogurlle fructuoase 
dintre specialiștii, teh- 

_ ....... .......... .. nlcîeni! și ' reprezen-
eapncltatea de export tanțll firmelor de co- 
a industriei românești nwrț exterior de la noi 

și da peste hotare — 
ca un factor de slinau- 
Jare a schimburilor de 
valori materiale șl a 
colaborării economice 
șl lehnico-șiltaUflce 
internatioafile.

prima
Este cert cî Tirgul 

Internațional — Bucu- 
l restI va afirma mai 
puternic. pe ’plan

să va do-

In ramuri dintre cele 
mal moderne, posibili
tățile tot mu! muri 
de participare la In
tensificarea schimbu
rilor și colaborării e- 
conomlco talernațio-

prezent.se
%25e2%2580%25942Sl.il
enhwrtuh.il
prerir.se


presa

LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂRII GENERALE

tasffim pg rtB fe a a piHri 
kiaoi ifbM creiere roiiriul o. 11 

in Aa internaUonalâ
’ : .. * ■. • ’ 1-
NEty YORK 22 Corespondentul nostru, C. Alexandroale, fcans- 

mLe: Comitetul general al O.N.U., căruia 11 revlno sarcina deflnlUvă- 
> repartizării pe comitete a punctelor ordinii de zi a sesiunii, a 

hoîârit pină In prezent Înscrierea a Dl de probleme pe agenda celei de-a 
se .află șl cel Inițiat de România 

șl cooperarea între toate' nallu- 
de drept Internațional în relațiile din-

E

notarii pină In prezent Înscrierea a Dl 1
27-a sesiuni a O.N.U. Printre acestea „„ uu
vlzlncl „creșterea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii și 
securliății Internationale, in dezvoltarea r' „
nile șl in promovarea normelor 
tre state".

© Intervenția reprezen
tantului român

Comitetul a adoptat ln unanimitate
Înscrierea punctului românesc pe a- 
genda sesiunii, după ce primul nd-

ÎN URMA VOTULUI

DIN BUNDESTAG

R.F.G. LA 19 NOIEMBRIE
CORESPONDENȚA DIN BONN

Vineri, Bundestagul vest-german 
s-a Întrunit ln ședință plenară pen
tru a-șl exprima votul asupra mo
țiunii de Încredere ridicate miercuri 
de cancelarul Willy Brandt Așa cum ■ 
se știe, șeful guvernului de la Bona 
a recurs la această procedură con
stituțională cu Intenția clar exprima
tă do a se da cale liberă alegerilor 
anticipate. Pentru a asigura respin
gerea moțiunii — șl in consecință 
pentru a se,putea proceda la dizol
varea parlamentului — membrii coa
liției .guvernamentale au hotărit să 
nu participe la vot Astfel, ra
țiuni de ordin tactic nu dus, la ^ri
ma vedere, la o situație paradoxală, 
fără precedent : reprezentanții , gu
vernamentali s-au abținut ln a-șl ex
prima Încrederea ln propriul... cabi
net, numai prin acest artificiu fiind 
posibil să eo ajungă la noi alegeri. 
Rezultatul a fost cel ontecalculat f 

lore nu a Întrunit 
"neefeșaj. Cu" ”urr 
sftral "a propus

moțiunea do incr. 
numărul de ygțu 
mare, cancelarul__ ___ _
președintd’ul R.F.G. dizolvarea Bun- 
dastaguluL Declarația lui Gustav 
Heinemann în acest sens a survenit 
în cursul scrU. Pasul următor l-a 
constituit decretarea alegerilor gene
rale pentru 1D noiembrie.

De ce au devenit necesare alege
rile antlcipale, care au fost factorii 
de ordin politic care au condus la 
această decizie 7 Un bilanț orlclt de 
sumar 
coaliția P.S.D./P.L.D. In cei trei ani 
de guvernare arată ln mod incontes
tabil că guvernul Brandt—Scheel a 
făcut o serie do pași importanți ln 
politica externă, domeniul spre care 
și-a concentrat Îndeosebi atenția, pași 
apreclați de majoritatea populației 
vest-germane șl de opinia publică 
Internațională ca o contribuție po
zitivă la destindere.

De asemenea, ln domeniul politi
cii Interne guvernul a obținut 
unele succese greu de contestat, 
Inițiind o serie de reforme cu 
caracter social, care s-au bucu
rat de un larg asentiment din partea 
populației. Este adevărat, tot ce șl-a 

\ propus guvernul po plan intern nu 
a putut £1 realizat, o serie de pro
blema au rămas Încă deschise, mul
te din do constituind Insă o moște
nire din perioada guverndor ante
rioare, do coloratură ereștln-demo- 
crată.

Din păcate — șl ln aceasta se gă
sește explicația hotărirli cancelarului 
Willy Brandt de a cere alegeri anti- 
dpato — guvernul de coaliție P.S.D.— 
P.L.D. «-a văzut pus, la.un moment 
dat, in Imposibilitate da a acționa 
plrghlLlo parlamentare. Ca urnsare a 
trecerii cllorva deputațl al P.L.D. și 
P.SJJ. do partea opoziției, s-a ajuns 
ln situația ln care coaliția guverna
mentală nu mai dispunea ue majo
ritate, fapt cc nu-1 mai dădea posi
bilitatea adoptării unor, importante 
iHjtărîri inițiata de guvern. Fiind 
vorba — după cum sublinia cancela
rul Brandt — de o răstălmăcire a do
rinței alegătorilor, deoarece manda
tele respectivilor deputațl fuseseră 
obținute ln urma votului favorabil 
acordat P.S.D. și P.LD, guvernul a 
considerat necesar să consulte din 
nou electoratul. '

Analizlnd condițiile In care cance
larul a apelat la moțiunea de în
credere, ziarul „DEE ZKIT“ scria : 
„Fără indolaU, coaliția l'.S.D.—P.L.D. 
șl-a pierdut majoritatea intr-un mod 
ca iotul neobișnuit : nu datorită unei 
crize a coaRțlel, cl din cauza unor 
deputațl ce și-au schimbai aparte
nența de partid, lulnd cu el manda
tul îneredlnțal de alegători. Trecerea 
unor persoane La un alt partid nu- 
constituie însă un indiciu că alegă
torii s-au distanțat do această poli
tică — cu aUt mai mult cu cit aceste 
acie an fost motivate ln esență prin 
rezerva persoanelor respective față 
de politica răsăriteană — tocmai 
acea politică ce a contribuit mult la 
prestigiul Internațional ol ILI'.G., iar 
pa plan Intern, după cum nu arătat 
numeroase sondaje do opinie, a fost 
apreciată de majoritatea populației 
ca justă șl necesară. Iată de ee gu
vernul are un motiv in plus să soli
cite acum alegătorilor opinia lor des
pre această politică". Păreri similare 
au putut fi IntSlnlte ln cadrul a nu
meroase alte comentarii.

Astfel, IncepLnd de ieri, R.F.G. se 
află în plină campanie electorală. 
Pină la alegeri au mal rămas opt 
săptăminl. Electoratul vest-german 
este acum chemat să-și cristalizeze 
opțiunile șl, prin votul său, să ajute 
la crearea' unul raport majoritar 
clar ln parlament, redind astfel a- 
cestuL for capacitatea de a acționa.

V. CR1ȘU

decizie 7 Un bilanț orlclt de 
al rezultatelor obținute de

ivemare arată in mod inebntes-

făcut o serie do

junct al ministrului afacerilor ex
terne al României, George Maco- 
vescu, a expus raționamentele care 
au condus guvernul român la între
prinderea unei astfel de inițiative. 
„Doresc să subliniez cu toată vigoa
rea, a declarat-reprezentantul român, 
că această propunere îți are originea 
ln atașamentul constant al României 
față de Organizația Națiunilor Unite, 
față de principiile șl țelurile Cartel, 
în dorința sinceră de a vedea orga
nizația noastră Juclnd rolul ce II re
vine In concertul națiunilor, ln eli
minarea cauzelor dc conflict șl ten
siune, In crearea premiselor unei 
cooperări fructuoase, a unei păci șl 
securități trainice, in lume".

Refermdu-se apoi la preocuparea 
«esdndă a statelor membre pentru 
sporirea rolului O.N.U. in relațiile 
Internaționale contemporane, (George 
Mncovescu a subliniat că „numeroși 
conducători do state, și guverne și-au 
exprimat preocuparea lor față de In
suficienta prezență a O.N.U. In viața 
internațională, cu deosebire pe plan 
politic, ln domeniul reglementării 
pașnice a diferendelor, adică tocmai 
acolo unde O.N.U. este cel mal 
mult chemată să-și asume un rol pri
mordial ln virtutea mandatului cu 
care este Investită potrivit Cartei*.

In continuare, vorbitorul a araiat 
că „propunerea pe care România o 
prezintă Adunării Generale are me
nirea de a concentra atenția statelor 
membre asupra rolului organizației 
ln viața Internațională; asupra măsu
rilor care pot fl întreprinse pentru 
a-1 spori capacitatea de acțiune, de 
a-1 crește eficiența ln rezolvarea po 
cale pașnică a problemelor Interna
ționale, ln conformitate cu principiile 
Cartel șl cu aspirațiile legitime ele 
popoarelor".

„Delegația română, a declarat 
George Macovescu în încheiere, hu- 
treșta. convingerea că o dezbatere de 
Senul celei pe care o propunem — 

1 cadrul căreia un număr dt mal 
mare de stale să-și exprime opiniile, 
ideile, șl sugestiile lor — va declanșa 
un proces care se vn solda cu con
cluzii urmate de acțiuni extrem de 
utile.
1974 - DEGLăRăt ^XNOt 
MONDIAL AL POPULÂȚIEI"

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a anunțat <’ă anul 1974 va 
fi declarat „Anul mondial al popu
lației" șl că va fl organizată o con
ferință Internațională ln această 
problemă. Această nouă lnlțla’tlvă a 
OjN.U., a sinis el, face parte integran
tă din eforturile organizației de a 
căuta soluții pentru marile proble
me care se pun In lume. In momen
tul de față, ca dezvoltarea economi
că, poluarea șl altele.

I'
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CONFERINȚA UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE

ROMA; 22. — Corespondentul Ager
pres, N.Pulcea, transmite : Vineri, au 
continuat dezbaterile generale ale 
conferinței Uniunii interparlamentare. 
Lulnd cuvlntul p« marginea raportu
lui secretarului general al uniunii șl 
abordlnd prlnclpaleio aspecte ale al- 
luațleî Internaționale actuale, nume
roși parlamentari s-au referit la ne
cesitatea găsirii unei soluili politice 
conflictului din Orientul Apropiat, 
întreprinderii de acțiuni concrete de 
către guverne In scopul accelerării 
procesului de destindere și colaborare 
între toate țările lumii, pentru înce
tarea cursei înarmărilor șl lichidarea 
tuturor focarelor de război.

In cadrul ședinței de după- 
amlnză.ra luat cuvlntul șl deputatul 
român ălihai Levente caro a . expus 
poziția României ln legătură cu si
tuația din Orientul Aproplnt, subli
niind necesitatea ■ soluționării poli
tice a acestui conflict po baza re
zoluției Consiliului de Securitate din . 
noiembrie, 1SS7. Delegatul român s-a 
referit, de asemenea, la necesitatea 
excluderii formelor de presiune șl 
violență în relațiile dintre' state.

Vizita in Japonia a delegației
C. C. al P. C. R. conduse de

Niculescu-Mizil

I

tovarășul Paul
TOKIO 22. — Corespondentul A- 

gerpres, FL Tulu, transmite : Dele
gația Comitetului Central ai Parti
dului Comunist Român; condusă do 
tovarășul Paul Nlculeacu-Mizil. 
membru a! Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanental C.C. al 
P.C.R., a avut vineri o lntllntre cu 
președintele .Asociației de prietenie 
Japonia—România. Takeshi Shlmura. 
cu vicepreședinții Tsuneo Ikeda, 
președintele editurii Kobunsha. si 

' S. Yamamoto, cu secretarul general.

Regele Iordaniei și prințul 
moștenitor al Kuweitului 

l-au primit 
pe ambasadorul României

în legătură cu plecarea sa defini
tivă do ln post, ambasadorul Repu

blicii Social Isle România, Ștefan Cle- 
Ja, In Kuweit șl Iordania, cu reșe
dința la Beirut, a efectuat recent vi
zite de rămas bun In aceste țări. Re
gele Regatului hoșemlt al Iordaniei, 
Hussein Ibn Tnlal, șl prințul moște
nitor șl prim-mlnlstru al stalului Ku
weit, șelcul Jaber Al-Ahmad Al-J.n- 
bor, l-au primit cu acest prilej pe 
ambasadorul român. în cadrul între
vederilor, care s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă prietenească, s-au discutat 
probleme privind dez.voltarca relații
lor României cu Iordania șl Kuweit.

(Agerpre-s)

ROMA 22 — Corespondentul 
Agerpres, transmite : La „A- 
cademia dl Romania", din 
capitala Italiei, a acut loc, Joi 
seara, un simpozion, pe tema : 
„LingvUtica română contempo- 
rană“, In cadrul căruia au luat 
eucintul acad. prof, lorau Ior
dan șl prof: dr. docent Tatiana 
Slama-Cazacu ' ~

jafi linge
HgS pârlit

congres internațional do 
Dirtied de la Bologna. In conti
nuarea acestei manifestări a a- 
cut loc un reeîfal susținut de 
arllțtil români, violoncelistul 
Câtalin flea, acompaniat Ia 
plan de Albert Guttman, ■ dls- 
tinji cu premiul I la concursul 
de duo instrumental desfățurat, 
recent, la Forte del Marmi (Ita
lia). Au participat un numeros 
public, precum fl lacob lonașcu, 
ambasadorul României la Roma.

în favoarea extinderii 
colaborării intereuropene

Comumcat ingoslavo - olandez
L ( <

laborarea prietenească, rodnică 
toate domeniile.

ti ,
Președintele Ii.S.E. Iugoslavia, Io- 

slp BrozTlto, l-a primit pe Norbert 
Schmelzer, ministrul afacerilor ex
terne al Olandei, care o însoțește pe 
regina luliana a Olandei in vizita sa 
ln Iugoslavia — anunță agenția 
Tanlug,

. 'S
 "

BELGRAD 22 (Agerpres). — în co
municatul cu privire la convorbirile 
dintre ministrul de exierne al Olan
dei, Norbert Schmelzer, și secretarul 
federal pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, Mlrko Tcpavaț, se ara
tă că cel doi miniștri au examinat 
situația internațională generală, în
deosebi din Europa, precum șl pre
gătirile in vederea conferinței euro
pene privind securitatea și colabo
rarea. Părțile au apreciat că procesul , 
destinderii in Europa a dat deja li
nele rezultate și consideră că este 
necesară continuarea eforturilor do 
extindere a colaborării intre țările 
europene șl consolidarea securității, 
în legătură cu situația din Orientul 
Apropiat a fost accentuată din nou 
necesitatea găsirii unei soluții paș
nice a crizei in baza rezoluției Con
siliului da Securitate din 1U87. De a- 
semenca. s-a subliniat importanța re
zolvării la masa tratativelor pe cala 
pașnică a situației din Indochina. 
Ambii miniștri au relevat însemnă
tatea rolului șl activității țărilor mici 
șl mijlocii, precum și a țărilor neali- * 
nlate ln rezolvarea problemelor 
temațtonale actuale.

Exomlnlnd relațiile bilaterale, 
constatat evoluția lor pozitivă și

ki-

s-a 
co-

Arigliâ a hotărit sâ creeze 
„Tribunale speciale" 

in Ulster
LONDRA 22 (Agerpres). — WUIlam 

W’hlteiaw, secretar de stat britanic 
pentru problemele Irlandei de Nord, 
a anunțat, Joi seara, că guvernul Ma
rii Britanii a hotă rit să creeze Ln 
Ulster „tribunale speciale*,,, pentru 
reprimarea activităților „teroriste* ln 
această provincie și penLru a pune 
capăt, In același timp, Internări! 
„persoanelor suspecte*, fără1 a fl Ju
decate.

Observatorii politic! apreciază că 
această decizie adoptată de guvernul 
britanic are ca obiectiv esențial re
lansarea „Conferinței constituționa
le* de la Darlington asupra viitoru
lui situației din Ulster. După cum 
se știe, reprezentanții minorității ca
tolice s-au opus eă participe la con
ferința prevăzută pentru' 23 septem
brie. motlvlnd că slnt împotriva In
ternării fără judecată a persoanelor 
suspecte, operată de către orgonble 
administrative.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 1 Buce

a
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VIETNAMUL DE SUD

Shlroo Suziikl, și cu nitl membri 
nl asociației. întilnirea s-n desfășu
rat Intr-o' atmosferă prietenească.

în aceeași zl,. delegația condusă 
de tovarășul' Paul NIculescu-Mlzil 
a vizitat șantierul naval din Yoko
hama al firmei „Ishikawajlma Ha- 
rimn Heavy Industries*. ■

La sediul firmei și pe șantier. In 
dane, vicepreședintele companiei. 
Tllsnshi Shinto, șl nl|l conducători 
al acesteia nu prezentat activitatea 
șantierelor navale.

I iTl'
i;

I

Berlin a delegației 
de partid și guvernamentale cehoslovace

în aceeași zl, conducătorul delega
ției de partid și guvernamentale 
cehoslovace a făcut o vizită pre
ședintelui Consiliului de Stat ol 
R.D.G„ Walter Ulbrlcht, căruia l-a 
transmis un salut din partea pre
ședintelui R.S. Cehoslovace,. Ludvlk 
Svoboda.

în. încheierea vizitei la Berlin

BERLIN 22. — Corespondentul 
nostru, ȘL Deju, transmite: La 
Berlin au luat sfîrșlt, vineri, con
vorbirile oficiale dintre.delegația de 
partid șl guvernamentală a R.D. 
Germane, condusă de Erich Hone
cker, prlm-sccretar hl C.C. al 
P.S.U.G., șl delegația de partid șl 
guvernamentală a R.S. Cehoslovnce. 
condusă de Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. în cadrul ultimei ședința 
a fost adoptat un comunicat comun.

r

L

I

__ „ _____ — ț a
avut loc un miting la care aii rostit
cuvlnlări Erich Honecker șl Gustav 
Husak.

BELGIA :
;*i y

Micuțe
BRUXELLES 23 (Agerpres). 

— In editura „Labor" din Bel
gia a apărut, joi, volumul In
titulat „Roumanle, l'lieure de 
vferită*, scrisă de Albert de 
Smaele, tost ministru, preșe
dinte de onoare aF Consiliului 
Central al Economiei, persona
litate cu o laborioasă activitate 
In domeniul slețU,politice, eco
nomice ți sociale belgiene; Lu
crarea este concepută Ln trei 
mari capitole, consacrate op-

:i României
țlunllor socialismului român, 
anallzeb rezultatelor obținute de 
poporul nostru șl perspectivelor 
de dezvoltare economică șl so
cială a RomănleL A. de Smaele 
redă ln cele 173 de pagini ale 
lucrării tale momente Impor
tante din viața soelal-polltlcfl șl 
economică a țării noastre înso
țind cu tablouri comparative 
aspectele semnificative din dru
mul parcurs de poporul român 
ln cei 28 de ani de la eliberare.

f;

TANANARIVE 22 (Agerpres). — 
La Tananarive nu luat sflrșlt lucră
rile Congresului național ai forțelor 
democratice din Madagascar (Itepu- 
bltea Malgașă). Congresul s-a pro
nunțat pentru acordarea, pe o peri
oadă de cinci ani, a împuterniciri
lor depline actualului guvern malgaș, 
condus de generalul Gabriel Rama-

nunțat pentru acordarea, pe o peri
oadă de cinci ani, a Imputernlcirl-

_ _ , Jabrlel '• Rama-
nantsoaf- In vederea elaborării noii 
Constituții a țărU și Înfăptuirii re
formelor social-ecoiaomlce.

Referitor la politica externă a Re
publicii Malgașe,. participant!! la 
Congres au subliniat . necesitatea e- 
xaminăril, pe baza principiilor de
plinei egalități șl .asigurării suvera
nității și independenței depline a ță
rii, a acordurilor Încheiate cu parte
nerii străini. El au cerut lichidarea 
bazelor militare străine de pe teri
toriul molgaș. - . ■

HotărirUe Congresului relevă nece
sitatea extinderii relnțlUor diploma
tice ale Republicii Malgașe cu sta
tale socialiste și cu alte țărL

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patriotice

VIETNAMUL DE SUD 22 (Ager- 
pres). — Unitățile Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud continuă să atace pozițiile tru
pelor salgoneze. Potrivit agenției 
Associated Press, luptele din zona 
localității Quang Ngal au continuat 
îrl tot cursul nopții de joi spre vi
neri, . patrloțll ocuplnd un sector ■ de 
opt kilometri pe șoseaua nr. I, la 

’hid de localitate. Sub presiunea uni
tăților'F.N.E., trupele 'salgoneze au 
fost nevoite să abandoneze o po
ziție întărită la vest de Quang Ngal 
șl. alte trei puncte întărite .din îm
prejurimile centrului raional Duc 
Fo.

Agenția de presă „Eliberarea* ’ a 
informat, vineri, că unități ale Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud, care acționează ln 
zona capitalei provinciale Quang 
Tri, au interceptat, la 20 septembrie,

trupele inamicului Ia est șl Ia nord 
de localitate, resplnglnd contraofen
siva acestora șl scoț litri >dln luptă 
IOT do soldați Inamici. Totodată, pa- 
trioțli au aruncat ln aer un depo
zit logistic al Inamicului, au distrus 
un tanc șl nu duhorit un elicopter.

Potrivit agențiilor internaționale 
do presă, dlcva subunități alo ar
matei salgoneze au fost încercuite 
Ia est de Quang Ngal, pe malul mă
rii. De asemenea, au ioc lupte in 
zona centrului raional Mo Duc.

Un purtător de cuvlnt al coman
damentului saigonez a declarat că 
trupele trimise spre orașul Ba To 
,.bu Intrat Intr-o situație criltof<; 
După cum se știe, Ba To se află,1 
începlnd do luni, in mllnlie patrio-s 
țllor sud-vietnamezi, care au resJ 
pins mal multe încercări ale Inaml-; 
cuiul do n-1 recuceri.

NOI BOMBARDAMENTE ASUPRA TERITORIIILIII R.O. VIETNAM
HANOI 22 (Agerpres). Agenția 

V.N.A. Informează că aviația ame
ricană a bombardat orașele Thanh 
Hoa. Phu Ly șl insula Long Chau, 
aparținlnd portului Halfong, precum 
și numeroase alte zone populate din 
mai multe provincii ale R. D. Viet
nam. Pe do altă parte, nave de 
război ale S.U.A nu deschis focul 
asupra unor localități de pe litoralul 
provincie! Quang Blnh. Aceste bom
bardamente. precizează agenția, au 
provocat moartea și rănirea a nu
meroase persoane, ln special bătrini. 
femei șl copil, și au distrus obiecti
ve ecoonmlce și culturale, precum 
șl case do locuit

Un purtător de cuvlnt- al M.A.E. 
al R, D. Vietnam a dat publicității

paris 0 declarație a

. . ■. . ■' •' v ; ’ • B

o declarație, ln care se arată că Mi
nisterul Afacerilor Externe condam
nă sever aceste acte de război nlg 
S.U.A șl cere ln mod ferm înceta-; 
rea imediată a bombardamentelor 
Împotriva R. D. Vietnam, a minării 
șl blocadei porturilor șd a tuturor 
actelor care lezează suveranitatea 
și securitatea R. D. Vietnam.

+
Agenția V.N.A. informează că ln 

ultimele trei zlîb ln diferite provin
cii ale R.D. Vietnam au fost duhorite 
opt avioane americane care efectuau 
raiduri de bombardament. în pre
zent, numărul total al avioanelor 
americane-doborite deasupra terito
riului . R.D. Vietnam ®e ridică 
3 932.

22 (Agerpres).— LI VanPARTS 22 (A tjrrp r('►.>. — L; ". 
Sau, reprezentantul delegației C 
vemului Revoluționar Provizoriu

reprezentantului G. R.P.
Vietnamului de sud

''j a ' t

„administrație care nu reprezintă 
nimeni*. , 1 î

în pofida propunerilor realiste1
G.R.P„ formulate la cea de-a ISD-a 
ședință a conferinței de la Paris, nu 
a fost înregistrat nici un progres, a 
declarat, la rindul său, Nguyen Titan

Vietnam. Statele Unite, a spus el. ex
tind războiul de agresiune ; guvernul 
Ș.U.A. trebuie să înceteze blocada șl 
minarea porturilor, precum șl bom-

Gu- ' 
, __ ________ l“ al

Republicii Vietnamului de Sud, a de
clarat ln o conferință de presă orga
nizată ln încheierea celei de-a 160-a 
ședințe plenare a Conferinței cvadfl- ... „„„ 4,B„,UU
partite în problerneie Vietnamului - Le, reprezentantul delegației UD. 
că delegația S.U.A. are o atitudine — ■ " 
negativă față de declarația G.R.P. din 
11 septembrie 1972, declarație care a 
fost sprijinită de guvernele multor 
țări. Reprezentantul delegației G.R.P. —
a4condamnat;sS,U.A. pentru sprijinul harelamentelo asupra
acordat ' admlnlslrațlei dcilaiSalgtmi R.D. Vietnam. <jirrr»,

y.

Ghețurile Nordului sini 
preferuoileunei tuuzenedrepte^..
Jumătate din an țl-o de apă, frig ti ceață, 

petrec in apele glacia- Nu vor reveni la bor
te ale Nordului, de-a dul corăbiei-mamă de- 
lungul coastelor Gro- cit o dată cu căderea 
enlandel ți insulei nopții. întoarcerea la 
Terra Nova, la bordul nard este InsolUâ de 
ambarcațiunilor cu . 
plnze, printre cele mai 
oechi din j lume, prac- te. Un cal mai puter
ile aceleași ca pa vra- nlc, o mișcare greșită, 

' mea lui Magellan, cu un moment de neaten- 
cinei secole ln urmd.
Timp de șase luni de 
Sile pe an duc viața 
cea mai <uprd cu pu- 
tință : nu au nici un 
fel de fncâlrire,. nu 
dispun de apă dulce 
ca să se spele, dorm 
Inghetulți > pe niște 
simple icfnduri care 
țin loc de,pat, se hră
nesc numai cu pește 
sărai, la care adaugă, 
eventual, un pumn de 

. orez fiert sau cec-a
cartofi. ]

Slnt pescuitorii de ' ce^perteîe’este looialist,
cod din Aceiro — un ojBJ /a bordul cord-

ori se poate încheia 
tragic I Șase luni de 
privațiuni, recompen
sate eu o plată de mi- 
zerie. Și totuși, acejfi 
oameni acceptă toata 

mari primejdii. Băr- riscurile, toate eitriif- 
clle șlnt supralncărca- tudinlle, pentru eh 

sini portughezi, iar.o 
lege a țării prepede că 
cei care te angajează 
pe o durată de țapte 
ani in flota de pescuit 
sini scutiți de servi
ciul militar de‘doi ani 
de sile in îndepărtata 

_ Angolă ! fată un 
schimb inechitabil, ia 
prima vedere, dar care 
este acceptat’ cu Inimâ 
ușoară.: să pescuiască ■ 
timp de 7 ani ln apele 
înghețate ale Nordu- 

Pescarul, Klnjenll de lal- condițiile ară-
______de cauciuc, sa duce la 

fund In apa înghețată-.

NOTĂ

f

il

Protocolul privind schim
burile artistice dintre Româ
nia și U.R.S.S. 1X3 1973 a
fost semnat la Moscova. Protocolul 
prevede turnee reciproce ale celor 
mal reprezentative colective șl per
sonalități artistice din cele două 
țări, Informări reciproce asupra eve- . 
nlmentelor artistice din țările respec
tive.

Cu ocazia vizitei în Da
nemarca a delegației Mi
nisterului Educației și In- 
vâțâmîntului, coik1ils5 d« V!r?!1 
Cazucu. prlm-adjunct al ministrului,' 
ambasadorul României la Copenhaga, 
Gheorghe Ploieșteanu, a organizat o 
Intllnlre prieteneasca cu 'personali
tăți; ale vieții politice țl culturale 
daneze. Au-luat parte funcționari 
superiori din ministerele de externe 
și-al educației, precum șl deputatul 
Kristian Albertsen, președintele Co
misiei sociale a parlamentului, pre
ședinte ' al Asociației Danemarca— 
România.

Cu prilejul celei de-a 
doua ediții a Tîrguhii inter
național de la București, 10 
Ambasada României din Budapesta a 
avut loc o conferință de presă, ln 
cadrul căreia a luat cuvlntul Ioan 
Cotoț, ambasadorul țării noastre ln 
capitala ungară.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al O. Vietnam, 
Fam Van Dong, a primit delegația 
economică guvernamentală cubaneză, 
condusă de Ilermlnlo Garcia Laze, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior. Conducătorul delegației cuba- , 
neze a semnat la Hanoi protocolul 
privind schimburile de mărfuri intre 
R.D. Vietnam șl Cuba pe anul 1973.

In buza unei hotdrîri a 
guvernului Zambiei, c°mîK1- 
nlile străine care operează pe teri
toriul acestei țări slnt obligate să in
vestească 30 la sută dLn veniturile 
obținute pentru creșterea producției 
și 'efectuarea lucrărilor de prospec
tare In Zambia.

Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Minis- 
tri ol UXS.S., l-a primit, ln 
Kremlin, pe ministrul petroiulul șl 
mineralelor al Irakului, Sandun Hă- 
mnuidl — informează agenția 
T.AS.S. S-a procedat Ia un schimb 
de vederi ln probleme de interes 
reciproc.

Comerțul Braziliei cu ță
rile sofiifftistfi, ln perioada ia
nuarie—mal 1972, s-a ridicat ln 99 
milioane de dolari — scrie ziarul bra
zilian „Correlo da Manhn*. Cotidianul 
menționează că, ln raport cu aceeași 
perioadă a anului precedent, volumul el tu alU3
comerțului Braziliei cu statele soda-, America Latină 
liste a crescut cu, 50 la sută. . .‘

Convorbiri economice so- 
vieîc-vest-gerrainie. v&dimir 
Novikov, vicepreședinte -al Consiliu
lui de Miniștri.al U.RS.S., a primit 
la Kremlin pe Otto Wolf von Amo- 
rongen, președintele „Comitetului 
răsăritean al economiei vest-germa- 
ne“, conducătorul delegației R.F. a 
Germaniei la lucrările Comisiei mixte 
de colaborare economică șl tehhico- 
ștllnțlficâ dintre U.R.S.S. șl R.F.G. 
în cursul convorbirii, au fost discu
tate unele probleme, ale dezvoltării 
colaborării economice șl tchnlco-ștl- 
ințtfice intre cele două țări — rela
tează agenția T.A.S.S.

Acordul general de ba
tic dintre R.F. a Germaniei 
și R.D. Germană a ,ost ad°î” 
lat vineri de Bundestagul R.F.G., 
in a doua și a treia lectură, a- 
nunță agenția D.P.A. Acordul oferă 
o bază juridică amplă pentru regle
mentarea traficului pe căi rutiere, 
ferate, fiuvinie șl maritime Intre cele 
două state germane. In cadrul ace
leiași ședințe, Bundestagul a aprobat 
acordul privind transporturile aeriene 
dintre R.F.G. șl U.RS.S.

Aproximativ 300 de per
soane și-au pierdut viața 
cind un feribot, cure naviga pe flu
viul Mathabanga. s-a lovit'de un banc 
de nisip șl s-a scufundat la aproxi
mativ 23 de kilometri de Dacca cu 
IOT de pasageri .la bord.

Ciu En-Icd, premierul Consi
liului do Stat al R.P. Chineze, a ■- 
viii convorbiri cu Amir Abbas Ilo- 
veyda, primul ministru al Iranului, 
care o însoțește pe Împărăteasa IFa- 
rah Pahlavi in vizita In 1L1'. Chineză.

Prima stajie belgian^ de 
telecomunicații spațiale « 
fost Inaugurată lori, ln Lesslve, In 
prezența regelui Baudouin al Bel
giei. Printre partid pa nț ii la ceremo
nie s-a aflat șl astronautul american 
Alan Bean, membru nl echipajului 
viitoarei misiuni ,,Apollo*. Stația va 
ti utilizată pentru legături prin sate
lit cu S.U.A., Canada, Zair, Egipt, Iar 
ulterior șl cu alte state din Africa și ........... .... .

Cunoscutul constructor 
de avioane sovietic Andrei 
Tupolev n fost distins pentru a treia 
oarfi cu medalia de nur „Secera și 
ciocanul*. Biroul de proiectare, con
dus de o Jumătate de veac de Andrei 
Tupolev, a realizat pină In prezent 
aproximativ 139 de tipuri de avioane. 
Ultimul dintre acestea, supersonicul 
„Tu-bi4“, se află in faza experimen
tală. Recent, el a parcurs distanța 
dintre Moscova și Tașkcnt dus și În
tors, (4 0©9 km) In 110 minute. Biroul 
de proiectare condus de Andrei Tu
polev a fost distins cu Ordinul ,,Le
nin" șl cu Ordinul „Revoluției din 
Octombrie*. Vineri, In Marele Pnlat 
al Kremlinului, a ritul loc .sărbători
rea festivă a semicentenarului aces
tui birou.

„EXPO-’72<(
î <■ < . ■ jJ. ■ -țr. "im i.'.,

’ . . v - X’-rv ț
BONN 22. — Trlmirul special 

Agerpret transmite : Vineri t-a 
deschis la NGmberg expozi
ția internațională „Europa-72ri, 
prilejuită de încheierea lucrări
lor .la canalul Rin—Main—Dur 
nd re pe tronsonul Wuerzburp— 
Nfimberg și de darea In ex
ploatare a portului Nfimberg. 
Manifestarea prexintă informa
nt ți imagini despre nacigația 
fluvială șl economia celor 13 
state europene pe teritoriul că
rora vg trece viitoarea arteră 
fluvială Rin—Main—Dunăre.

Țara noastră participă cu un 
stand In cadrul căruia tint ex
pusa : macheta Complexului 
hidroenergetic ți de navigație 

fotografice ale principale 
rațe-port de pe Dunăre, 
dut românesc a fost vlxitat de 
președintele Consiliului de •Mi
niștri al landului Bavaria, Al- 
fons Coppel, min£H:rul de land 
al economiei, Anton Jaumann, 
primarul general al orațului 
NUraberg.

11- '

ție, se pot termina cu 
o catastrofă : am bar- .
cațlunea se umple de 
apă fi se răstoarnă.
Pescarul, itinjeitit de -----------
cizmele, grele fl haina late- P^lra, ® •«■ • trage parUcipdrii la 1

războiul Inuman, co- ) 
............. purtat de ț 
Portugalia In Angola. < 

Iată cheia care ex- ț 
plied raționamentul a- L 
cestor oameni simpli, J 
dlrli, al acestor pes- ț 
cari din Avelro. Aia- t 
tamentul lor față ’ 
de ideea libertății le 
Impune să refuze par
ticiparea la un război 
al cdrui scop este 
menținerea »ub Jugul 
colonial a altor po
poare. .

G. BONDOC

iat*de pe coasta atlțțn- . bleij trebuie tăiat, cu- 
... spălat, sărat,

operațiuni ce ta fac In

falele nemiloase ale 
vlniulul. Șl atunci

l.-l, pescării se prăbu
șesc pe paturile lor, 
aproape că te lumi
nează da ziuă. In cu-

tlcă a Portugaliei, rățat
Ziua lor de muncă lă
cepe înainte de repăr- semiîntuneric, sub ra- sn>i-/'»i J. -*« irintiftnv ’

■ clnd, rupji de, dbosea-

satul zorilor — cu 
pregătirea nadelor. A- 
poi, ambarcațiunile lor 
ușoare, stivuite pe o 
corabie mare cu pln- 
re, rint lansate la apd. 
Pescarii se ’ depărtează ____ _______ _____ _
pentru a-și arunca un-.~ 'rlnd,~vor irebul's-o la 
dițele ln ana aproape din nou de la capăt... 
înghețată. Slnt singuri Șase luni de trudă 
acum, în imensitatea chinuitoare, care une-

LIMA: Săptămîna prieteniei româno-peruane

Sub auspiciile Ambasadei* Republicii Socialiste România In Peru, la Casa 
de cultură din districtul Magdalena del Mar se desfășoară In prezent „Săp- 
tămlna prieteniei romflno-peruane". Cu acest prilej a fost Inaugurată o expo
ziție de fotografii eu tema ..Realizări ele industriei românești" șl nu fost pro
iectate filme documentare Infățlșind diferite aspecte .din viața și preocupă
rile poporului român. La deschidere au luat parte-reprezentanți ei conducerii 
municipalității, un numeros public,' reprezentanți ai ambasadei române. Seri 
de filme documentare'românești au fost organizate și In unele districte ale 
orașului Lima, sub auspiciile Confederației generale a oamenilor muncii din 
Peru și ale Sistemului național de mobilizări sociale — Sinamos. ■

\-

de la PorțUe de Fler, imagini 
fotografice ale principalelor o- 

Stan-

reșU, Piața Sclnlell, ret iîm io. nea M. Abonamentele se
Calea Crlvlțel nr. Si—sa, P.O.B.

fae la oHcille poștale si Slfinorll Sin întreprinderi 91 Irrnl tulii. Pentru străinătate, abonamente prin „HOMlTlESFlLATELtA-! DucurcșU 
Tiparul 3 Combinatul Pollgratlc CA SA SC1NTEH


